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Prefácio da primeira edição (1988)  
 

O presente documento representa um grande esforço. O trabalho foi 
contínuo por quase três anos e envolveu não somente os membros do 
comitê mas também os diversos membros dos 12 subcomitês. O trabalho no 
comitê e nos subcomitês foi aberto, o que tornava todos os documentos 
provisórios acessíveis a qualquer um que se interessasse. Tivemos um 
encontro para a classificação das cefaléias que durou dois dias, em março de 
1987, aberto a todos os interessados. Ao fim do Terceiro Congresso 
Internacional de Cefaléia, em Florença, em setembro de 1987, tivemos um 
encontro público no qual a classificação foi apresentada e discutida. Um 
encontro público final foi realizado em San Diego, EUA, nos dias 20 e 21 de 
fevereiro de 1988, que foi uma sessão de trabalho conjunto do comitê e da 
platéia.  

Apesar de todo o esforço, erros foram inevitavelmente cometidos. Eles 
aparecerão quando a classificação estiver sendo usada e terão de ser 
corrigidos nas edições futuras. Deve-se também salientar que muitas partes 
do documento são baseadas nas experiências de especialista do comitê, na 
ausência de suficientes evidências publicadas. Espera-se, contudo, que a 
existência de critérios diagnósticos operacionais publicados neste livro 
gerará nos anos vindouros um aumento da pesquisa nosográfica e 
epidemiológica.  

Pedimos a todos os cientistas que estudam cefaléia que participem ativa-
mente na testagem e futuro aprimoramento da classificação. Por favor, 
mandem suas opiniões, argumentos e críticas ao presidente do comitê de 
classificação. Planeja-se publicar uma segunda edição em 1993. Esperamos 
que as revisões sejam baseadas em novas evidências.  

A Sociedade Internacional de Cefaléia considera a classificação e critérios 
diagnósticos das cefaléias um trabalho muito importante. Embora o 
documento ainda necessite de futuros testes e modificações, recomenda-se 
que seja posto, de imediato, em uso nos estudos científicos. Isso é 
pertinente não somente aos estudos com drogas, bem como aos estudos 
bioquímicos e fisiológicos.  

 
JAMES W. LANCE Presidente da Sociedade Internacional de Cefaléia  

JES OLESEN Presidente do Comitê de Classificação das Cefaléias  
  



 
Prefácio da segunda edição  
 

As classificações de doenças e seus critérios diagnósticos 
freqüentemente são recebidos com ceticismo pela comunidade médica e 
podem não ser extensamente utilizados. Portanto, foi uma agradável 
surpresa observar quão bem recebida foi a primeira edição da Classificação 
Internacional das Cefaléias. Ela foi praticamente aceita de imediato pelo 
mundo afora para fins científicos. A grande leva de estudos com triptanos 
foi realizada em pacientes diagnosticados de acordo com essa classificação. 
De forma lenta, mas segura, os princípios da classificação alteraram também 
a prática clínica. Muitas perguntas desnecessárias para classificar cefaléias 
primárias não são mais formuladas nas entrevistas clínicas e, por outro lado, 
novos critérios, como o agravamento da cefaléia por atividade física, têm 
sido empregados gradualmente na prática diária. A classificação foi 
traduzida para mais de 20 idiomas, estando, portanto, disponível para a 
maioria dos médicos de todo o mundo.  

Quando publicamos a primeira edição, pensamos que a segunda edição 
da Classificação Internacional das Cefaléias sairia dentro de cinco anos, pois 
grande parte dela estava baseada na opinião de especialistas em vez de 
evidências da literatura. Porém, 15 anos transcorreram até apresentarmos a 
segunda edição, e existem boas razões para isso. Relativamente não havia 
críticas suficientes que justificassem uma revisão. As pesquisas nosográficas, 
fornecendo uma descrição clínica melhor dos diferentes tipos de cefaléias, 
apareceram de forma vagarosa e ainda são insuficientes para permitir uma 
classificação totalmente baseada em evidências. A ampla difusão da versão 
em inglês da primeira edição e a tradução para mais de 20 idiomas também 
levou mais tempo do que esperávamos. Contudo, boas sugestões para uma 
revisão foram acumuladas paulatinamente, e os conhecimentos 
nosográficos e epidemiológicos aumentaram numa proporção que 
justificava começar a organizar a segunda edição.  

Assim como na primeira edição, tive também nesta segunda edição o 
privilégio dado ao presidente de indicar os membros dos subcomitês. 
Embora o primeiro comitê tenha feito um excelente trabalho, eu tinha a 
sensação que deveríamos substituir a maioria dos membros para 
assegurarmos que a próxima geração de pesquisadores em cefaléia fosse 
suficientemente representada. Conseqüentemente, os únicos membros do 
primeiro comitê que também fizeram parte do segundo foram: Giuseppe 
Nappi, James W. Lance e eu. Ficamos responsáveis pela continuidade. Na 
indicação de novos membros, eu me ative, primeiramente, às qualificações 
pessoais. A representação geográfica e o desejo de incluir pessoas com 
críticas bem fundamentadas à primeira edição também foram considerados. 
Estou satisfeito em dizer que o recrutamento, de acordo com esses critérios, 
obteve sucesso. Cada membro se mostrou vivamente interessado, franco e 



argumentativo. Respeitando a enorme carga de trabalho do primeiro 
comitê; o segundo debateu, abertamente, cada aspecto da classificação. 
Devido ao trabalho meticuloso e às discussões produtivas, a segunda edição 
consumiu muito mais tempo do que havíamos esperado. Cada grupo de 
critérios, cada número e cada palavra a ser empregada foram 
cuidadosamente ponderados, e foram investidos na presente publicação um 
tremendo esforço e trabalho intelectual. Nem todos os pontos de vista de 
cada membro puderam ser considerados, mas todos os membros 
influenciaram consideravelmente a classificação.  

Para qualquer campo da medicina é importante ter uma classificação 
amplamente aceita e usada em todo o mundo. Isso é particularmente 
verdadeiro para a cefaléia, um campo novo e em desenvolvimento, e 
porque há muitos preconceitos contra tal transtorno. Portanto, é 
extremamente importante que a comunidade da cefaléia em geral, e os 
pesquisadores em particular, apóiem o uso da segunda edição da 
Classificação Internacional das Cefaléias. Nenhum periódico deve publicar 
artigos relativos à cefaléia sem utilizar ou examinar esta classificação e seus 
critérios diagnósticos. Por outro lado, nossa intenção não consiste em 
limitar a pesquisa em cefaléia dentro de um esquema rígido e, por isso, 
pedimos a pesquisadores de todo o mundo que examinem cientificamente 
esta segunda edição. Para estimular esses estudos, incluímos um apêndice 
descrevendo algumas enfermidades órfãs, que necessitam de validação. 
Também apresentamos alguns critérios alternativos que podem ser testados 
em comparação aos oficiais.  

Espero, sinceramente, que esta segunda edição seja recebida de forma 
favorável pela comunidade relacionada com a cefaléia pelo mundo e que 
seja traduzida em mais idiomas do que foi a primeira edição. Espero, 
também, que se torne a base, em todo o mundo, do ensino de classificação 
e diagnóstico das cefaléias, beneficiando, assim, o tratamento dos 
pacientes.  

A Sociedade Internacional de Cefaléia trabalha no intuito de melhorar o 
diagnóstico, o tratamento e os cuidados com a cefaléia mundialmente. 
Empenha-se também em acabar com o estigma relacionado com os 
indivíduos que sofrem de cefaléia e fazer esses transtornos reconhecidos 
como doenças neurobiológicas que infligem grande prejuízo para os 
pacientes e seus familiares, tanto quanto para a sociedade. Para o sucesso 
desses esforços é impreterível que pesquisadores e clínicos, assim como 
pacientes, usem o mesmo sistema diagnóstico e que esse sistema seja o 
mais preciso possível. Esse processo vem ocorrendo desde a primeira edição 
da Classificação Internacional das Cefaléias. Esperamos que a segunda 
edição promova ainda maior unidade na forma de classificar, diagnosticar e 
tratar pacientes do mundo todo.  

JES OLESEN Presidente do Subcomitê de Classificação das Cefaléias  
Sociedade Internacional de Cefaléia  



Prefácio da edição brasileira  
 
Caros Colegas  
 

No final do ano de 2003, durante o último Congresso da International 
Headache Society em Roma, Itália, foi apresentada a segunda edição da 
Classificação das Cefaléias, logo a seguir publicada na revista Cephalalgia, 
volume 24, suplemento 1 de 2004. Imediatamente, a Sociedade Brasileira de 
Cefaléia (SBCe) enviou para vários de seus membros os capítulos para que 
fossem traduzidos para o português. A aceitação foi imediata e a tarefa foi 
cumprida no prazo previamente estipulado. Entretanto, pela exigüidade do 
tempo, houve várias falhas já esperadas, como a não uniformização dos 
termos e, em alguns tópicos, a tradução não representava o que estabelecia 
o original. Com isso, foi necessária a contratação de profissionais fluentes na 
língua inglesa e familiarizados com os termos médicos.  

A versão da classificação começava a esboçar sua forma, embora ainda 
houvesse muito trabalho a fazer. Novamente foram convidados vários 
membros da SBCe com o objetivo de em um fim de semana organizar tudo o 
que aqueles profissionais haviam apresentado.  

Foi uma tarefa árdua e mais uma vez houve a necessidade de alguns 
re-toques, o que foi feito por um número menor de membros.  

Foi novamente enviada a profissionais com o intuito de unificar os 
termos e estabelecer de uma maneira mais livre o que o original explicitava.  

Aí sim a “Nossa Classificação” ficou pronta, respeitando rigorosamente a 
original, mas com o “jeito brasileiro”.  

Hoje vocês estão recebendo durante o XVIII Congresso Brasileiro de 
Cefaléia esta classificação, fruto de um trabalho hercúleo, feito por 
numerosos membros da Sociedade Brasileira de Cefaléia, anonimamente, 
desinteressadamente, justificando ao mundo porque Ela, tão pequena, se 
torna grande aos olhos internacionais.  

Para terminar, não podemos deixar de agradecer o apoio da 
Janssen-Cilag, para que esta classificação chegue às mãos de todos aqueles 
que se interessem pelo estudo das cefaléias.  

Orgulhosamente,  
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CEFALÉIA  
Curitiba, agosto de 2004.  

  



 
Introdução à Classificação  

Esta segunda edição da Classificação Internacional das Cefaléias, assim 
como a primeira, é destinada igualmente à pesquisa e à prática clínica. 
Nenhum trabalho deverá ser aceito para publicação em periódicos 
internacionais se não estiver de acordo com os critérios da classificação, mas 
ela é igualmente importante para clínicos. A grande maioria dos 
tratamentos para cefaléia baseados em evidências foi desenvolvida 
utilizando-se a primeira edição da Classificação Internacional das Cefaléias. 
Esta segunda edição não modificou os princípios básicos da classificação e 
diagnóstico das cefaléias primárias. Assim sendo, o corpo de evidências 
existente, obtido usando a primeira edição, permanece válido para a 
maioria dos diagnósticos feitos com base na segunda edição. Quando 
procurar por pacientes que responderão a um triptano, é necessário 
diagnosticar o paciente de acordo com os critérios para enxaqueca, com e 
sem aura, desta classificação.  

A Classificação Internacional das Cefaléias, 2ª edição, é talvez o 
documento mais importante de leitura para médicos interessados em 
diagnosticar e tratar pacientes com cefaléia. Há freqüentemente uma 
enorme lacuna entre pesquisadores e clínicos. Muitos sugeriram que 
deveria haver duas classificações: uma para pesquisa e outra para uso 
clínico. No entanto, se houvesse duas classificações, todas as informações 
novas seriam reunidas empregando-se a classificação para pesquisa e seria 
difícil transpor os resultados obtidos da pesquisa para a clínica. Assim sendo, 
o ponto de vista aceito por todos os especialistas em classificação de 
doenças é o de que deva existir uma só classificação, mas construída de tal 
forma que possa ser usada em diversos níveis de especialização.  

A resposta para o problema é a classificação hierárquica e esse sistema 
já havia sido adotado na primeira edição, permanecendo inalterado nesta 
segunda edição. Todos os tipos de cefaléia estão classificados em grandes 
grupos e cada um desses grupos é subdividido uma, duas ou três vezes em 
tipos, subtipos e subformas de cefaléia. Por exemplo: 1 Enxaqueca é um 
grupo constituído por um tipo de cefaléia (enxaqueca) e os subgrupos da 
enxaqueca, como 1.2 Enxaqueca com aura constituem o próximo nível de 
classificação (segundo dígito). Enxaqueca com aura é, novamente, 
subdividido em subformas, por exemplo: 1.2.1 Aura típica com cefaléia 
enxaquecosa. O clínico geral provavelmente só precisará fazer o diagnóstico 
usando o primeiro dígito – enxaqueca – para poder escolher o tratamento 
para debelar a crise. No entanto, quando há problemas de diagnóstico 
diferencial, por exemplo, porque a cefaléia está ausente, torna-se 
necessário distinguir entre enxaqueca com aura e outros transtornos que 
possam mimetizála; por isso, deve-se classificar usando o segundo ou 
terceiro níveis. Neurologistas clínicos e cefaliatras irão normalmente fazer 
diagnósticos precisos da subforma da enxaqueca com aura até o terceiro 



dígito. Esse sistema provou ser de utilidade nos diferentes níveis de sistemas 
de saúde em todo o mundo.  

Classificar significa decidir quais tipos de entidades diagnósticas devem 
ser reconhecidas e como ordená-las de forma significativa. Para isso, 
deve-se lançar mão de todo tipo de evidência disponível: descrição clínica, 
estudos longitudinais  de coorte de pacientes, estudos epidemiológicos, 
resultados de tratamentos, genética, neuroimagem e fisiopatologia. Isso foi 
feito para a primeira edição e repetido na segunda edição da Classificação. 
Por sorte, não foi necessário fazer grandes alterações, mas sim um número 
relativamente grande de pequenas, porém importantes modificações, 
baseadas em novas evidências. Assim, introduzimos 1.5.1 Enxaqueca crônica 
como um novo diagnóstico para aqueles raros pacientes que preenchem os 
critérios diagnósticos para enxaqueca por 15 ou mais dias por mês sem uso 
excessivo de medicamentos. Todas as cefaléias secundárias estão agora 
descritas como “atribuídas a” algum outro transtorno, enquanto na primeira 
edição usava-se o termo menos preciso “associado com”. A relação causal 
entre o distúrbio subjacente e a cefaléia é, na maioria dos casos, bem 
estabelecida e pudemos, então, fortalecer a terminologia.  

Com relação aos transtornos psiquiátricos, não há razões para tratá-los 
de forma diferente dos outros distúrbios que podem causar cefaléia 
secundária. Por isso, incluímos um novo capítulo 12. Cefaléias atribuídas a 
transtornos psiquiátricos. O problema é que pesquisas elucidando esse 
campo são extremamente escassas, de modo que o capítulo é muito curto. 
A correspondente seção do apêndice é mais abrangente e irá incrementar os 
estudos da relação entre transtornos psiquiátricos e cefaléia.  

Todas as cefaléias causadas por infecção agora estão colocadas no 
mesmo capítulo 9. Cefaléia atribuída a infecção, enquanto, anteriormente, 
as infecções intracranianas estavam no capítulo dos distúrbios 
intracranianos. Um novo capítulo 10. Cefaléia atribuída a distúrbios da 
homeostase foi incluído. Algumas novas entidades, como a 4.5 Cefaléia 
hípnica, 4.6 Cefaléia primária trovoada e 4.7 Hemicrania contínua, também 
foram incluídas, enquanto a 13.17 Enxaqueca oftalmoplégica foi deslocada 
do capítulo 1. Enxaqueca para o capítulo 13. Neuralgias cranianas e causas 
centrais de dor facial.  

Como uma importante modificação no código numérico, a tabulação 
abaixo agora inclui os códigos, entre parênteses, da CID-10NA estabelecidos 
pela OMS, porque esses são os códigos usados na prática clínica. Em muitos 
lugares, a Classificação Internacional das Cefaléias, 2ª edição, é mais 
detalhada do que a classificação da OMS. Isso significa que alguns subtipos 
de cefaléia não estão classificados de forma única sob o sistema da 
CID-10NA, mas o código correspondente da CID-10NA está anexado, em 
cada caso, ao código da CIC-II.  

A construção básica de cada capítulo na segunda edição da Classificação 
é a mesma da primeira edição. Para cada capítulo a classificação é mostrada, 



depois há uma introdução e as diferentes cefaléias são apresentadas uma a 
uma, na ordem da classificação. Para cada enfermidade principal conferimos 
os termos previamente utilizados e especificamos as enfermidades que 
estão relacionadas, mas codificadas em outro local, e apresentamos uma 
descrição curta que, em palavras, tenta definir a doença. Em seguida, 
apresentamos os critérios diagnósticos explícitos. Finalmente, fazemos 
comentários e selecionamos referências bibliográficas no final de cada 
capítulo.   

Os critérios diagnósticos explícitos precisam de alguns comentários. 
Previamente foram chamados de critérios diagnósticos operacionais, mas o 
significado de “operacional” não é largamente entendido. “Explícito” 
significa “sem ambigüidade, preciso, e com a menor margem de 
interpretação possível”. Em outras palavras, o propósito é estabelecer 
critérios de forma tão clara e precisa que vários outros médicos de outros 
lugares do mundo estejam aptos a usar os mesmos critérios da mesma 
forma. Os termos que deixam margens a interpretações, como “às vezes”, 
“com freqüência” ou “usualmente” são evitados. Os pacientes precisam 
preencher todos os critérios listados em A, B, C, D, etc. Para cada critério, há 
requisitos específicos, como “duas das quatro características seguintes”, etc. 
O mesmo sistema foi usado na primeira edição, onde se mostrou ser 
confiável e passível de reprodução.  

Também foi mostrado que a primeira edição era aplicável em todos os 
campos, desde estudos epidemiológicos na população geral até centros 
terciários de referência em cefaléia. A validação da primeira edição e seus 
critérios diagnósticos explícitos foi feita nos estudos com triptanos, nos 
quais os índices de sucesso foram iguais em diferentes países, indicando que 
a assertividade dos casos foi a mesma. Além disso, a alta taxa de sucesso de 
sumatriptano injetável demonstrou que, pelo menos dos pontos de vista 
fisiopatológico e farmacológico, os critérios diagnósticos para enxaqueca 
com e sem aura delinearam uma enfermidade razoavelmente homogênea. 
Por essa e muitas outras razões, fizemos apenas pequenas mudanças nos 
critérios diagnósticos de enxaqueca.  

A classificação e os critérios diagnósticos podem ser etiológicos ou 
descritivos. Os descritivos podem ser baseados em sintomas ou em 
síndromes. Ambas as edições da Classificação Internacional das Cefaléias 
são etiológicas para as cefaléias secundárias e baseadas em sintomas para 
cefaléias primárias. Se o curso ou a evolução das cefaléias fosse levado em 
conta, haveria tanta informação disponível que o diagnóstico de enxaqueca, 
por exemplo, possibilitaria traçar um prognóstico para cada paciente em 
particular. O fato é que a evolução das cefaléias primárias não pode ser 
prevista. Alguns pacientes irão piorar e seus sintomas tornar-se-ão crônicos, 
outros terão alívio de sua cefaléia primária e outros, ainda, permanecerão 
na mesma por décadas.  



É uma tarefa importante para o futuro formular fatores prognósticos e 
outras características que tornem possível classificar subtipos da enxaqueca 
e cefaléia do tipo-tensão. Por algum tempo pareceu que a 3.1.2 Cefaléia em 
salvas crônica poderia ser subdividida em forma de instalação crônica e 
evoluída da episódica, mas aí se verificou que muitos pacientes com cefaléia 
em salvas crônica reverteram para 3.1.1 Cefaléia em salvas episódica. 
Portanto, muitos padrões diferentes de evolução parecem estar se 
cruzando. O mesmo é verdade para a enxaqueca, de acordo com os estudos 
longitudinais de Bille e outros. Por essas razões, a história da evolução não 
pode ser classificada até que estudos mais completos sejam feitos sobre a 
evolução dos pacientes com enxaqueca.  

Assim como a primeira edição, esta segunda edição da Classificação 
também classifica os pacientes de acordo com a fenomenologia de sua 
cefaléia. Para uso clínico, estudos com drogas e estudos fisiopatológicos 
significam que o paciente deve ter tido esse tipo de cefaléia no último ano e 
que provavelmente terá mais crises desse tipo no futuro. Para outros usos, 
particularmente estudos genéticos, estamos mais preocupados com a 
história por toda a vida do paciente. Assim, se o paciente teve crises de 
enxaqueca há 20 anos, mas ficou sem crises depois disso, o paciente ainda 
tem o fenótipo enxaquecoso para um estudo genético. Esses princípios 
tornam possível para um paciente ter um diagnóstico em um determinado 
momento e outro diagnóstico anos depois. Também é possível e necessário 
dar aos pacientes mais do que um diagnóstico de cefaléia e até dois ou mais 
diagnósticos de enxaqueca.  

Até agora, somente dois genes ligados à enxaqueca foram identificados. 
Eles são responsáveis apenas pela metade dos casos com a rara 
enfermidade 1.2.4 Enxaqueca hemiplégica familiar. Por isso, a genética não 
teve impacto significativo na segunda edição da Classificação Internacional 
das Cefaléias. É esperado, porém, que nos próximos dez anos a genética da 
enxaqueca seja elucidada. Isso irá, sem dúvida, alterar a forma de 
classificação das cefaléias, mas não é possível, no presente momento, dizer 
como serão essas modificações. Algumas enfermidades monogênicas serão, 
provavelmente, identificadas e será óbvio que nossos fenótipos 
clinicamente definidos revelar-se-ão heterogêneos. Por outro lado, 
mutações nos mesmos genes podem causar fenótipos bastante diferentes, 
como foi demonstrado recentemente em estudos com enxaqueca 
hemiplégica familiar. Portanto, a genética da enxaqueca pode simplesmente 
provar ser tão complexa que, na prática clínica diária, e talvez até certo 
ponto na pesquisa, continuaremos com os diagnósticos definidos 
clinicamente.  

Uma classificação e seus critérios diagnósticos devem ser confiáveis, 
válidos e abrangentes. Por sorte, como foi discutido acima, a primeira 
edição da Classificação mostrou ter alto grau de confiabilidade e validade. Já 
foi provado, também, ser abrangente em vários estudos, desde estudos 



populacionais até clínicos. Acreditamos que a segunda edição é ainda mais 
confiável, válida e abrangente, mas somente futuras pesquisas poderão 
provar ou não essa nossa crença.  
  



Como usar a classificação  
 
Este extenso documento não é para ser decorado. Nem os membros do 
Subcomitê da Classificação conseguem lembrar todo seu conteúdo. É um 
documento a ser consultado várias e várias vezes. Dessa forma, você logo irá 
aprender os critérios diagnósticos para 1.1 Enxaqueca sem aura, 1.2 
Enxaqueca com aura, a maioria dos subtipos do item 2. Cefaléia do 
tipo-tensão, 3.1 Cefaléia em salvas e alguns outros. O restante será sempre 
algo a ser consultado. Na prática clínica você não necessita da classificação 
para os casos óbvios de enxaqueca ou cefaléia do tipo-tensão, mas ela será 
útil quando o diagnóstico for incerto.  
Para a pesquisa, a classificação é indispensável e cada paciente que entrar 
em um projeto de estudo, seja experimento com drogas, estudo 
fisiopatológico ou bioquímico, deve ter um diagnóstico que preencha os 
critérios estabelecidos.  

1. Esta classificação é hierárquica e você deve decidir o quão 
detalhado quer fazer seu diagnóstico. Isso pode variar no nível do 
primeiro até o quarto dígitos. O primeiro dá uma noção grosseira 
sobre o grupo a que o paciente pertence. É, por exemplo: 1. 
Enxaqueca ou 2. Cefaléia do tipo-tensão ou Cefaléia em salvas e 
outras cefaléias trigêmino-autonômicas. A seguir, se obtêm 
informações, permitindo um diagnóstico mais detalhado. O detalhe 
desejado depende do propósito. Na prática clínica geral, apenas o 
primeiro e o segundo dígitos são empregados, enquanto, para os 
cefaliatras e nos centros terciários, é apropriado que se use até o 
terceiro ou quarto dígitos.  

2. Os pacientes recebem um diagnóstico de acordo com o fenótipo da 
cefaléia que eles apresentam no momento ou que tenham 
apresentado no último ano. Para uso da genética e outros usos, é 
utilizada a ocorrência durante toda a vida.  

3. Cada tipo distinto de cefaléia que o paciente relata deve ser, 
separadamente, diagnosticado e codificado. Assim, um paciente 
gravemente acometido pode receber vários diagnósticos diferentes 
e várias classificações: 1.1 Enxaqueca sem aura, 2.2 Cefaléia do 
tipo-tensão episódica freqüente e 8.2 Cefaléia por abuso de 
medicação.  

4. Quando um paciente recebe mais de um diagnóstico, eles devem 
ser listados de acordo com a importância relatada pelo paciente.  

5. Se um tipo de cefaléia em um paciente em particular preenche 
igualmente dois critérios diagnósticos explícitos, então todas as 
outras informações disponíveis precisarão ser usadas para decidir 
qual alternativa é a correta ou a que mais se aproxima daquele 
diagnóstico. Isso pode incluir a história da cefaléia ao longo da vida 
do paciente (como a cefaléia começou?), a história familiar, o efeito 



das medicações, relação com menstruação, idade, sexo e uma 
gama de outros fatores. O preenchimento dos critérios diag-
nósticos para 1. Enxaqueca, 2. Cefaléia do tipo-tensão ou 3. 
Cefaléia em salvas e outras cefaléias trigêmino-autonômicas, ou 
qualquer outro desses subtipos, sempre prevalece sobre o 
preenchimento de critérios para as categorias de diagnósticos 
prováveis de cada uma delas, as quais são descritas no final de cada 
grupo. Em outras palavras, um paciente que preencha critérios 
tanto para: 1.6 Enxaqueca provável e 2.1 Cefaléia do tipo-tensão 
episódica infreqüente deve ser codificado pela última. Não 
obstante, considerações devem sempre ser feitas devido à 
possibilidade de algumas crises de cefaléia preencherem um 
conjunto de critérios e outras crises preencherem outro conjunto 
de critérios. Nesses casos, dois diagnósticos existem e os dois 
devem ser anotados.  

6. Para receber um diagnóstico particular de cefaléia, o paciente deve, 
em muitos casos, apresentar um número mínimo de crises (ou dias) 
com aquele tipo de cefaléia. Esse número é especificado nos 
critérios diagnósticos explícitos de cada tipo, subtipo e subforma de 
cefaléia. A cefaléia deve ainda preencher um número de outros 
requisitos escritos dentro dos critérios sob letras: A, B, C etc. Alguns 
tópicos com letras são monotéticos, isto é, expressam um requisito 
único. Outros tópicos com letras são politéticos e requerem, por 
exemplo, duas dentre quatro características listadas.  

7. Alguns tipos de cefaléia só permitem diagnóstico até o primeiro e 
segundo dígitos. Por isso, critérios diagnósticos até o terceiro ou 
quarto dígito demandam, como critério A, o preenchimento dos 
critérios para níveis 1 e/ou 2 e, no critério B e subseqüentes, 
especifica os demais critérios a serem preenchidos.  

8. A freqüência das crises de cefaléias primárias varia de crises a cada 
um ou dois anos até crises diárias. A intensidade das crises também 
varia. A segunda edição da Classificação Internacional das Cefaléias 
não permite, geralmente, a classificação baseada na freqüência e 
intensidade das crises, mas recomenda que tanto freqüência como 
intensidade estejam especificadas em texto livre.  

9. Cefaléia primária, secundária ou ambas: se uma nova cefaléia 
ocorre pela primeira vez em estreita relação temporal com outro 
transtorno que é reconhecido como uma causa de cefaléia, esta é 
classificada como uma cefaléia secundária ao outro transtorno. Isso 
permanece verdadeiro mesmo quando a cefaléia tem 
características de enxaqueca, cefaléia do tipo-tensão, cefaléia em 
salvas ou uma das outras cefaléias trigêmino-autonômicas. Quando 
uma cefaléia primária preexistente se agrava em estreita relação 
temporal com outro transtorno que é reconhecido como uma 



causa de cefaléia, há duas possibilidades e se requer 
discernimento. O paciente pode receber apenas o diagnóstico da 
cefaléia primária preexistente, ou pode receber ambos os 
diagnósticos, o da cefaléia primária e de cefaléia secundária ao 
outro transtorno. Os fatores que apóiam o acréscimo do 
diagnóstico de cefaléia secundária são: uma relação temporal 
muito estreita com o transtorno causador, uma piora acentuada da 
cefaléia primária, evidência muito boa de que o transtorno 
causador pode agravar a cefaléia primária da maneira observada e, 
finalmente, uma melhora ou o desaparecimento da cefaléia após a 
melhora do presumível transtorno causador.  

10. Muitos pacientes com crises de cefaléia, preenchendo critérios 
diagnósticos explícitos, também têm crises que, embora similares, 
não satisfazem os critérios. Isso pode ser devido ao tratamento, 
falta de habilidade para detalhar os sintomas de forma precisa ou 
outros fatores. Peça ao paciente para descrever uma crise típica 
sem tratamento ou uma crise que não cessou com tratamento e 
certifique-se de que haja um número de crises suficiente para 
estabelecer o diagnóstico. Posteriormente, inclua as crises menos 
típicas quando descrever a freqüência das crises. 

11. Quando há suspeita de que um paciente possui mais de um tipo de 
cefaléia, é altamente recomendado que se preencha o diário de 
dor, no qual, para cada episódio de cefaléia, as principais 
características da crise sejam anotadas. Foi demonstrado que o 
diário permite um diagnóstico mais apurado, bem como permite 
um julgamento mais preciso do consumo de medicação. 
Finalmente, o diário ensina o paciente a melhor distinguir os tipos 
ou subtipos de cefaléia, por exemplo: entre enxaqueca sem aura e 
cefaléia do tipo-tensão episódica.  

12. Em cada capítulo das cefaléias secundárias, as causas mais 
conhecidas e mais bem estabelecidas são mencionadas e os 
critérios para essas causas são dados. No entanto, em muitos 
capítulos, por exemplo, 9. Cefaléia atribuída a infecção, há um 
número quase infinito de etiologias. Para evitar uma lista muito 
longa, apenas as mais importantes são mencionadas. No exemplo, 
as causas mais raras estão sob o item 9.2.3 Cefaléia atribuída a 
outra infecção sistêmica. Esse mesmo sistema é usado em outros 
capítulos referentes a cefaléias secundárias.  

13. O último critério para a maioria das cefaléias secundárias requer 
que a cefaléia melhore de forma significativa ou se resolva em um 
período específico após o alívio do distúrbio causal (através de 
tratamento ou remissão espontânea). Nesses casos, o 
preenchimento desses critérios é parte essencial da evidência para 
uma relação causal. Muito freqüentemente, há necessidade de 



classificar esses pacientes antes de a doença ser tratada ou antes 
de o resultado do tratamento ser conhecido. Nesses casos, o 
diagnóstico deve ser Cefaléia provavelmente atribuída a [nome da 
patologia causal]. Assim que os resultados do tratamento são 
conhecidos, o diagnóstico se torna Cefaléia atribuída a [nome da 
patologia], ou o diagnóstico é trocado se não preencher os 
critérios.  

14. Em alguns casos, tendo a cefaléia pós-traumática como um bom 
exemplo, ocorrem subformas crônicas de cefaléias. Nesses casos, a 
cefaléia aguda inicial pode persistir e a causa não é provada, nem 
excluída, pela duração da cefaléia em relação ao início do distúrbio 
causal nem pelo seu alívio. Em vez disso, o último critério distingue 
entre subformas agudas e crônicas, especificando a resolução da 
cefaléia dentro de um período de três meses (para a subforma 
aguda) ou com a permanência da cefaléia de base (na subforma 
crônica), além desse período, após a ocorrência, remissão ou cura 
do transtorno causal. No curso do distúrbio, o diagnóstico pode 
mudar após três meses para Cefaléia crônica atribuída a [nome da 
patologia]. No exemplo, 5.1 Cefaléia pós-traumática aguda muda 
para 5.2 Cefaléia pós-traumática crônica.  

 
A maioria desses diagnósticos encontra-se no apêndice por falta de evi-
dências suficientes para sua existência. Em geral não serão usados, mas 
estão lá para estimular pesquisas sobre critérios causais mais bem 
estabelecidos.  
  



Classificação e Códigos OMS CID-10NA  
 

Código Código  Diagnóstico 
IHS* OMS  

 
1.  [G43]  Enxaqueca  
1.1  [G43.0]  Enxaqueca sem aura  
1.2  [G43.1]  Enxaqueca com aura  
1.2.1  [G43.10]  Aura típica com cefaléia enxaquecosa  
1.2.2 [G43.10]  Aura típica com cefaléia não-enxaquecosa  
1.2.3  [G43.104]  Aura típica sem cefaléia  
1.2.4  [G43.105]  Enxaqueca hemiplégica familiar (MHF)  
1.2.5  [G43.105]  Enxaqueca hemiplégica esporádica  
1.2.6  [G43.103]  Enxaqueca do tipo basilar  
1.3  [G43.82]  Síndromes periódicas da infância comumente 

precursoras de enxaqueca  
1.3.1  [G43.82]  Vômitos cíclicos  
1.3.2  [G43.820]  Enxaqueca abdominal  
1.3.3  [G43.821]  Vertigem paroxística benigna da infância  
1.4  [G43.81]  Enxaqueca retiniana  
1.5  [G43.3]  Complicações da enxaqueca  
1.5.1  [G43.3]  Enxaqueca crônica  
1.5.2  [G43.2]  Estado enxaquecoso  
1.5.3  G43.3]  Aura persistente sem infarto  
1.5.4  [G43.3]  Infarto enxaquecoso  

1.5.5  [G43.3]+ Crise epiléptica desencadeada por enxaqueca [G40.x ou G41.x]
1 

 
1.6  [G43.83]  Provável enxaqueca  
1.6.1  [G43.83]  Provável enxaqueca sem aura  
1.6.2  [G43.83]  Provável enxaqueca com aura  
1.6.5  [G43.83]  Provável enxaqueca crônica  
 
2.  [G44.2]  Cefaléia do tipo-tensão (CTT)  
2.1  [G44.2]  Cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente  
2.1.1 [G44.20]  Cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente associada 

a dolorimento pericraniano  
2.1.2  [G44.21]  Cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente não-

associada a dolorimento pericraniano  
2.2  [G44.2]  Cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente  
2.2.1 [G44.20]  Cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente associada a 

dolorimento pericraniano  
2.2.2 [G44.21]  Cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente não-

associada a dolorimento pericraniano  
2.3  [G44.2]  Cefaléia do tipo-tensão crônica  
2.3.1 [G44.22]  Cefaléia do tipo-tensão crônica associada a dolorimento 

pericraniano  
2.3.2 [G44.23]  Cefaléia do tipo-tensão crônica nãoassociada a 

dolorimento pericraniano  
2.4  [G44.28]  Provável cefaléia do tipo-tensão  



2.4.1 [G44.28]  Provável cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente  
2.4.2  [G44.28]  Provável cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente  
2.4.3  [G44.28]  Provável cefaléia do tipo-tensão crônica  
 
3.  [G44.0]  Cefaléia em salvas e outras cefaléias 

trigêmino-autonômicas  
3.1  [G44.0]  Cefaléia em salvas  
3.1.1  [G44.01]  Cefaléia em salvas episódica  
3.1.2  [G44.02]  Cefaléia em salvas crônica  
3.2  [G44.03]  Hemicrania paroxística  
3.2.1  [G44.03]  Hemicrania paroxística episódica  
3.2.2  [G44.03]  Hemicrania paroxística crônica (HPC)  
3.3 [G44.08]  Cefaléia de curta duração, unilateral, neuralgiforme 

com hiperemia conjuntival e lacrimejamento (SUNCT)  
3.4  [G44.08]  Provável cefaléia trigêmino-autonômica  
3.4.1  [G44.08]  Provável cefaléia em salvas  
3.4.2  [G44.08]  Provável hemicrania paroxística  
3.4.3  [G44.08]  Provável SUNCT  
 
4.  [G44.80]  Outras cefaléias primárias  
4.1  [G44.800]  Cefaléia primária em facada  
4.2  [G44.803]  Cefaléia primária da tosse  
4.3  [G44.804]  Cefaléia primária do esforço físico  
4.4  [G44.805]  Cefaléia primária associada à atividade sexual  
4.4.1  [G44.805]  Cefaléia pré-orgástica  
4.4.2  [G44.805]  Cefaléia orgástica  
4.5  [G44.80]  Cefaléia hípnica  
4.6  [G44.80]  Cefaléia trovoada primária  
4.7  [G44.80]  Hemicrania contínua  
4.8  [G44.2]  Cefaléia persistente e diária desde o início (CPDI)  
 
5.  [G44.88]  Cefaléia atribuída a trauma cefálico e/ou cervical  
5.1  [G44.880]  Cefaléia pós-traumática aguda  
5.1.1 [G44.880]  Cefaléia pós-traumática aguda atribuída a lesão cefálica 

moderada ou grave (S06)  
5.1.2  [G44.880]  Cefaléia pós-traumática aguda atribuída a lesão cefálica 

leve (S09.9)  
5.2  [G44.3]  Cefaléia pós-traumática crônica  
5.2.1 [G44.30]  Cefaléia pós-traumática crônica atribuída a lesão 

cefálica moderada ou grave (S06)  
5.2.2  [G44.31]  Cefaléia pós-traumática crônica atribuída a lesão 

cefálica leve (S09.9)  
5.3  [G44.841]  Cefaléia aguda atribuída a lesão em chicotada (S13.4).  
5.4  [G44.841]  Cefaléia crônica atribuída a lesão em chicotada (S13.4)  
5.5  [G44.88]  Cefaléia atribuída a hematoma intracraniano 

traumático  
5.5.1  [G44.88]  Cefaléia atribuída a hematoma epidural (S06.4)  
5.5.2  [G44.88]  Cefaléia atribuída a hematoma subdural (S06.5)  



5.6  [G44.88]  Cefaléia atribuída a outro trauma cefálico e/ ou cervical 
(S06)  

5.6.1  [G44.88]  Cefaléia aguda atribuída a outro trauma cefálico e/ou 
cervical (S06)  

5.6.2 [G44.88]  Cefaléia crônica atribuída a outro trauma cefálico e/ou 
cervical (S06)  

5.7  [G44.88]  Cefaléia pós-craniotomia  
5.7.1  [G44.880]  Cefaléia aguda pós-craniotomia  
5.7.2  [G44.30]  Cefaléia crônica pós-craniotomia  
 
6.  [G44.81]  Cefaléia atribuída a doença vascular craniana ou 

cervical  
6.1 [G44.810]  Cefaléia atribuída a acidente vascular encefálico 

isquêmico ou ataque isquêmico transitório  
6.1.1 [G44.810]  Cefaléia atribuída a acidente vascular encefálico 

isquêmico (infarto cerebral) (I63)  
6.1.2  [G44.810]  Cefaléia atribuída a ataque isquêmico transitório (AIT) 

(G45)  
6.2  [G44.810]  Cefaléia atribuída a hemorragia intracraniana 

não-traumática (I62)  
6.2.1  [G44.810]  Cefaléia atribuída a hemorragia intracerebral (I61)  
6.2.2 [G44.810]  Cefaléia atribuída a hemorragia subaracnóidea (HSA) 

(I60)  
6.3  [G44.811]  Cefaléia atribuída a malformação vascular não-rota 

(Q28)  
6.3.1  [G44.811]  Cefaléia atribuída a aneurisma sacular (Q28.3)  
6.3.2 [G44.811]  Cefaléia atribuída a malformação arteriovenosa (MAV) 

(Q28.2)  
6.3.3  [G44.811]  Cefaléia atribuída a fístula arteriovenosa dural (I67.1)  
6.3.4  [G44.811]  Cefaléia atribuída a angioma cavernoso (D18.0)  
6.3.5 [G44.811]  Cefaléia atribuída a angiomatose encéfalotrigeminal ou 

leptomeníngea (síndrome de Sturge-Weber) (Q85.8)  
6.4  [G44.812]  Cefaléia atribuída a arterite (M31)  
6.4.1 [G44.812]  Cefaléia atribuída a arterite de células gigantes (ACG) 

(M31.6)  
6.4.2 [G44.812]  Cefaléia atribuída a angiite primária do sistema nervoso 

central (SNC) (I67.7)  
6.4.3 [G44.812]  Cefaléia atribuída a angiite secundária do sistema 

nervoso central (SNC) (I68.2)  
6.5 [G44.810]  Dor da artéria carótida ou vertebral (I63.0, I63.2, I 65.0 

ou I67.0)  
6.5.1 [G44.810]  Cefaléia ou dor cervical ou facial atribuída a dissecção 

arterial (I67.0)  
6.5.2  [G44.814]  Cefaléia pós-endarterectomia (I97.8)  
6.5.3  [G44.810]  Cefaléia da angioplastia carotídea  
6.5.4 [G44.810] Cefaléia atribuída a procedimentos endovasculares 

intracranianos  
6.5.5  [G44.810]  Cefaléia da angiografia  



6.6  [G44.810]  Cefaléia atribuída a trombose venosa cerebral (TVC) 
(I63.6)  

6.7  [G44.81]  Cefaléia atribuída a outra doença vascular intracraniana  
6.7.1 [G44.81]  Arteriopatia cerebral autossômica dominante com 

infartos subcorticais e leucoencefalopatia (CADASIL) 
(I67.8)  

6.7.2 [G44.81]  Encefalopatia mitocondrial, acidose lática e episódios 
semelhantes a acidente vascular encefálico (MELAS) 
(G31.81)  

6.7.3 [G44.81]  Cefaléia atribuída a angiopatia benigna do sistema 
nervoso central (I99)  

6.7.4  [G44.81]  Cefaléia atribuída a apoplexia pituitária (E23.6)  
 
7.  [G44.82]  Cefaléia atribuída a transtorno intracraniano 

não-vascular  
7.1  [G44.820]  Cefaléia atribuída a hipertensão liquórica  
7.1.1 [G44.820]  Cefaléia atribuída a hipertensão intracraniana idiopática 

(HII)  
7.1.2 [G44.820]  Cefaléia atribuída a hipertensão intracraniana 

secundária a causas metabólica, tóxica ou hormonal  
7.1.3 [G44.820]  Cefaléia atribuída a hipertensão intracraniana [G91.8] 

secundária a hidrocefalia.  
7.2  [G44.820]  Cefaléia atribuída a hipotensão liquórica  
7.2.1  [G44.820]  Cefaléia pós-punção dural (G97.0)  
7.2.2  [G44.820]  Cefaléia por fístula liquórica (G96.0)  
7.2.3 [G44.820]  Cefaléia atribuída a hipotensão liquórica espontânea 

(ou idiopática)  
7.3 [G44.82]  Cefaléia atribuída a doença inflamatória nãoinfecciosa  
7.3.1  [G44.823]  Cefaléia atribuída a neurossarcoidose (D86.8)  
7.3.2 [G44.823]  Cefaléia atribuída a meningite asséptica (nãoinfecciosa) 

[codificar para especificar a etiologia]  
7.3.3 [G44.823]  Cefaléia atribuída a outra doença inflamatória 

não-infecciosa [codificar para especificar a etiologia]  
7.3.4  [G44.82]  Cefaléia atribuída a hipofisite linfocítica (E23.6)  
7.4  [G44.822]  Cefaléia atribuída a neoplasia intracraniana  
7.4.1 [G44.822]  Cefaléia atribuída a hipertensão intracraniana ou 

hidrocefalia causada por neoplasia [codificar para 
especificar a neoplasia]  

7.4.2  [G44.822]  Cefaléia atribuída diretamente a neoplasia [codificar 
para especificar a neoplasia]  

7.4.3  [G44.822]  Cefaléia atribuída a meningite carcinomatosa [C79.3]  
7.4.4  [G44.822] Cefaléia atribuída a hiper ou hipossecreção 

hipotalâmica ou hipofisária [E23.0]  
7.5  [G44.824]  Cefaléia atribuída a injeção intratecal [G97.8]  
7.6  [G44.82]  Cefaléia atribuída a crise epiléptica [G40.x ou G41.x 

para especificar o tipo de crise]  
7.6.1  [G44.82]  Hemicrania epiléptica [G40.x ou G41.x para especificar 

o tipo de crise]  



7.6.2  [G44.82]  Cefaléia pós-crise epiléptica [G40.x ou G41.x para 
especificar o tipo de crise]  

7.7  [G44.82]  Cefaléia atribuída a malformação de Chiari tipo I (MC1) 
[Q07.0]  

7.8  [G44.82]  Síndrome de cefaléia e déficits neurológicos transitórios 
com linfocitose liquórica (CDNL)  

7.9  [G44.82]  Cefaléia atribuída a outro transtorno nãovascular 
intracraniano  

 

8. [G44.4 ou Cefaléia atribuída a uma substância
2 

G44.83] ou a sua supressão  
8.1  [G44.40]  Cefaléia induzida pelo uso ou exposição aguda a 

substância  
8.1.1  [G44.400]  Cefaléia induzida por doador de óxido nítrico (NO) [X44]  
 
8.1.1.1  [G44.400]  Cefaléia imediata induzida por doador de NO  
8.1.1.2  [G44.400]  Cefaléia tardia induzida por doador de NO  
8.1.2  [G44.40]  Cefaléia induzida por inibidor da fosfodiesterase (FDE) 

[X44]  
8.1.3  [G44.402]  Cefaléia induzida por monóxido de carbono [X47]  
8.1.4  [G44.83]  Cefaléia induzida por álcool [F10]  
8.1.4.1  [G44.83]  Cefaléia imediata induzida por álcool [F10]  
8.1.4.2  [G44.83]  Cefaléia tardia induzida por álcool [F10]  
8.1.5  [G44.4]   Cefaléia induzida por componentes alimentares e 

aditivos  
8.1.5.1  [G44.401]  Cefaléia induzida por glutamato monossódico [X47]  
8.1.6  [G44.83]  Cefaléia induzida por cocaína [F14]  
8.1.7  [G44.83]  Cefaléia induzida por maconha [F12]  
8.1.8  [G44.83]  Cefaléia induzida por histamina [X44]  
8.1.8.1  [G44.40]  Cefaléia imediata induzida por histamina [X44]  
8.1.8.2  [G44.40]  Cefaléia tardia induzida por histamina [X44]  
8.1.9  [G44.40]  Cefaléia induzida por peptídeo relacionado com o gene 

da calcitonina (CGRP) [X44]  
8.1.9.1  [G44.40]  Cefaléia imediata induzida por CGRP [X44]  
8.1.9.2  [G44.40]  Cefaléia tardia induzida por CGRP [X44]  
8.1.10  [G44.41]  Cefaléia como efeito adverso agudo atribuído a 

medicação usada para outras indicações [codificar para 
especificar a substância]  

8.1.11  [G44.4 ou G44.83] Cefaléia induzida pelo uso ou exposição aguda a outra 
substância [codificar para especificar a substância]  

8.2  [G44.41 ou Cefaléia por uso excessivo de medicação G44.83]    (CEM)  
8.2.1  [G44.411]  Cefaléia por uso excessivo de ergotamina [Y52.5]  
8.2.2  [G44.41]  Cefaléia por uso excessivo de triptanos  
8.2.3  [G44.410]  Cefaléia por uso excessivo de analgésicos [F55.2]  
8.2.4  [G44.83]  Cefaléia por uso excessivo de opióides [F11.2]  
8.2.5  [G44.410]  Cefaléia por uso excessivo de combinação de 

medicamentos [F55.2]  
8.2.6  [G44.410]  Cefaléia atribuída ao uso excessivo de outra medicação 

[codificar para especificar a substância]  



8.2.7  [G44.41 ou G44.83] Provável cefaléia por uso excessivo de medicação 
[codificar para especificar a substância]  

8.3  [G44.4]  Cefaléia como efeito adverso atribuído ao uso crônico 
de medicação [codificar para especificar a substância]  

8.3.1  [G44.418]  Cefaléia induzida por hormônio exógeno [Y42.4]  
8.4  [G44.83]  Cefaléia atribuída a supressão de substância  
8.4.1  [G44.83]  Cefaléia da supressão de cafeína [F15.3]  
8.4.2  [G44.83]  Cefaléia da supressão de opióides [F11.3]  
8.4.3  [G44.83]  Cefaléia da supressão de estrógenos [Y42.4]  
8.4.4  [G44.83]  Cefaléia atribuída a supressão de outras substâncias de 

uso crônico [codificar para especificar a substância]  
 
9. Cefaléia atribuída a infecção  
9.1  [G44.821]  Cefaléia atribuída a infecção intracraniana [G00-G09]  
9.1.1  [G44.821]  Cefaléia atribuída a meningite bacteriana [G00.9]  
9.1.2  [G44.821]  Cefaléia atribuída a meningite linfocitária [G03.9]  
9.1.3  [G44.821]  Cefaléia atribuída a encefalite [G04.9]  
9.1.4  [G44.821]  Cefaléia atribuída a abscesso cerebral [G06.0]  
9.1.5  [G44.821]  Cefaléia atribuída a empiema subdural [G06.2]  
9.2  [G44.881]  Cefaléia atribuída a infecção sistêmica [A00897]  
9.2.1  [G44.881]  Cefaléia atribuída a infecção sistêmica bacteriana 

[codificar para especificar a etiologia]  
9.2.2  [G44.881]  Cefaléia atribuída a infecção sistêmica viral [codificar 

para especificar a etiologia]  
9.2.3  [G44.881]  Cefaléia atribuída a outra infecção sistêmica [codificar 

para especificar a etiologia]  
9.3 [G44.821]  Cefaléia atribuída ao HIV/AIDS [B22]  
9.4  [G44.821 ou Cefaléia crônica pós-infecção [codificar para G44.881] 

especificar a etiologia]  
9.4.1  [G44.821]  Cefaléia crônica pós-meningite bacteriana [G00.9]  
 
10.  [G44.882]  Cefaléia atribuída a transtorno da homeostase  
10.1  [G44.882]  Cefaléia atribuída a hipóxia e/ou hipercapnia  
10.1.1  [G44.882]  Cefaléia das grandes altitudes [W94]  
10.1.2  [G44.882]  Cefaléia do mergulho  
10.1.3  [G44.882]  Cefaléia da apnéia do sono [G47.3]  
10.2  [G44.882]  Cefaléia da diálise [Y84.1]  
10.3  [G44.813]  Cefaléia atribuída a hipertensão arterial [I10]  
10.3.1  [G44.813]  Cefaléia atribuída a feocromocitoma [D35.0 (benigno) 

ou C74.1 (maligno)]  
10.3.2  [G44.813]  Cefaléia atribuída a crise hipertensiva sem 

encefalopatia hipertensiva [I10]  
10.3.3  [G44.813]  Cefaléia atribuída a encefalopatia hipertensiva [I67.4]  
10.3.4  [G44.813]  Cefaléia atribuída a pré-eclâmpsia [O13-O14]  
10.3.5  [G44.813]  Cefaléia atribuída a eclâmpsia [O15]  
10.3.6  [G44.813]  Cefaléia atribuída a resposta pressórica aguda a um 

agente exógeno [codificar para especificar a etiologia]  
10.4  [G44.882]  Cefaléia atribuída ao hipotireoidismo [E03.9]  
10.5  [G44.882]  Cefaléia atribuída ao jejum [T73.0]  



10.6  [G44.882]  Cefaléia cardíaca [codificar para especificar a etiologia]  
10.7  [G44.882]  Cefaléia atribuída a outro transtorno da homeostase 

[codificar para especificar a etiologia]  
 
11.  [G44.84]  Cefaléia ou dor facial atribuída a transtorno do crânio, 

pescoço, olhos, ouvidos, nariz, seios da face, dentes, 
boca ou outras estruturas faciais ou cranianas  

11.1  [G44.840]  Cefaléia atribuída a transtorno de osso craniano 
[M80-M89.8]  

11.2  [G44.841]  Cefaléia atribuída a transtorno do pescoço [M99]  
11.2.1  [G44.841]  Cefaléia cervicogênica [M99]  
11.2.2  [G44.842]  Cefaléia atribuída a tendinite retrofaríngea [M79.8]  
11.2.3  [G44.841]  Cefaléia atribuída a distonia craniocervical [G24]  
11.3  [G44.843]  Cefaléia atribuída a transtorno dos olhos  
11.3.1  [G44.843]  Cefaléia atribuída a glaucoma agudo [H40]  
11.3.2  [G44.843]  Cefaléia atribuída a erros de refração [H52]  
11.3.3  [G44.843]  Cefaléia atribuída a heteroforia ou heterotropia  
(estrabismo latente ou manifesto) [H50.5]  
11.3.4  [G44.843]  Cefaléia atribuída a inflamação ocular [codificar para 

especificar a etiologia]  
11.4  [G44.844]  Cefaléia atribuída a transtorno dos ouvidos [H60-H95]  
11.5  [G44.845]  Cefaléia atribuída a rinossinusite [J01]  
11.6  [G44.846]  Cefaléia atribuída a transtorno dos dentes, mandíbula 

ou estruturas relacionadas [K00K14]  
11.7  [G44.846]  Cefaléia ou dor facial atribuída a transtorno da 

articulação temporomandibular (ATM) [K07.8]  
11.8  [G44.84]  Cefaléia atribuída a outro transtorno do crânio, 

pescoço, olhos, ouvidos, nariz, seios da face, dentes, 
boca ou outras estruturas faciais ou cervicais [codificar 
para especificar a etiologia]  

 
12.  [R51]  Cefaléia atribuída a transtorno psiquiátrico  
12.1  [R51]  Cefaléia atribuída a transtorno de somatização  
12.2  [R51]  Cefaléia atribuída a transtorno psicótico [codificar para 

especificar a etiologia]  
 
13.  [G44.847]  Neuralgias cranianas e causas centrais G44.848 ou de 

dor facial G44.85]  
13.1  [G44.847]  Neuralgia do trigêmeo  
13.1.1  [G44.847]  Neuralgia clássica do trigêmeo [G50.00]  
13.1.2  [G44.847]  Neuralgia sintomática do trigêmeo [G53.00]+[codificar 

para especificar a etiologia]  
13.2  [G44.847]  Neuralgia do glossofaríngeo  
13.2.1  [G44.847]  Neuralgia clássica do glossofaríngeo [G52.10]  
13.2.2  [G44.847]  Neuralgia sintomática do glossofaríngeo 

[G53.830]+[codificar para especificar etiologia]  
13.3  [G44.847]  Neuralgia do intermédio [G51.80]  
13.4  [G44.847]  Neuralgia do laríngeo superior [G52.20]  
13.5  [G44.847]  Neuralgia do nasociliar [G52.80]  



13.6  [G44.847]  Neuralgia do supra-orbitário [G52.80]  
13.7  [G44.847]  Outras neuralgias de ramos terminais [G52.80]  
13.8  [G44.847]  Neuralgia do occipital [G52.80]  
13.9  [G44.851]  Síndrome pescoço-língua  
13.10  [G44.801]  Cefaléia por compressão externa  
13.11  [G44.802]  Cefaléia por estímulo frio  
13.11.1  [G44.8020]  Cefaléia atribuída a aplicação externa de estímulo frio  
13.11.2  [G44.8021]  Cefaléia atribuída a ingestão ou inalação de estímulo 

frio  
13.12  [G44.848]  Dor constante causada por compressão,  
  irritação ou distensão de nervos cranianos ou  
  raízes cervicais superiores por lesão estrutural  
  [G53.8]+[codificar para especificar a etiologia]  
13.13  [G44.848]  Neurite óptica [H46]  
13.14  [G44.848]  Neuropatia ocular diabética [E10-E14]  
13.15  [G44.881 ou  Dor facial ou cefálica atribuída ao herpes-zóster 
  G44.847]   
13.15.1  [G44.881]  Dor facial ou cefálica atribuída ao herpes-zóster  
  agudo [B02.2]  
13.15.2  [G44.847]  Neuralgia pós-herpética [B02.2]  
13.16  [G44.850]  Síndrome de Tolosa-Hunt  
13.17  [G43.80]  “Enxaqueca” oftalmoplégica  
13.18  [G44.810 ou  Causas centrais de dor facial  
 G44.847]   
13.18.1  [G44.847]  Anestesia dolorosa [G52.800]+[codificar para  
  especificar a etiologia]  
13.18.2  [G44.810]  Dor central pós-acidente vascular encefálico  
  [G46.21]  
13.18.3  [G44.847]  Dor facial atribuída a esclerose múltipla [G35]  
13.18.4  [G44.847]  Dor facial idiopática persistente [G50.1]  
13.18.5  [G44.847]  Síndrome da ardência bucal [codificar para  
  especificar a etiologia]  
13.19  [G44.847]  Outra neuralgia craniana ou outra dor facial  
  centralmente mediada [codificar para  
  especificar etiologia] 
 
14.  [R51]  Outra cefaléia, neuralgia craniana e  
  dor facial central ou primária  
14.1  [R51]  Cefaléia não classificada em outro local  
14.2  [R51]  Cefaléia não especificada 
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1. O código adicional especifica o tipo de crise. 

2. Na CID-10, as substâncias estão classificadas conforme a presença ou ausência da 

propriedade de produzir dependência. As cefaléias associadas a substâncias 

psicoativas (que produzem dependência) estão classificadas em G44.83 com um 



código adicional para indicar a natureza do transtorno relacionado ao uso da 

substância, por exemplo: intoxicação [F1x0], dependência [F1x2], abstinência 

[F1x3], etc. O 3º caractere pode ser usado para indicar a substância específica 

envolvida, por exemplo F10 para álcool, F15 para cafeína, etc. O abuso de 

substâncias que não produzem dependência está classificado em F55, com um 4º 

caractere para indicar a substância, por exemplo, F55.2 abuso de analgésicos. As 

cefaléias relacionadas a substâncias que não produzem dependência estão 

classificadas em G44.4.  

  



 

Parte 1 

 
 

Cefaléias Primárias 
 
 
 

1. Enxaqueca  
 
2. Cefaléia do tipo-tensão  
 
3. Cefaléia em salvas e outras cefaléias trigêmino-autonômicas  
 
4. Outras cefaléias primárias  
  



 
1. Enxaqueca  
1.1  Enxaqueca sem aura  
1.2  Enxaqueca com aura  
1.2.1  Aura típica com cefaléia enxaquecosa  
1.2.2  Aura típica com cefaléia não-enxaquecosa  
1.2.3  Aura típica sem cefaléia  
1.2.4  Enxaqueca hemiplégica familiar (MHF)  
1.2.5  Enxaqueca hemiplégica esporádica  
1.2.6  Enxaqueca do tipo basilar  
1.3  Síndromes periódicas da infância comumente precursoras de 

enxaqueca  
1.3.1  Vômitos cíclicos  
1.3.2  Enxaqueca abdominal  
1.3.3  Vertigem paroxística benigna da infância  
1.4  Enxaqueca retiniana  
1.5  Complicações da enxaqueca  
1.5.1  Enxaqueca crônica  
1.5.2  Estado enxaquecoso  
1.5.3  Aura persistente sem infarto  
1.5.4  Infarto enxaquecoso  
1.5.5  Crise epiléptica desencadeada por enxaqueca  
1.6  Provável enxaqueca  
1.6.1  Provável enxaqueca sem aura  
1.6.2  Provável enxaqueca com aura  
1.6.5  Provável enxaqueca crônica  
 
Classificado em outro lugar  
Uma cefaléia enxaqueca-símile secundária a outro transtorno (enxaqueca 
sintomática) é classificada de acordo com o transtorno.  
 
Comentário Geral  
Cefaléia primária, secundária ou ambas?  
Quando uma cefaléia com características de enxaqueca ocorre pela primeira 
vez em estreita relação temporal com um outro transtorno que é uma causa 
reconhecida de cefaléia, ela é classificada como uma cefaléia secundária a 
esse transtorno. Quando uma enxaqueca preexistente piora em estreita 
relação temporal com um outro transtorno que é uma causa reconhecida de 
cefaléia, há duas possibilidades e é necessário discernimento. O paciente 
pode receber somente o diagnóstico de enxaqueca ou pode receber ambos 
os diagnósticos, o de enxaqueca e o de uma cefaléia secundária ao outro 
transtorno. Os fatores que apóiam o acréscimo do último diagnóstico são: 
uma relação temporal muito estreita com o transtorno; piora acentuada da 
enxaqueca; evidência muito clara de que o transtorno possa causar ou 



agravar a enxaqueca; e a melhora ou o desaparecimento da enxaqueca após 
o alívio do transtorno.  
 
Introdução  
 

A enxaqueca é uma cefaléia primária comum e incapacitante. Os estudos 
epidemiológicos têm documentado sua elevada prevalência, bem como seu 
impacto socioeconômico e pessoal. A enxaqueca figura no ranking da 
Organização Mundial de Saúde na 19ª posição mundial entre todas as 
doenças causadoras de incapacidade.  

A enxaqueca pode ser dividida em dois subtipos principais. A 1.1 
Enxaqueca sem aura é uma síndrome clínica caracterizada por cefaléia com 
características específicas e sintomas associados. A 1.2 Enxaqueca com aura 
é primariamente caracterizada pelos sintomas neurológicos focais que 
normalmente precedem ou, às vezes, acompanham a cefaléia. Alguns 
pacientes também experimentam uma fase premonitória, antecedendo em 
horas ou dias o aparecimento da cefaléia, e uma fase de resolução da 
cefaléia. Os sintomas premonitórios e de resolução incluem hiperatividade, 
hipoatividade, depressão, apetite específico para determinados alimentos, 
bocejos repetidos e outros sintomas inespecíficos relatados por alguns 
pacientes.  

Quando um paciente preenche os critérios para mais de um subtipo de 
enxaqueca, todos os subtipos devem ser diagnosticados e codificados. Por 
exemplo, um paciente que tem crises freqüentes com aura, mas também 
algumas crises sem aura, deve ser codificado como 1.2 Enxaqueca com aura 
e 1.1 Enxaqueca sem aura.  
 

1.1 Enxaqueca sem aura  
 
 
Termos previamente utilizados  
Enxaqueca comum, hemicrania simples.  
 
Descrição  
Cefaléia recorrente manifestando-se em crises que duram de quatro a 72 
horas. As características típicas da cefaléia são: localização unilateral; 
caráter pulsátil; intensidade moderada ou forte; exacerbação por atividade 
física rotineira e associação com náusea e/ou fotofobia e fonofobia.  
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos cinco crises
1

 preenchendo os critérios de B a D  
B. Cefaléia durando de quatro a 72 horas (sem tratamento ou com 

tratamento ineficaz)
2-4 

 
C. A cefaléia preenche ao menos duas das seguintes características:  



1. localização unilateral
5,6 

 

2. caráter pulsátil
7 

 
3. intensidade moderada ou forte  
4. exacerbada por ou levando o indivíduo a evitar atividades físicas 

rotineiras (por exemplo: caminhar ou subir escada)  
D. Durante a cefaléia, pelo menos um dos seguintes:  

1. náusea e/ou vômitos  

2. fotofobia e fonofobia
8 

 

E.  Não atribuída a outro transtorno
9

 
 
Notas  
1. A diferenciação entre a 1.1 Enxaqueca sem aura e a 2.1 Cefaléia do 

tipo-tensão episódica infreqüente pode ser difícil. Por esse motivo, pelo 
menos cinco crises são requeridas. Indivíduos que preenchem os 
critérios para a 1.1 Enxaqueca sem aura, mas tiveram menos do que 
cinco crises devem ser codificados como 1.6.1 Provável enxaqueca sem 
aura.  

2. Quando o paciente adormece durante a crise de enxaqueca e acorda 
sem a mesma, considera-se a duração da crise como sendo até o 
momento do despertar.  

3. Em crianças, as crises podem durar de uma a 72 horas (embora a 
evidência de duração menor do que duas horas em crises não-tratadas 
em crianças ainda requeira confirmação através de estudo prospectivo 
com diário).  

4. Quando as crises ocorrem em mais de 15 dias/mês por mais de três 
meses, codificar como 1.1. Enxaqueca sem aura e como 1.5.1 Enxaqueca 
crônica.  

5. A cefaléia da enxaqueca é geralmente bilateral em crianças; um padrão 
semelhante ao do adulto, com dor unilateral, geralmente emerge ao 
final da adolescência ou início da vida adulta.  

6. A cefaléia da enxaqueca é geralmente frontotemporal. Em crianças, a 
cefaléia occipital, seja unilateral ou bilateral, é rara e requer cautela no 
diagnóstico; muitos casos são atribuíveis a lesões estruturais.  

7. Pulsátil significa latejante ou variando com os batimentos cardíacos.  
8. Em crianças pequenas, a fotofobia e a fonofobia devem ser inferidas 

através do comportamento das mesmas.  
9. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum trans-

torno dentre os listados nos grupos 5 a 12, ou a história e/ou os exames 
físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas este é excluído 
através de investigação apropriada, ou tal transtorno está presente, mas 
as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita relação temporal 
com o transtorno.  

 



Comentários  
A 1.1 Enxaqueca sem aura é o subtipo mais comum de enxaqueca. Tem 

uma freqüência de crises maior e geralmente é mais incapacitante do que a 
1.2 Enxaqueca com aura.  

A enxaqueca sem aura freqüentemente tem uma estreita relação com a 
menstruação. Em contraste com a primeira edição da Classificação Interna-
cional das Cefaléias, esta edição estabelece critérios para a A1.1.1 
Enxaqueca menstrual pura e para a A1.1.2 Enxaqueca relacionada com a 
menstruação, mas no apêndice, devido a incertezas sobre se elas deveriam 
ser consideradas entidades separadas.  

As crises muito freqüentes de enxaqueca são agora distinguidas como 
1.5.1 Enxaqueca crônica, contanto que não haja abuso de medicamentos. A 
enxaqueca sem aura é a doença mais propensa a cronificar com o uso 
freqüente de medicamento sintomático, resultando em uma nova cefaléia, 
que é codificada como 8.2 Cefaléia por uso excessivo de medicamento.  

Durante as crises de enxaqueca sem aura, o fluxo sangüíneo cerebral re-
gional não revela quaisquer alterações sugestivas da depressão cortical 
alastrante, não obstante possam ocorrer modificações do fluxo sangüíneo 
no tronco encefálico e alterações corticais secundárias à ativação pela dor. 
Isto contrasta com a oligoemia alastrante, patognomônica da enxaqueca 
com aura. Tudo indica que a depressão cortical alastrante não esteja 
envolvida com a enxaqueca sem aura. Por outro lado, os mensageiros 
moleculares óxido nítrico (NO) e peptídeo relacionado com o gene da 
calcitonina (CGRP) estão claramente envolvidos. Embora essa doença tenha 
sido inicialmente considerada primariamente vascular, a importância da 
sensibilização das terminações nervosas perivasculares e a possibilidade de 
que as crises possam ter início no sistema nervoso central receberam 
crescente atenção nas últimas décadas. Ao mesmo tempo, o circuito da dor 
da enxaqueca e vários aspectos da neurotransmissão relacionados a este 
sistema foram reconhecidos. O advento dos triptanos, agonistas dos 
receptores 5HT1B/D, foi uma contribuição significativa. Essas drogas 
apresentam eficácia notável no tratamento das crises de enxaqueca e, 
devido à sua alta especificidade por receptores, seu mecanismo de ação 
propiciou uma nova compreensão acerca dos mecanismos da enxaqueca. 
Está claro, no momento, que a enxaqueca sem aura é um transtorno 
neurobiológico e a ciência, tanto clínica, quanto básica, propicia avanços 
crescentes em nosso conhecimento a respeito dos mecanismos da 
enxaqueca.  

 

1.2 Enxaqueca com aura  
 
Termos previamente utilizados  
Enxaqueca clássica, oftálmica, enxaqueca hemiparestésica, hemiplégica ou 
afásica, enxaqueca acompanhada, enxaqueca complicada.  



 
Classificada em outro lugar  
13.17 “Enxaqueca” oftalmoplégica.  
 
Descrição  
Transtorno recorrente que se manifesta na forma de crises de sintomas 
neurológicos focais reversíveis que geralmente se desenvolvem 
gradualmente em cinco a 20 minutos e que duram menos de 60 minutos. 
Uma cefaléia com características de enxaqueca sem aura geralmente sucede 
os sintomas da aura. Menos comumente faltam à cefaléia as características 
da enxaqueca ou esta encontra-se completamente ausente. 
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos duas crises preenchendo o critério B  
B. Aura de enxaqueca preenchendo os critérios B e C para uma das 

subformas 1.2.1 a 1.2.6  
C. Não atribuída a outro transtorno

1
  

 
Nota  
1. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 

transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história e/ou 
os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas este é 
excluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno está 
presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita 
relação temporal com o transtorno.  

 
Comentários  

A aura é o complexo de sintomas neurológicos que acontece 
imediatamente antes ou no início da cefaléia da enxaqueca. A maioria dos 
pacientes com enxaqueca tem exclusivamente crises sem aura. Muitos 
pacientes que têm crises com aura freqüentemente, também apresentam 
crises sem aura (codificar como 1.2 Enxaqueca com aura e 1.1 Enxaqueca 
sem aura).  

Os sintomas premonitórios acontecem de horas a um ou dois dias antes 
de uma crise de enxaqueca (com ou sem aura). Incluem várias combinações 
de fadiga, dificuldade de concentração, rigidez do pescoço, foto ou 
fonofobia, náusea, visão borrada, bocejos e palidez. Os termos pródromo e 
sinais de alerta devem ser evitados por serem muitas vezes erroneamente 
utilizados para incluir a aura.  

A maioria das auras de enxaqueca está associada a cefaléia que 
preenche os critérios para a 1.1 Enxaqueca sem aura. Por isto, a entidade 
1.2.1 Aura típica com cefaléia enxaquecosa foi individualizada adiante. A 
aura de enxaqueca está, às vezes, associada a cefaléia que não preenche os 



critérios para enxaqueca sem aura e, em outros casos, a aura pode ocorrer 
sem cefaléia. Estes dois subtipos também são agora distinguidos.  

Aura com características similares tem sido descrita em associação com 
outras cefaléias bem definidas, incluindo cefaléia em salvas; as relações 
entre aura e cefaléia ainda não são completamente compreendidas.  

Antes de, ou simultaneamente com o início dos sintomas da aura, ocorre 
diminuição do fluxo sangüíneo cerebral em regiões corticais que corres-
pondem clinicamente à área afetada e, freqüentemente, a uma área maior. 
A redução do fluxo normalmente inicia-se posteriormente e expande-se 
anteriormente, geralmente acima do limiar de isquemia. Após uma a várias 
horas, ocorre transição gradual para hiperemia na mesma região. A 
depressão alastrante de Leão tem sido implicada.  

Os estudos sistemáticos demonstraram que muitos pacientes com auras 
visuais ocasionalmente apresentam sintomas nas extremidades. Recipro-
camente, pacientes com sintomas nas extremidades quase sempre 
apresentam aura visual. Assim, uma distinção entre enxaqueca com aura 
visual e enxaqueca hemiparestésica é provavelmente artificial, não sendo 
reconhecida nesta classificação. Os pacientes com paresia são classificados 
separadamente por causa da forma com herança de caráter dominante 
1.2.4 Enxaqueca hemiplégica familiar, e por causa de diferenças clínicas. A 
relação genética entre a enxaqueca com aura e a enxaqueca hemiplégica 
familiar não foi estabelecida.  

As síndromes previamente definidas enxaqueca com aura prolongada e 
enxaqueca com início agudo da aura foram abandonadas. A grande maioria 
de pacientes com tais crises tem outras crises que preenchem os critérios 
para uma das subformas da 1.2 Enxaqueca com aura e devem ser 
codificados com aqueles diagnósticos. O restante deve ser codificado como 
1.6.2 Provável enxaqueca com aura, especificando a característica atípica 
(aura prolongada ou aura de início agudo) entre parênteses.  
 

1.2.1 Aura típica com cefaléia enxaquecosa  
 
Descrição  
Aura típica consistindo em sintomas visuais e/ou sensitivos e/ou da fala. A 
evolução gradual, a duração menor do que uma hora, uma mistura de 
características positivas e negativas e a completa reversibilidade 
caracterizam a aura, que se associa a uma cefaléia que preenche os critérios 
para 1.1 Enxaqueca sem aura.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos duas crises preenchendo os critérios de B a D  
B. Aura consistindo em pelo menos um dos seguintes, mas sem 

nenhuma paresia:  



1. Sintomas visuais completamente reversíveis, incluindo 
características positivas (p.ex., luzes tremulantes, manchas ou 
linhas) e/ou características negativas (i.e., perda de visão)  

2. Sintomas sensitivos completamente reversíveis, incluindo 
características positivas (i.e., formigamento) e/ou 
características negativas (i.e., dormência)  

3. Disfasia completamente reversível  
C. Pelo menos dois dos seguintes:  

1. Sintomas visuais homônimos
1

 e/ou sintomas sensitivos 
unilaterais  

2. Pelo menos um sintoma de aura desenvolve-se gradualmente 
em ≥ 5 minutos e/ou diferentes sintomas de aura ocorrem em 
sucessão em ≥ 5 minutos  

3. Cada sintoma dura ≥ 5 minutos e ≤ 60 minutos  
D. Cefaléia preenchendo os critérios de B a D para 1.1 Enxaqueca sem 

aura começa durante a aura ou a sucede com intervalo de até 60 
minutos  

E. Não atribuída a outro transtorno
2
  

 
Notas  
1. Podem ocorrer perda ou borramento adicional da visão central.  
2. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum trans-

torno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história e/ou os 
exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas este é ex-
cluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno está 
presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita 
relação temporal com o transtorno.  

 
Comentários  

Esta é a síndrome de enxaqueca mais freqüentemente associada à aura. 
O diagnóstico é geralmente evidente após uma história cuidadosa, embora 
existam raros simuladores secundários, incluindo a dissecção de carótida, 
malformação arteriovenosa e crise epiléptica.  

A aura visual é o tipo mais comum de aura, freqüentemente 
apresentandose como espectro de fortificação, i.e., uma figura em 
ziguezague perto do ponto de fixação que pode expandir-se para a direita 
ou a esquerda e assume uma forma lateralmente convexa com uma borda 
cintilante angulada deixando graus variáveis de escotoma total ou relativo 
em seu rastro. Em outros casos, um escotoma sem fenômenos positivos 
pode acontecer; este é percebido freqüentemente como sendo de início 
agudo, mas, numa análise minuciosa, geralmente aumenta gradativamente. 
A seguir, em freqüência, estão os distúrbios sensitivos na forma de 
formigamento que se movem lentamente a partir do ponto de origem, 
afetando uma parte maior ou menor de um lado do corpo e da face. Um 



adormecimento pode ocorrer a seguir, ou pode ser o único sintoma. Menos 
freqüentes são as perturbações da fala, normalmente disfásicas, mas 
freqüentemente difíceis de classificar. Se a aura inclui paresia, codificar 
como 1.2.4 Enxaqueca hemiplégica familiar ou 1.2.5 Enxaqueca hemiplégica 
esporádica.  

Os sintomas geralmente sucedem-se um ao outro, começando com a 
alteração visual, seguindo-se dos sintomas sensitivos e da disfasia, mas a 
ordem inversa e outras foram observadas. Os pacientes freqüentemente 
consideram difícil descrever seus sintomas; nesses casos eles devem ser 
instruídos a cronometrá-los e registrá-los. Depois de tal observação 
prospectiva, o quadro clínico freqüentemente se torna mais claro. Erros 
comuns são relatos incorretos de lateralização da cefaléia, de começo súbito 
quando é gradual e de perturbações visuais monoculares quando são 
homônimos, como também duração incorreta da aura e se confundir entre 
perda sensitiva e fraqueza. Depois de uma consulta inicial, o uso de um 
diário da aura pode esclarecer o diagnóstico.  

 

1.2.2 Aura típica com cefaléia não-enxaquecosa  
 
Descrição  
Aura típica que consiste em sintomas visuais e/ou sensoriais e/ou da fala. O 
desenvolvimento gradual, a duração menor do que uma hora, uma mistura 
de características positivas e negativas e a completa reversibilidade 
caracterizam a aura, que se associa a uma cefaléia que não preenche os 
critérios para a 1.1 Enxaqueca sem aura.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos duas crises preenchendo os critérios de B a D  
B. Aura consistindo em pelo menos um dos seguintes, mas sem 

nenhuma paresia:  
1. Sintomas visuais completamente reversíveis, incluindo 

características positivas (p.ex., luzes tremulantes, manchas ou 
linhas) e/ou características negativas (i.e., perda de visão)  

2. Sintomas sensitivos completamente reversíveis, incluindo 
características positivas (i.e., formigamento) e/ou características 
negativas (i.e., adormecimento)  

3. Disfasia completamente reversível  
C. Pelo menos dois dos seguintes:  

1. Sintomas visuais homônimos
1

 e/ou sintomas sensitivos 
unilaterais  

2. Pelo menos um sintoma de aura desenvolve-se gradualmente 
em ≥ 5 minutos e/ou diferentes sintomas de aura ocorrem em 
sucessão em ≥ 5 minutos  



3. Cada sintoma dura ≥ 5 minutos e ≤ 60 minutos  
D. Uma cefaléia que não preenche os critérios de B a D para 1.1 

Enxaqueca sem aura começa durante a aura ou a sucede dentro de 
60 minutos  

E. Não atribuída a outro transtorno
2
  

 
Notas  

1. Podem ocorrer perda ou borramento adicional da visão central.  
2. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 

transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história 
e/ou os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas 
este é excluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno 
está presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em 
estreita relação temporal com o transtorno.  

 
Comentários  

Na ausência de cefaléia que preencha os critérios para a 1.1 Enxaqueca 
sem aura, tornam-se muito mais importantes o diagnóstico preciso da aura 
e a diferenciação com simuladores que podem sinalizar uma doença grave 
(p.ex., um ataque isquêmico transitório).  
 

1.2.3 Aura típica sem cefaléia  
 
Descrição  
Aura típica que consiste em sintomas visuais e/ou sensitivos e/ou da fala. O 
desenvolvimento gradual, a duração menor do que uma hora, uma mistura 
de características positivas e negativas e a completa reversibilidade 
caracterizam a aura, que não é associada a cefaléia.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos duas crises preenchendo os critérios de B a D  
B. Aura consistindo em pelo menos um dos seguintes, mas sem 

nenhuma paresia:  
1. Sintomas visuais completamente reversíveis, incluindo 

características positivas (p.ex., luzes tremulantes manchas ou 
linhas) e/ou características negativas (i.e., perda de visão)  

2. Sintomas sensitivos completamente reversíveis, incluindo 
características positivas (i.e., formigamento) e/ou características 
negativas (i.e., adormecimento)  

3. Disfasia completamente reversível  
 

C. Pelo menos dois dos seguintes:  



1. Sintomas visuais homônimos
1

 e/ou sintomas sensitivos 
unilaterais  

2. Pelo menos um sintoma de aura desenvolve-se gradualmente 
em ≥ 5 minutos e/ou diferentes sintomas de aura ocorrem em 
sucessão em ≥ 5 minutos  

3. Cada sintoma dura ≥ 5 minutos e ≤ 60 minutos  
D. Não ocorre cefaléia nem durante a aura nem dentro de 60 minutos 

após a mesma  
E. Não atribuída a outro transtorno

2
  

 
Notas  

1. Podem ocorrer perda ou borramento adicional da visão central.  
2. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum trans-

torno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história e/ou os 
exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas este é 
excluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno está 
presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita 
relação temporal com o transtorno.  

 
Comentários  

Em alguns pacientes, a aura típica é sempre seguida por uma cefaléia 
enxaquecosa, porém muitos pacientes apresentam, também, crises em que 
a aura é seguida por uma cefaléia não enxaquecosa ou mesmo em que não 
ocorre cefaléia. Um pequeno número de pacientes tem exclusivamente 
1.2.3 Aura típica sem cefaléia. Mais freqüentemente, à medida que os 
pacientes com 1.2.1 Aura típica com cefaléia enxaquecosa envelhecem, a 
cefaléia pode perder as características de enxaqueca ou desaparecer por 
completo, embora suas auras continuem. Alguns indivíduos, principalmente 
do sexo masculino, têm 1.2.3. Aura típica sem cefaléia desde o começo.  

Na ausência de cefaléia que preencha os critérios para a 1.1 Enxaqueca 
sem aura, tornam-se muito mais importantes o diagnóstico preciso da aura 
e a diferenciação com simuladores que podem sinalizar uma doença grave 
(p.ex., um ataque isquêmico transitório). Essa distinção pode requerer 
investigação. Especialmente quando a aura tem início depois dos 40 anos de 
idade, quando as características negativas são predominantes (p.ex., 
hemianopia), ou quando a aura é prolongada ou muito curta, outras causas 
devem ser excluídas.  

 
 
 
 
 

 



1.2.4 Enxaqueca hemiplégica familiar (MHF)  
 
Descrição  
Enxaqueca com aura que inclui paresia e pelo menos um parente de 
primeiro ou segundo grau apresentando aura enxaquecosa que inclui 
paresia.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos duas crises preenchendo os critérios de B e C  
B. Aura consistindo em paresia totalmente reversível e ao menos um 

dos seguintes:  
1. Sintomas visuais completamente reversíveis, incluindo 

características positivas (p.ex., luzes tremulantes, manchas ou 
linhas) e/ou características negativas (i.e., perda de visão)  

2. Sintomas sensitivos completamente reversíveis, incluindo 
características positivas (i.e., formigamento) e/ou 
características negativas (i.e., adormecimento)  

3. Disfasia completamente reversível  
C. Pelo menos dois dos seguintes:  

1. Pelo menos um sintoma de aura desenvolve-se gradualmente 
em ≥ 5 minutos e/ou diferentes sintomas de aura ocorrem em 
sucessão em ≥ 5 minutos  

2. Cada sintoma de aura dura ≥ 5 minutos e ≤ 24 horas  
3. Uma cefaléia que preenche os critérios de B a D para 1.1 

Enxaqueca sem aura, inicia-se durante a aura ou dentro de 60 
minutos do início da mesma  

D. Ao menos um parente de primeiro ou segundo grau teve crises que 
preenchem os critérios de A a E  

E. Não atribuída a outro transtorno  
 
Nota  

1. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 
transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história 
e/ou os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas 
este é excluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno 
está presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em 
estreita relação temporal com o transtorno.  

 
Comentários  
 

Pode ser difícil distinguir paresia de alteração sensitiva.  
Dados genéticos recentes têm propiciado uma definição mais precisa da 

MHF. Subtipos genéticos específicos de 1.2.4 Enxaqueca hemiplégica 
familiar já foram identificados: na MHF1 ocorrem mutações no gene 



CACNA1A do cromossomo 19, e na MHF2 ocorrem mutações no gene 
ATP1A2 do cromossomo 1. Se testes genéticos forem realizados, o subtipo 
deve ser especificado entre parênteses.  

Tem-se demonstrado que a MHF1 muito freqüentemente apresenta 
sintomas do tipo basilar em associação com sintomas de aura típica, e que a 
cefaléia está praticamente sempre presente. Durante as crises de MHF1, 
podem ocorrer distúrbios da consciência (às vezes incluindo coma), febre, 
pleocitose liquórica e confusão. As crises de MHF1 podem ser 
desencadeadas por trauma craniano (leve). Em aproximadamente 50% das 
famílias com MHF1 ocorre ataxia cerebelar crônica progressiva 
independentemente das crises de enxaqueca. A MHF1 é freqüentemente 
confundida com epilepsia e (sem sucesso) tratada como tal.  

 

1.2.5 Enxaqueca hemiplégica esporádica  
 
Descrição  
Enxaqueca com aura, incluindo paresia, mas nenhum parente de primeiro 
ou de segundo grau apresenta aura incluindo paresia.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos duas crises preenchendo os critérios B e C  
B. Aura consistindo em paresia totalmente reversível e, ao menos, um 

dos seguintes:  
1. Sintomas visuais completamente reversíveis, incluindo 

características positivas (p.ex., luzes tremulantes, manchas ou 
linhas) e/ou características negativas (i.e., perda de visão)  

2. Sintomas sensitivos completamente reversíveis, incluindo 
características positivas (i.e., formigamento) e/ou 
características negativas (i.e., adormecimento)  

3. Disfasia completamente reversível  
C. Pelo menos dois dos seguintes:  

1. Pelo menos um sintoma de aura desenvolve-se gradualmente 
em ≥ 5 minutos e/ou diferentes sintomas de aura ocorrem em 
sucessão em ≥ 5 minutos  

2. Cada sintoma de aura dura ≥ 5 minutos e ≤ 24 horas  
3. Uma cefaléia que preenche os critérios de B a D para 1.1 

Enxaqueca sem aura, inicia-se durante a aura ou dentro de 60 
minutos do início da mesma  

D. Ausência de parentes de primeiro ou de segundo grau que 
preencham os critérios de A a E  

E. Não atribuída a outro transtorno
1
  

 
 
 



Nota  
1. A história e os exames físico e neurológico não sugerem quaisquer 

dos transtornos listados nos grupos de cinco a 12, ou a história e/ou 
os exames físico e/ou neurológico sugerem tais transtornos, mas 
estes são excluídos através de investigação apropriada, ou tais 
transtornos estão presentes, porém as crises não acontecem pela 
primeira vez em estreita relação temporal com o transtorno.  

 
Comentários  

Os estudos epidemiológicos têm demonstrado que casos esporádicos 
ocorrem com aproximadamente a mesma prevalência que os casos com 
agregação familiar. Essas crises têm as mesmas características clínicas das 
descritas em 1.2.4 Enxaqueca hemiplégica familiar.  

Os casos esporádicos sempre requerem exames de neuroimagem e 
outros testes para excluir outras causas. Uma punção liquórica também é 
necessária para se afastar a pseudoenxaqueca com sintomas neurológicos 
temporários e pleocitose linfocítica. Essa condição é mais prevalente em 
homens e freqüentemente associa-se a hemiparesia transitória e afasia.  
 

1.2.6 Enxaqueca do tipo basilar  
 
Termos previamente utilizados  
Enxaqueca da artéria basilar, Enxaqueca basilar.  
 
Descrição  
Enxaqueca com sintomas de aura claramente originados no tronco 
encefálico e/ou em ambos os hemisférios cerebrais simultaneamente, mas 
sem nenhuma paresia.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos duas crises preenchendo os critérios de B a D  
B. Aura consistindo em pelo menos dois dos seguintes sintomas 

totalmente reversíveis, mas sem paresia:  
1. disartria  
2. vertigem  
3. zumbido  
4. hipoacusia  
5. diplopia  
6. sintomas visuais ocorrendo simultaneamente nos campos 

temporal e nasal dos dois olhos  
7. ataxia  
8. diminuição no nível de consciência  
9. parestesias bilaterais simultâneas  

C. Pelo menos um dos seguintes:  



1. Pelo menos um sintoma de aura desenvolve-se gradualmente 
em ≥ 5 minutos e/ou diferentes sintomas de aura ocorrem em 
sucessão em ≥ 5 minutos  

2. Cada sintoma de aura dura ≥ 5 minutos e ≤ 60 minutos  
D. Uma cefaléia que preenche os critérios de B a D para 1.1 Enxaqueca 

sem aura, inicia-se durante a aura ou dentro de 60 minutos após a 
mesma  

E. Não atribuída a outro transtorno
1
  

 
Nota  

1. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 
transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história 
e/ou os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas 
este é excluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno 
está presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita 
relação temporal com o transtorno.  

 
Comentários  

As crises do tipo basilar são mais freqüentemente observadas em 
adultos jovens. Muitos pacientes que apresentam crises do tipo basilar 
também relatam crises com aura típica (codificar para ambos os 
transtornos).  

Se houver fraqueza motora, codificar como 1.2.4 Enxaqueca hemiplégica 
familiar ou 1.2.5 Enxaqueca hemiplégica esporádica. Pacientes com 1.2.4 
Enxaqueca hemiplégica familiar têm sintomas do tipo basilar em 60% dos 
casos. Assim, 1.2.6 Enxaqueca do tipo basilar deve ser diagnosticada apenas 
quando não houver paresia.  

Muitos dos sintomas listados no critério B são sujeitos a má 
interpretação, uma vez que eles podem também ocorrer na ansiedade e na 
hiperventilação.  

Originalmente, os termos enxaqueca da artéria basilar ou enxaqueca 
basilar eram utilizados, mas uma vez que o envolvimento do território da 
artéria basilar é incerto (o distúrbio pode ser biemisférico), o termo 
Enxaqueca do tipo basilar é o preferível.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.3 Síndromes periódicas da infância comumente precursoras 
de enxaqueca  
 
1.3.1 Vômitos cíclicos  
 
Descrição  
Crises episódicas recorrentes, geralmente estereotipados para um mesmo 
indivíduo, de vômitos e náusea intensa. As crises são associados a palidez e 
letargia. Há completo desaparecimento dos sintomas entre as crises.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos duas crises preenchendo os critérios B e C  
B. Crises estereotipadas para um mesmo paciente, de náusea intensa 

e/ou vômito durando de uma hora a cinco dias  
C. Durante as crises, os vômitos ocorrem pelo menos quatro vezes por 

hora por pelo menos um hora  
D. Sem sintomas entre os ataques  
E. Não atribuído a outro transtorno

1
  

 
Notas  

1. A história e o exame físico não mostram sinais de doença 
gastrointestinal.  

2.  
Comentários  

Os vômitos cíclicos são uma condição autolimitada da infância, com 
período de completa normalidade entre os ataques. Esse transtorno não foi 
considerado uma síndrome periódica da infância na primeira edição da 
Classificação Internacional das Cefaléias. As características clínicas dessa 
síndrome lembram as encontradas em associação com enxaqueca, e 
múltiplas pesquisas, nos últimos anos, têm sugerido que os vômitos cíclicos 
sejam uma condição associada com a enxaqueca.  
 

1.3.2 Enxaqueca abdominal  
 
Descrição  
Um transtorno recorrente idiopático visto principalmente em crianças e 
caracterizado por dor abdominal episódica localizada na linha média, mani-
festando-se por crises que duram de uma a 72 horas com normalidade entre 
os episódios. A dor tem intensidade moderada a forte e é associada a 
sintomas vasomotores, náusea e vômitos.  
 
Critérios diagnósticos  

A. No mínimo cinco crises preenchendo os critérios de B a D  



B. Crises de dor abdominal durando de 1 a 72 horas (se não tratadas 
ou tratadas sem sucesso)  

C. A dor abdominal tem todas as seguintes características:  
1. localização na linha média, periumbilical ou mal localizada  
2. caráter em peso ou simplesmente dor  
3. intensidade moderada ou forte  

D. Durante a dor abdominal, ao menos dois dos seguintes:  
1. anorexia  
2. náusea  
3. vômito  
4. palidez  

E. Não atribuída a outro transtorno
1
  

 
Nota  

1. Em particular, a história e o exame físico não mostram sinais de doença 
renal ou gastrointestinal ou tal doença foi descartada através de 
investigação apropriada.  

 
Comentários  

A dor é forte o bastante para interferir nas atividades diárias normais.  
As crianças podem achar difícil distinguir anorexia de náusea. A palidez é 

freqüentemente acompanhada por olheiras. Em poucos pacientes, o rubor é 
o fenômeno vasomotor predominante.  

A maioria das crianças com enxaqueca abdominal desenvolverá cefaléia 
da enxaqueca posteriormente em sua vida.  
 

1.3.3 Vertigem paroxística benigna da infância  
 
Descrição  
Este transtorno provavelmente heterogêneo é caracterizado por episódios 
recorrentes e breves de vertigem, ocorrendo sem aviso e resolvendo-se 
espontaneamente em uma criança saudável.  
 
Critérios diagnósticos  

A. No mínimo cinco crises preenchendo os critérios de B a D  

B. Vários episódios de vertigem intensa
1

, ocorrendo sem aviso e 
resolvendose espontaneamente após minutos ou horas  

C. Exame neurológico normal; função audiométrica e vestibular 
normais entre os ataques  

D. Eletroencefalograma normal  
 
 
 



 
Nota  

1. Freqüentemente associada a nistagmo ou vômitos; pode ocorrer em 
alguns episódios cefaléia pulsátil unilateral. 

  

1.4 Enxaqueca retiniana  
 
Descrição  
Crises recorrentes de distúrbio visual monocular, incluindo cintilações, 
escotomas ou amaurose, associado a cefaléia da enxaqueca. 
  
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos duas crises preenchendo os critérios B e C  
B. Fenômenos visuais monoculares positivos e/ou negativos (p.ex., 

cintilações, escotomas ou amaurose) totalmente reversíveis, 
confirmado por exame durante uma crise ou (após instrução 
apropriada) por desenho feito pelo paciente de um defeito do 
campo visual monocular, durante uma crise  

C. Uma cefaléia preenchendo os critérios de B a D para a 1.1 
Enxaqueca sem aura, inicia-se durante os sintomas visuais ou os 
sucede dentro de 60 minutos  

D. Exame oftalmológico normal entre as crises  
E. Não atribuível a outro transtorno

1
  

 
Nota  

1. Investigações apropriadas excluem outras causas de amaurose 
monocular transitória.  

 
Comentário  
Alguns pacientes que reclamam de distúrbio monocular apresentam, na 
verdade, hemianopsia. Alguns casos sem cefaléia têm sido relatados, mas 
sua natureza enxaquecosa não pode ser confirmada. Outras causas de 
amaurose monocular transitória (amaurose fugaz), como neuropatia óptica 
ou dissecção carotídea devem ser excluídas. 
  

1.5 Complicações da enxaqueca  
 
Comentário  
Codificar separadamente o subtipo de enxaqueca prévio e a complicação. 
  
 
 
 



1.5.1 Enxaqueca crônica  
 
Descrição  
Cefaléia da enxaqueca ocorrendo em 15 ou mais dias por mês por mais de 
três meses, na ausência de uso excessivo de medicação. 
  
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia preenchendo os critérios C e D para a 1.1 Enxaqueca sem 
aura em ≥ 15 dias por mês por > 3 meses  

B. Não atribuída a outro transtorno
1,2 

 
 
Notas  

1. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 
transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história 
e/ou os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas 
este é excluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno 
está presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita 
relação temporal com o transtorno.  

2. Quando o uso excessivo de medicamento está presente e preenche o 
critério B para qualquer uma das subformas de 8.2 Cefaléia por uso 
excessivo de medicação, é duvidoso se o critério B para 1.5.1 
Enxaqueca crônica pode ser preenchido até dois meses após a 
medicação ter sido retirada sem melhora (ver comentários).  

 
Comentários  

A maioria dos casos de enxaqueca crônica inicia-se como 1.1 Enxaqueca 
sem aura. Desta forma, a cronicidade pode ser considerada uma 
complicação da enxaqueca episódica.  

À medida que a cronicidade se desenvolve, a cefaléia tende a perder sua 
apresentação episódica, embora não tenha sido claramente demonstrado 
que seja sempre assim.  

Quando há uso excessivo de medicação (i.e., preenchendo o critério B 
para qualquer uma das subformas de 8.2 Cefaléia por uso excessivo de medi-
cação), esta é a causa mais provável dos sintomas crônicos. Assim, a regra é 
codificar tais pacientes de acordo com o subtipo de enxaqueca precedente 
(geralmente 1.1 Enxaqueca sem aura) mais 1.6.5 Provável enxaqueca 
crônica mais 8.2.7 Provável cefaléia por uso excessivo de medicação. 
Quando estes critérios permanecem preenchidos dois meses após ter 
cessado o uso excessivo de medicamento, deve-se diagnosticar a 1.5.1 
Enxaqueca crônica mais o subtipo de enxaqueca precedente, e excluir a 
8.2.7 Provável cefaléia por uso excessivo de medicação. Se, em qualquer 
momento, eles não forem mais preenchidos, por ter ocorrido uma melhora 
do quadro, codificar como 8.2 Cefaléia por uso excessivo de medicação mais 



o subtipo de enxaqueca precedente e excluir a 1.6.5 Provável enxaqueca 
crônica. Esses critérios requerem estudos adicionais.  
 

1.5.2 Estado enxaquecoso  
 
Descrição  
Uma crise debilitante de enxaqueca durando mais de 72 horas.  
 
Critérios diagnósticos  

A. A crise atual, ocorrendo em um paciente com 1.1 Enxaqueca sem 
aura, é típica das crises prévias, exceto pela duração  

B. A cefaléia apresenta ambas as características a seguir:  
1. ausência de remissão por > 72 horas  
2. forte intensidade  

C. Não atribuída a outro transtorno  
 
Comentário  

A interrupção durante o sono não é considerada. O alívio de curta 
duração devido à medicação também não é considerado. O estado 
enxaquecoso pode muitas vezes ser causado por uso excessivo de 
medicação e deve ser codificado de acordo. As crises não debilitantes 
durando mais de 72 horas, mas, afora isso, preenchendo estes critérios são 
codificadas como 1.6.1 Provável enxaqueca sem aura.  
 

1.5.3 Aura persistente sem infarto  
 
Descrição  
Sintomas de aura persistindo por mais de uma semana sem evidência de 
infarto em exame de neuroimagem.  
 
Critérios diagnósticos  

A. A crise atual, ocorrendo em um paciente com 1.2 Enxaqueca com 
aura, é típica das crises prévias, exceto pelo fato de um ou mais dos 
sintomas persistir por > 1 semana  

B. Não atribuível a outro transtorno  
 
Comentários  

Sintomas de aura persistentes são raros, porém bem documentados. São 
freqüentemente bilaterais e podem persistir por meses ou anos. 
Desconhecese um tratamento eficaz. Entretanto, a acetazolamida e o ácido 
valpróico auxiliaram em alguns poucos casos.  

Excluir leucoencefalopatia posterior por RM por difusão entre outras 
coisas. Excluir 1.5.4 Infarto enxaquecoso pela RM.  
 



1.5.4 Infarto enxaquecoso  
 
Descrição  
Um ou mais sintomas de aura enxaquecosa associado a uma lesão cerebral 
isquêmica em território apropriado demonstrada por exame de 
neuroimagem.  
 
Critérios diagnósticos  

A. A crise atual, ocorrendo em um paciente com 1.2 Enxaqueca com 
aura, é típica das crises prévias, exceto pelo fato de um ou mais dos 
sintomas persistir por > de 60 minutos  

B. A neuroimagem demonstra um infarto isquêmico em uma área 
relevante  

C. Não atribuído a outro transtorno  
 
Comentários  
Um acidente vascular encefálico isquêmico num paciente enxaquecoso pode 
ser classificado como um infarto cerebral por outra causa coexistindo com 
enxaqueca, um infarto cerebral por outra causa manifestando-se com 
sintomas semelhantes aos da enxaqueca com aura, ou um infarto cerebral 
ocorrendo durante o curso de uma crise típica de enxaqueca com aura. 
Somente o último preenche os critérios para 1.5.4 Infarto enxaquecoso.  
O aumento do risco de acidente vascular cerebral em pacientes com 
enxaqueca tem sido demonstrado em mulheres com menos de 45 anos em 
vários estudos. A evidência de uma associação entre a enxaqueca e acidente 
vascular cerebral em mulheres mais idosas e homens é inconsistente.  
 

1.5.5 Crise epiléptica desencadeada por enxaqueca  
 
Descrição  
Uma crise epiléptica desencadeada por uma aura de enxaqueca.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Enxaqueca preenchendo os critérios para 1.2 Enxaqueca com aura  
B. Uma crise epiléptica preenchendo os critérios diagnósticos para 

algum tipo de crise epiléptica ocorre durante ou dentro de uma 
hora após uma aura enxaquecosa  

 
Comentário  

A enxaqueca e a epilepsia são protótipos de distúrbios cerebrais 
paroxísticos. Ao mesmo tempo em que cefaléias enxaqueca-símiles são 
vistas com bastante freqüência no período pós-ictal, às vezes uma crise 
epiléptica ocorre durante ou após uma crise de enxaqueca. Este fenômeno, 



às vezes referido como migralepsia, tem sido descrito em pacientes com 
enxaqueca com aura.  
 

1.6 Provável Enxaqueca  
 
Termo previamente utilizado  
Distúrbio enxaquecoso 
  
Classificada em outros locais  
Uma cefaléia enxaqueca-símile secundária a outro transtorno (enxaqueca 
sintomática) é classificada de acordo com esse transtorno.  
 
Descrição  
Crises e/ou cefaléia para as quais falta uma das características necessárias 
para preencher todos os critérios para um dos transtornos codificados ante-
riormente (1.6.3 Prováveis síndromes periódicas da infância comumente 
precursoras de enxaqueca e 1.6.4 Provável enxaqueca retiniana não são 
atualmente reconhecidas). 
  

1.6.1 Provável enxaqueca sem aura  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo todos menos um dos critérios de A a D para 1.1  
Enxaqueca sem aura  

B. Não atribuível a outro transtorno 
 
Comentários  
Não codificar como 1.6.1 Provável enxaqueca sem aura se o paciente 
preenche os critérios para 1.5.1 Enxaqueca crônica ou 1.5.2 Estado 
enxaquecoso.  
 

1.6.2 Provável enxaqueca com aura  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo todos menos um dos critérios de A a D para 1.2 
Enxaqueca com aura ou seus subformas  

B. Não atribuível a outros transtornos  
 

1.6.5 Provável enxaqueca crônica  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia preenchendo os critérios C e D para 1.1 Enxaqueca sem 
aura em ≥ 15 dias por mês por > 3 meses  



B. Não atribuída a outros transtornos
1

, mas há, ou houve, nos últimos 
dois meses o uso excessivo de medicação que preenche o critério B 
para qualquer das subformas de 8.2 Cefaléia por uso excessivo de 
medicação  

Nota  
1. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 

transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12 (exceto 8.2 
Cefaléia por uso excessivo de medicação), ou a história e/ou os exames 
físico e/ou neurológico sugere tal transtorno, mas este é excluído 
através de investigação apropriada, ou tal transtorno está presente, 
mas as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita relação 
temporal com o transtorno.  

 
Fatores agravantes  

A enxaqueca pode ser agravada por vários fatores. Assim, numa pessoa 
que já preenche critérios para enxaqueca, fatores individuais podem estar 
associados a um aumento na intensidade ou freqüência de crises, por um 
tempo relativamente longo (geralmente, semanas a meses). Exemplos de 
fatores agravantes comumente citados são: estresse psicossocial, consumo 
freqüente de bebidas alcoólicas, outros fatores ambientais.  
 
Fatores desencadeantes  

Os fatores desencadeantes aumentam a probabilidade da ocorrência de 
uma crise de enxaqueca num período curto de tempo (geralmente < 48 
horas) num enxaquecoso. Embora alguns fatores desencadeantes tenham 
sido razoavelmente bem estudados epidemiologicamente (p.ex., 
menstruação) ou em séries clínicas (p.ex., aspartame), uma relação causal 
em um dado paciente pode ser difícil.  
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2. Cefaléia do tipo-tensão (CTT)  
2.1  Cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente  
2.1.1  Cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente associada a 

dolorimento pericraniano  
2.1.2  Cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente nãoassociada a 

dolorimento pericraniano  
2.2  Cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente  
2.2.1  Cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente associada a 

dolorimento pericraniano  
2.2.2  Cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente não-associada a 

dolorimento pericraniano  
2.3  Cefaléia do tipo-tensão crônica  
2.3.1  Cefaléia do tipo-tensão crônica associada a dolorimento 

pericraniano  
2.3.2  Cefaléia do tipo-tensão crônica não-associada a dolorimento 

pericraniano  
2.4 Cefaléia do tipo-tensão crônica  
2.4.1  Provável cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente  
2.4.2  Provável cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente  
2.4.3  Provável cefaléia do tipo-tensão crônica  
 
Termos previamente utilizados  
Cefaléia de tensão, cefaléia de contração muscular, cefaléia psicomiogênica, 
cefaléia do estresse, cefaléia comum, cefaléia essencial, cefaléia idiopática e 
cefaléia psicogênica.  
 
Classificado em outro tópico  
Uma cefaléia do tipo-tensão-símile atribuída a outro distúrbio é classificada 
no grupo do mesmo.  
 
Comentário Geral  
Cefaléia primária, secundária ou ambas?  
Quando uma cefaléia com características de cefaléia do tipo-tensão ocorre 
pela primeira vez em estreita relação temporal com outro transtorno que é 
reconhecido como uma causa de cefaléia, ela é classificada como uma 
cefaléia secundária a esse transtorno. Quando uma cefaléia do tipo-tensão 
preexistente piora em estreita relação temporal com outro transtorno que é 
reconhecido como uma causa de cefaléia, há duas possibilidades, e é 
necessário discernimento. O paciente pode receber somente o diagnóstico 
de cefaléia do tipo-tensão, ou pode receber ambos os diagnósticos, o de 
cefaléia do tipo-tensão e o de cefaléia secundária àquele outro transtorno. 
Os fatores que apóiam o acréscimo do último diagnóstico são: uma relação 
temporal muito estreita com o transtorno; piora acentuada da cefaléia do 



tipo-tensão; evidência muito clara de que o transtorno possa causar ou 
agravar a cefaléia do tipo-tensão e; finalmente, uma melhora ou o 
desaparecimento da cefaléia do tipo-tensão após o alívio do transtorno.  
 
Introdução  

Este é o tipo mais comum de cefaléia primária: sua prevalência ao longo 
da vida na população geral varia em diferentes estudos de 30% a 78%. Ao 
mesmo tempo, é a menos estudada das cefaléias primárias, a despeito do 
fato de ter o mais alto impacto socioeconômico.  

Embora esse tipo de cefaléia tenha sido previamente considerado como 
primariamente psicogênico, vários estudos surgidos após a primeira edição 
da Classificação Internacional das Cefaléias sugeriram uma base 
neurobiológica, pelo menos, para os subtipos mais graves de cefaléia do 
tipo-tensão.  

A divisão nos subtipos episódico e crônico, que foi introduzida na 
primeira edição da classificação, provou-se extremamente útil. O subtipo 
crônico é uma doença causadora de grande comprometimento da qualidade 
de vida e alta incapacidade. Na edição atual decidimos subdividir a cefaléia 
do tipo-tensão episódica num subtipo infreqüente, com crises de cefaléia 
ocorrendo menos do que uma vez por mês, e noutro subtipo freqüente. O 
subtipo infreqüente tem um impacto muito pequeno no indivíduo e não 
merece muita atenção do profissional médico. Porém, os sofredores 
freqüentes podem enfrentar considerável incapacidade, o que às vezes 
demanda o uso de drogas de alto custo e medicação profilática. O subtipo 
crônico está sempre claramente associado a incapacidade e a elevado ônus 
pessoal e socioeconômico.  

A primeira edição, arbitrariamente, separou os pacientes em com e sem 
transtorno dos músculos pericranianos. Isto provou ser uma subdivisão 
válida, mas a única característica diferenciadora realmente útil é o 
dolorimento à palpação manual e não, como foi sugerido na primeira 
edição, as evidências oriundas de EMG de superfície ou de algometria de 
pressão. Então, no momento usamos somente a palpação manual, 
preferivelmente como palpação pressãocontrolada para subdividir todos os 
três subtipos de cefaléia do tipo-tensão.  

Os mecanismos exatos da cefaléia do tipo-tensão não são conhecidos. Os 
mecanismos periféricos, muito provavelmente, exercem um papel na  

2.1 Cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente e na 2.2. Cefaléia do 
tipo-tensão episódica freqüente, ao passo que mecanismos centrais exercem 
um papel mais importante na 2.3 Cefaléia do tipo-tensão crônica. O 
subcomitê de classificação encoraja a pesquisa adicional a respeito dos 
mecanismos fisiopatológicos e do tratamento da cefaléia do tipo-tensão.  

Há razões para crer que, com os critérios diagnósticos divulgados na 
primeira edição, os pacientes classificados como cefaléia do tipo-tensão 
episódica incluíam alguns que tinham uma forma leve de enxaqueca sem 



aura e pacientes classificados como tendo cefaléia do tipo-tensão crônica in-
cluíam alguns com enxaqueca crônica. A experiência clínica favorece esta 
suspeita, especialmente em pacientes que também têm crises de 
enxaqueca, e alguns pacientes podem exibir características fisiopatológicas 
típicas de enxaqueca (Schoenen et al, 1987). Dentro do subcomitê de 
classificação houve  

uma tentativa para estreitar os critérios diagnósticos de cefaléia do 
tipo-tensão para a segunda edição, com a esperança de excluir os pacientes 
com enxaqueca cuja cefaléia fenotipicamente se assemelhasse à cefaléia do 
tipo-tensão. Porém, isto teria comprometido a sensibilidade dos critérios e 
não havia nenhuma evidência que mostrasse os efeitos benéficos de tal 
mudança. Portanto, um consenso não foi alcançado, mas uma proposta para 
critérios diagnósticos novos mais rígidos encontra-se publicada em A2. 
Cefaléia do tipo-tensão, no apêndice. O subcomitê de classificação 
recomenda comparações entre pacientes diagnosticados de acordo com os 
critérios explícitos e outros diagnosticados de acordo com os critérios do 
apêndice. Isto não só diz respeito às características clínicas, mas também 
aos mecanismos fisiopatológicos e à resposta ao tratamento.  
 

2.1 Cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente  
 
Descrição  
Episódios infreqüentes de cefaléia durando de minutos a dias. A dor é tipica-
mente bilateral, com caráter em pressão ou aperto, de intensidade fraca a 
moderada, e não piora com a atividade física rotineira. Não há náusea, mas 
fotofobia ou fonofobia podem estar presentes.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos dez crises ocorrendo em < 1 dia por mês em média (< 
12 dias por ano) e preenchendo os critérios de B a D  

B. Cefaléia durando de 30 minutos a sete dias  
C. A cefaléia tem pelo menos duas das seguintes características:  

1. localização bilateral  
2. caráter em pressão/aperto (não pulsátil)  
3. intensidade fraca ou moderada  
4. não é agravada por atividade física rotineira como caminhar ou 

subir escadas  
D. Ambos os seguintes:  

1. ausência de náusea ou vômito (anorexia pode ocorrer)  
2. fotofobia ou fonofobia (apenas uma delas pode estar presente)  

E. Não atribuída a outro transtorno
1

.  
 
Nota  



1. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 
transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história e/ou 
os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas este é 
excluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno está 
presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita 
relação temporal com o transtorno.  

 

2.1.1 Cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente associada  
a dolorimento pericraniano  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo os critérios de A a E para 2.1 Cefaléia do 
tipo-tensão episódica infreqüente  

B. Aumento da sensibilidade dolorosa pericraniana à palpação manual  
 

2.1.2 Cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente não-
associada a dolorimento pericraniano  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo os critérios de A a E para 2.1 Cefaléia do 
tipo-tensão episódica infreqüente  

B. Sem aumento da sensibilidade dolorosa pericraniana  
 
Comentários  

O aumento da sensibilidade dolorosa pericraniana detectado pela 
palpação manual é o achado anormal mais significativo nos pacientes com 
cefaléia do tipo-tensão. O dolorimento aumenta com a intensidade e a 
freqüência da cefaléia e acentua-se ainda mais durante a crise. O valor 
diagnóstico da EMG e da algometria de pressão é limitado e esses registros 
foram, em conseqüência, omitidos na segunda edição. O dolorimento 
pericraniano é facilmente pesquisado através da palpação manual 
utilizando-se pequenos movimentos giratórios e uma pressão firme com o 
segundo e terceiro dedos sobre os músculos frontal, temporal, masseter, 
pterigóideo, esternoclidomastóideo, esplênio e trapézio (preferivelmente 
com auxílio de um palpômetro). Uma pontuação de dolorimento local de 
zero a três em cada músculo pode ser somada para produzir uma contagem 
total de dolorimento para cada indivíduo. Foi demonstrado que o exame 
físico torna-se mais válido e reprodutível utilizando-se um dispositivo 
sensível à pressão que permita a palpação com pressão controlada. Porém, 
tal equipamento geralmente não está disponível para os clínicos e é 
recomendável que estes executem a palpação manual simplesmente como 
no exame clínico convencional.  



A palpação é um guia útil para a estratégia de tratamento. Também 
acrescenta valor e credibilidade às explicações dadas ao paciente. 

  

2.2 Cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente  
 
Descrição  
Episódios freqüentes de cefaléia durando de minutos a dias. A dor é tipica-
mente bilateral, com caráter em pressão ou aperto, de fraca a moderada  
intensidade, e não piora com atividade física rotineira. Não há náusea, mas  
fotofobia ou fonofobia pode estar presente.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos dez crises que ocorrem em ≥ 1 dia, porém < 15 dias por 
mês durante pelo menos três meses (≥ 12 dias e < 180 dias por ano) 
preenchendo os critérios de B a D  

B. Cefaléia durando de 30 minutos a sete dias  
C. A cefaléia tem pelo menos duas das seguintes características:  

1. localização bilateral  
2. caráter em pressão/aperto (não pulsátil)  
3. intensidade fraca ou moderada  
4. não é agravada por atividade física rotineira como caminhar ou 

subir escadas  
D. Ambos os seguintes  

1. ausência de náusea ou vômito (anorexia pode ocorrer)  
2. fotofobia ou fonofobia (apenas uma delas pode estar 

presente).  
E. Não atribuída a outro transtorno

1
  

 
Nota  
1. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 

transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história e/ou 
os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas este é 
excluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno está 
presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita 
relação temporal com o transtorno.  

 
Comentário  

A cefaléia do tipo-tensão freqüente coexiste muitas vezes com a 
enxaqueca sem aura. A coexistência de cefaléia do tipo-tensão em 
enxaquecosos deve ser identificada preferivelmente por um diário 
diagnóstico de cefaléia. O tratamento da enxaqueca difere 
consideravelmente daquele da cefaléia do tipo-tensão e é importante 
educar os pacientes para diferençar entre esses tipos de dor de cabeça com 



o objetivo de selecionar o tratamento adequado e prevenir o uso excessivo 
de medicação para a cefaléia.  
 

2.2.1 Cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente associada a 
dolorimento pericraniano  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo os critérios de A a E para 2.2 Cefaléia do 
tipo-tensão episódica freqüente  

B. Aumento da sensibilidade dolorosa pericraniana à palpação manual  
 

2.2.2 Cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente não 
associada a dolorimento pericraniano  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo os critérios de A a E para 2.2 Cefaléia do 
tipo-tensão episódica freqüente  

B. Sem aumento da sensibilidade dolorosa pericraniana à palpação 
manual  

 

2.3 Cefaléia do tipo-tensão crônica  
 
Classificada em outro tópico  
4.8 Cefaléia persistente e diária desde o início (CPDI)  
 
Descrição  
Transtorno que evolui da cefaléia do tipo-tensão episódica, com crises 
diárias ou muito freqüentes de cefaléia que duram de minutos a dias. A dor 
é tipicamente bilateral, com caráter em pressão ou aperto, de fraca a 
moderada intensidade, e não piora com atividade física rotineira. Pode 
haver náusea leve, fotofobia ou fonofobia.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia que ocorre em ≥ 15 dias por mês, em média, por > três 

meses (≥ 180 dias por ano)
1

, e preenchendo os critérios de B a D  
B. A cefaléia dura horas ou pode ser contínua  
C. A cefaléia tem pelo menos duas das seguintes características:  

1. localização bilateral  
2. caráter em pressão/aperto (não pulsátil)  
3. intensidade fraca ou moderada  
4. não é agravada por atividade física rotineira como caminhar ou 

subir escadas  
D. Ambos os seguintes:  



1. não mais do que um dos seguintes sintomas: fotofobia, 
fonofobia ou náusea leve  

2. nem náusea moderada ou intensa, nem vômitos  
E. E. Não atribuída a outro transtorno

2,3
  

 
Notas  
 
1. A 2.3 Cefaléia do tipo-tensão crônica evolui ao longo do tempo a partir 

da cefaléia do tipo-tensão episódica; quando os critérios de A a E são 
preenchidos por uma cefaléia que, inequivocamente, é diária e não 
remite dentro de três dias da sua instalação, codificar como 4.8 Cefaléia 
diária persistente de início súbito. Quando o modo de instalação não é 
lembrado ou é duvidoso, codificar como 2.3 Cefaléia do tipo-tensão 
crônica.  

2. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 
transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história e/ou 
os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas este é 
excluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno está 
presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita 
relação temporal com o transtorno. 

3. Quando o uso excessivo de medicação está presente e preenche o 
critério B para qualquer dos subtipos de 8.2 Cefaléia por uso excessivo de 
medicação, é duvidoso se o critério E é preenchido até dois meses após o 
medicamento ter sido retirado sem melhora (Ver comentários).  

 
Comentários  

A introdução do código 1.5.1 Enxaqueca crônica na segunda edição da 
Classificação Internacional das Cefaléias cria um problema em relação ao 
diagnóstico diferencial entre o mesmo e o 2.3. Cefaléia do tipo-tensão 
crônica. Ambos os diagnósticos requerem a cefaléia (obedecendo aos 
critérios para enxaqueca ou cefaléia do tipo-tensão, respectivamente) por 
pelo menos 15 dias num mês. Portanto, é teoricamente possível que um 
paciente possa ter ambos os diagnósticos. Um grupo muito pequeno de 
pacientes tem 15 ou mais dores de cabeça por mês que preenchem os 
critérios diagnósticos tanto para a 1.5.1 Enxaqueca crônica quanto para a 
2.3 Cefaléia do tipo-tensão crônica. Isto é possível quando duas (e apenas 
duas) das quatro características da dor estão presentes e as crises de 
cefaléia são associadas a náusea leve. Nestes casos raros, outra evidência 
clínica que não faça parte dos critérios diagnósticos explícitos deve ser 
levada em conta e o clínico deve fundamentar nisso a melhor escolha 
diagnóstica. Quando é incerto o número de crises que preenchem um ou 
outro grupo de critérios, é recomendável usar um diário de cefaléia 
prospectivamente.  



Em muitos casos duvidosos há uso excessivo de medicamento. Quando 
este preenche o critério B para qualquer das subformas de 8.2 Cefaléia por 
uso excessivo de medicação, a regra é codificar em 2.4.3 Provável cefaléia do 
tipo-tensão crônica e 8.2.7 Provável cefaléia por uso excessivo de 
medicação. Quando estes critérios permanecem preenchidos após dois 
meses da interrupção do uso excessivo de medicamento, a 2.3 Cefaléia do 
tipo-tensão crônica deve ser diagnosticada e a 8.2.7 Provável cefaléia por 
uso excessivo de medicamento, excluída. Se, em qualquer momento antes 
dos dois meses, esses critérios não forem mais preenchidos por ter ocorrido 
melhora do quadro, a 8.2 Cefaléia por uso excessivo de medicamento deve 
ser diagnosticada e a 2.4.3 Provável cefaléia do tipo-tensão crônica, 
excluída.  

Deve ser lembrado que alguns pacientes com cefaléia do tipo-tensão 
crônica desenvolvem características semelhantes às da enxaqueca, quando 
apresentam dor intensa e, reciprocamente, alguns enxaquecosos 
desenvolvem dores cada vez mais freqüentes com características de cefaléia 
do tipo-tensão no intervalo entre as crises; a natureza disto permanece 
obscura.  
 

2.3.1 Cefaléia do tipo-tensão crônica associada a dolorimento 
pericraniano  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia preenchendo os critérios de A a E para 2.3. Cefaléia do 
tipo-tensão crônica  

B. Aumento da sensibilidade dolorosa pericraniana à palpação manual  
 

2.3.2 Cefaléia do tipo-tensão crônica não-associada a dolori-
mento pericraniano  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia preenchendo os critérios de A a E para 2.3. Cefaléia do 
tipo-tensão crônica  

B. Sem aumento da sensibilidade dolorosa pericraniana à palpação 
manual  

 

2.4 Provável cefaléia do tipo-tensão  
 
Comentário  
Pacientes que reúnem um destes conjuntos de critérios também podem 
reunir os critérios para uma das subformas de 1.6 Provável enxaqueca. Em 
tais casos, todas as outras informações disponíveis devem ser usadas para 
decidir qual das alternativas é mais provável.  



 

2.4.1 Provável cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo todos os critérios, exceto um, de A a D para 2.1  
B. Cefaléia do tipo-tensão episódica infreqüente  
C. As crises não preenchem os critérios para 1.1 Enxaqueca sem aura.  
D. Não atribuída a outro transtorno  

 

2.4.2 Provável cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo todos os critérios, exceto um, de A a D para 2.2  
Cefaléia do tipo-tensão episódica freqüente  

B. As crises não preenchem os critérios para 1.1 Enxaqueca sem aura  
C. Não atribuída a outro transtorno  

 

2.4.3 Provável cefaléia do tipo-tensão crônica  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia ocorrendo em ≥ 15 dias por mês em média por > 3 meses 
(≥ 180 dias por ano) e preenchendo os critérios de B a D  

B. A cefaléia dura horas ou pode ser contínua  
C. A cefaléia tem pelo menos duas das seguintes características:  

1. localização bilateral  
2. caráter em pressão/aperto (não pulsátil)  
3. intensidade fraca ou moderada  
4. não é agravada por atividade física rotineira como caminhar ou 

subir escadas  
D. Ambos os seguintes:  

1. não mais do que um dos seguintes sintomas: fotofobia, 
fonofobia ou náusea leve  

2. nem náusea moderada ou intensa, nem vômitos  
E. Não atribuída a outro transtorno, mas há ou houve nos últimos dois 

meses o uso excessivo de medicação preenchendo o critério B para 
qualquer das subformas de 8.2 Cefaléia por uso excessivo de 
medicação.  
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Codificada em outra parte  
4.7 Hemicrania contínua  
 
Comentário Geral  
Cefaléia primária, cefaléia secundária ou ambas?  
Quando uma cefaléia com características de cefaléia trigêmino-autonômica 
(CTA) ocorre pela primeira vez em estreita relação temporal com um 
transtorno que é uma causa reconhecida de cefaléia, ela é classificada como 
uma cefaléia secundária a esse transtorno. Quando uma CTA preexistente 
piora em estreita relação temporal com outro transtorno que é uma causa 
reconhecida de cefaléia, há duas possibilidades e é necessário 
discernimento. O paciente pode receber apenas o diagnóstico da CTA ou 
pode receber ambos os diagnósticos, o da CTA e o de uma cefaléia 
secundária àquele transtorno. Os fatores que apóiam  
o acréscimo do último diagnóstico são: uma relação temporal muito estreita 
com o transtorno, piora acentuada da CTA, evidência muito clara de que o 
transtorno possa causar ou agravar uma CTA e, finalmente, a melhora ou o 
desaparecimento da CTA após a melhora da doença.  
 
Introdução  
As cefaléias trigêmino-autonômicas compartilham os aspectos clínicos de 
cefaléia e proeminentes sintomas autonômicos parassimpáticos cranianos. 
O imageamento experimental e em humanos sugere que essas síndromes 
ativem um reflexo trigêmino-parassimpático normal humano, sendo os 
sinais clínicos de disfunção simpática craniana secundários.  
A hemicrania contínua, na qual os aspectos autonômicos são menos 
pronunciados, encontra-se sob o código 4. Outras cefaléias primárias.  
 
 
 



3.1 Cefaléia em salvas  
 
Termos previamente utilizados  
Neuralgia ciliar, eritromelalgia da cabeça, eritroprosopalgia de Bing, 
hemicrania angioparalítica, hemicrania neuralgiforme crônica, cefalalgia 
histamínica, cefaléia de Horton, doença de Harris-Horton, neuralgia 
enxaquecosa (de Harris), neuralgia petrosa (Gardner).  
 
Classificada em outra parte  
A cefaléia em salvas sintomática é classificada de acordo com a doença 
causal subjacente.  
 
Descrição  
Crises de dor forte, estritamente unilateral, na região orbital, supra-orbital, 
temporal ou em qualquer combinação dessas áreas, durando de 15 a 180 
minutos e ocorrendo desde uma vez a cada dois dias até oito vezes por dia. 
As crises associam-se a um ou mais dos seguintes aspectos, todos os quais 
ipsilaterais à dor: hiperemia conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal, 
rinorréia, sudorese na fronte e na face, miose, ptose, edema palpebral. 
Durante as crises, a maioria dos pacientes fica inquieta ou agitada.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos cinco crises preenchendo os critérios de B a D  
B. Dor forte e muito forte unilateral, orbitária, supra-orbitária e/ou 

temporal, durando de 15 a 180 minutos, se não tratada
1 

 
C. A cefaléia acompanha-se de pelo menos um dos seguintes:  

1. hiperemia conjuntival e/ou lacrimejamento ipsilaterais  
2. congestão nasal e/ou rinorréia ipsilaterais  
3. edema palpebral ipsilateral  
4. sudorese frontal e facial ipsilateral  
5. miose e/ou ptose ipsilateral  
6. sensação de inquietude ou agitação  

D. As crises têm uma freqüência de uma a cada dois dias a oito por 
dia

2
  

E. Não atribuída a outro transtorno
3
  

 
Notas  
1. Durante uma parte (porém, menos da metade) do período de salva, as 

crises podem ser menos fortes e/ou ter duração mais curta ou mais 
longa.  

2. Durante uma parte (porém, menos da metade) do período de salva, as 
crises podem ser menos freqüentes.  



3. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 
transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história e/ou 
os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas este é 
excluído através  

4. de investigação apropriada, ou tal transtorno está presente, mas as 
crises não ocorrem pela primeira vez em estreita relação temporal com o 
transtorno. 

  
Comentários  

As crises agudas envolvem a ativação da substância cinzenta 
hipotalâmica posterior. A cefaléia em salvas pode ser hereditária 
(transmissão autossômica dominante) em cerca de 5% dos casos.  

As crises geralmente ocorrem em séries (salvas) que duram semanas ou 
meses, separados por períodos de remissão geralmente durando de meses a 
anos. Contudo, cerca de 10% a 15% dos pacientes apresentam sintomas crô-
nicos sem remissões.  

Numa casuística ampla e com bom acompanhamento, 27% dos pacientes 
apresentaram um único período de salva. Estes pacientes devem ser codifi-
cados como 3.1 Cefaléia em salvas.  

Durante uma salva e no subtipo crônico, as crises ocorrem de maneira 
regular e podem ser provocados por álcool, histamina ou nitroglicerina. A 
dor apresenta maior intensidade na região orbitária, supra-orbitária, 
temporal ou em qualquer combinação dessas áreas, mas pode estender-se a 
outras regiões da cabeça. A dor quase invariavelmente recorre no mesmo 
lado durante uma salva. Nas crises mais fortes, a intensidade da dor é 
excruciante. O paciente geralmente é incapaz de deitar-se e 
caracteristicamente fica andando de um lado para outro.  

A idade de início é, em geral, entre os 20 e 40 anos. Por razões desco-
nhecidas, a prevalência é três a quatro vezes maior em homens do que em 
mulheres.  

Cefaléia em salvas coexistindo com neuralgia do trigêmeo (síndrome 
salva-tic):  

Foram descritos alguns pacientes que apresentam 3.1 Cefaléia em salvas 
e 13.1 Neuralgia trigeminal. Eles devem receber os dois diagnósticos. A 
importância dessa observação é que ambas as condições necessitam ser 
tratadas a fim de que o paciente fique sem dor.  
 

3.1.1 Cefaléia em salvas episódica  
 
Descrição  
Crises de cefaléia em salvas ocorrendo em períodos que duram de sete dias 
a um ano, separadas por períodos assintomáticos que duram um mês ou 
mais.  
 



Critérios diagnósticos  
A. Crises preenchendo os critérios de A a E para 3.1 Cefaléia em salvas  

B. Pelo menos dois períodos de salva durando de sete a 365 dias
1

 e 
separados por períodos de remissão ≥ 1 mês  

 
Nota  

1. Os períodos de salva geralmente duram de duas semanas a três meses.  
 
Comentário  
A duração do período de remissão foi aumentada nesta segunda edição para  
o mínimo de um mês.  
 

3.1.2 Cefaléia em salvas crônica  
 
Descrição  
Crises de cefaléia em salvas ocorrendo por mais de um ano sem remissão ou 
com remissões durando menos de um mês.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo os critérios de A a E para 3.1 Cefaléia em salvas  
B. As crises recorrem por mais de um ano sem períodos de remissão 

ou com períodos de remissão durando < 1 mês  
 
Comentários  

A cefaléia em salvas pode ser crônica desde o início (previamente 
denominada cefaléia em salvas crônica primária) ou evoluir a partir do 
subtipo episódico (previamente denominada cefaléia em salvas crônica 
secundária). Alguns pacientes podem passar da forma crônica para a forma 
episódica de cefaléia em salvas.  
 

3.2 Hemicrania paroxística  
 
Descrição  
Crises similares às da cefaléia em salvas quanto à dor e os sintomas e sinais 
associados, porém mais freqüentes e de duração mais curta, que ocorrem 
mais comumente em mulheres e respondem de maneira absoluta à 
indometacina.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos 20 crises preenchendo os critérios de B a D  
B. Crises de dor forte unilateral, orbitária, supra-orbitária e/ou 

temporal durando de dois a 30 minutos  
C. A cefaléia acompanha-se de pelo menos um dos seguintes:  



1. hiperemia conjuntival ipsilateral e/ou lacrimejamento  
2. congestão nasal ipsilateral e/ou rinorréia  
3. edema palpebral ipsilateral  
4. sudorese frontal e facial ipsilateral  
5. miose e/ou ptose ipsilateral  

D. As crises têm uma freqüência superior a cinco por dia em mais da 
metade do tempo, ainda que períodos de menor freqüência 
possam ocorrer  

E. As crises são completamente evitadas por doses terapêuticas de 
indometacina1  

F. Não atribuída a outro transtorno
2 

 
 
Notas  
1. A fim de se excluir uma resposta incompleta, a indometacina deve ser 

usada em dose ≥ 150 mg por dia, por via oral ou retal, ou dose ≥ 100 mg 
injetável; contudo, para a manutenção, em geral, são suficientes doses 
menores.  

2. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 
transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história e/ou 
os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas este é 
excluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno está 
presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita 
relação temporal com o transtorno.  

 
Comentários  

Não há predomínio masculino. O início ocorre geralmente na idade 
adulta, apesar de já terem sido relatados casos em crianças.  

Na primeira edição, todas as hemicranias paroxísticas eram designadas 
como hemicrania paroxística crônica. Acumularam-se evidências clínicas 
suficientes para o subtipo episódico para separá-lo, de maneira análoga, à 
cefaléia em salvas.  

Hemicrania paroxística coexistindo com neuralgia trigeminal (síndrome 
HPC-tic):  

Os pacientes que preenchem os critérios tanto para 3.2 Hemicrania 
paroxística quanto para 13.1 Neuralgia do trigêmeo devem receber ambos 
os diagnósticos. A importância dessa observação é que ambas as condições 
requerem tratamento. O significado fisiopatológico da associação não está 
elucidado.  

 

3.2.1 Hemicrania paroxística episódica  
 
Descrição  



Crises de hemicrania paroxística ocorrendo em períodos que duram de sete 
dias a um ano, separados por períodos sem dor que duram um mês ou mais.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo os critérios de A a F para 3.2 Hemicrania 
paroxística  

B. Pelo menos dois períodos de crises durando de sete a 365 dias e 
separados por períodos de remissão sem dor ≥ 1 mês  

 

3.2.2 Hemicrania paroxística crônica (HPC)  
 
Descrição  
Crises de hemicrania paroxística ocorrendo por mais de um ano sem 
remissão ou com remissões durando menos de um mês.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo os critérios de A a F para 3.2 Hemicrania 
paroxística  

B. As crises recorrem por > 1 ano sem períodos de remissão ou com 
períodos de remissão durando < 1 mês  

 

3.3 Cefaléia de curta duração, unilateral, neuralgiforme com 
hiperemia conjuntival e lacrimejamento (SUNCT)  
 
Descrição  
Esta síndrome se caracteriza por crises de dor unilateral de curta duração, 
muito mais breve do que aquelas vistas em qualquer outra cefaléia 
trigêminoautonômica e freqüentemente acompanhada de lacrimejamento 
proeminente e vermelhidão no olho ipsilateral.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos 20 crises preenchendo os critérios de B a D  
B. Crises de dor unilateral, orbitária, supra-orbitária ou temporal, em 

pontada ou pulsátil durando de cinco a 240 segundos  
C. A dor se acompanha de hiperemia conjuntival ipsilateral e 

lacrimejamento  
D. As crises ocorrem com freqüência de três a 200 por dia  
E. Não atribuída outro transtorno

1
  

 
Nota  
1. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 

transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história e/ou 
os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas este é 



excluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno está 
presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita 
relação temporal com o transtorno.  

 
Comentários  

Esta síndrome foi descrita após a publicação da primeira edição da 
Classificação Internacional das Cefaléias e se tornou bastante conhecida na 
última década.  

Alguns pacientes podem ser vistos apresentando apenas um dos 
sintomas, hiperemia conjuntival ou lacrimejamento, ou podem ser 
percebidos outros sintomas autonômicos cranianos, como congestão nasal, 
rinorréia ou edema palpebral. A 3.3 SUNCT pode ser uma subforma de A3.3 
Cefaléia de curta duração, unilateral, neuralgiforme com sintomas 
autonômicos cranianos (SUNA), descrita no apêndice.  

A literatura sugere que os quadros que mais comumente mimetizam 3.3 
SUNCT são causados por lesões na fossa posterior ou envolvendo a hipófise.  

SUNCT coexistindo com neuralgia do trigêmeo:  
Foram descritos pacientes em que há superposição de 3.3 SUNCT e 13.1 

Neuralgia do trigêmeo. Tais pacientes devem receber ambos os 
diagnósticos. Esta diferenciação é clinicamente difícil.  
 

3.4 Provável cefaléia trigêmino-autonômica  
 
Descrição  
Crises de cefaléia que se crê serem um subtipo de uma cefaléia trigêmino-
autonômica, mas que não preenchem os critérios diagnósticos para 
quaisquer dos subtipos descritos acima.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo todos menos um dos critérios específicos para 
um dos subtipos de cefaléia trigêmino-autonômica  

B. Não atribuída a outro transtorno  
 
Comentário  
Os pacientes codificados como 3.4 Provável cefaléia trigêmino-autonômica 
ou uma de suas subformas sofreram número insuficiente de crises típicas ou 
deixaram de preencher um dos critérios.  
 

3.4.1 Provável cefaléia em salvas  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo todos menos um dos critérios de A a D para 3.1  
Cefaléia em salvas  

B. Não atribuída a outro transtorno  



 

3.4.2 Provável hemicrania paroxística  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo todos menos um dos critérios de A a E para 3.2  
Hemicrania paroxística  

B. Não atribuída a outro transtorno  
 

3.4.3  Provável cefaléia de curta duração, unilateral, neuralgi-
forme com hipermia conjuntival e lacrimejamento  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo todos menos um dos critérios de A a D para 3.3 
Cefaléia de curta duração, unilateral, neuralgiforme com hiperemia 
conjuntival e lacrimejamento (SUNCT)  

B. Não atribuída a outro transtorno  
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4. Outras cefaléias primárias  
4.1  Cefaléia primária em facada  
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4.8 Cefaléia persistente e diária desde o início (CPDI)  
 
Comentário Geral  
Cefaléia primária, secundária ou ambas?  
Quando uma nova cefaléia ocorre pela primeira vez em estreita relação 
temporal com um outro transtorno que, reconhecidamente, é uma causa de 
cefaléia, ela é classificada como uma cefaléia secundária a esse transtorno. 
Essa regra também se aplica quando a cefaléia tem características de 
enxaqueca ou de outras cefaléias primárias. Quando uma cefaléia primária 
preexistente piora em estreita relação temporal com outro transtorno que é 
uma causa reconhecida de cefaléia, há duas possibilidades, e é necessário 
discernimento. O paciente pode receber somente o diagnóstico da cefaléia 
primária preexistente ou pode receber ambos os diagnósticos, o da cefaléia 
primária preexistente e de uma cefaléia secundária a esse transtorno. Os 
fatores que apóiam o acréscimo do último diagnóstico são: uma relação 
temporal muito estreita, piora acentuada da cefaléia primária, evidência 
muito clara de que o transtorno possa causar ou agravar uma cefaléia 
primária e, finalmente, a melhora ou desaparecimento da cefaléia primária 
após o alívio do transtorno.  
 
Introdução  
Este capítulo inclui cefaléias heterogêneas. A patogênese desses tipos de 
cefaléia ainda é pouco compreendida e seu tratamento é sugerido com base 
em relatos isolados e ensaios clínicos não controlados.  
Vários tipos de cefaléia incluídos neste capítulo podem ser sintomáticos e 
necessitam de uma avaliação cuidadosa com exames de imagem e/ou 
outros testes apropriados.  
O início de algumas dessas cefaléias, especialmente da 4.6 Cefaléia trovoada 
primária, pode ser agudo e os pacientes afetados são usualmente atendidos 
em unidades de emergência. A investigação apropriada e completa (em 
particular, neuroimagem) é indispensável nestes casos.  
Este capítulo inclui também algumas entidades clínicas, tais como 4.1 
Cefaléia primária em facada e 4.5 Cefaléia hípnica (esta última recente-
mente descrita) que são primárias na maioria dos casos.  



4.1 Cefaléia primária em facada  
 
Termos previamente utilizados  
Cefaléia do furador de gelo, cefaléia das pontadas e sobressaltos, 
oftalmodinia periódica.  
 
Descrição  
Dor em pontadas, localizada e de curta duração, na cabeça, que ocorre 
espontaneamente, na ausência de doença orgânica em estruturas 
subjacentes ou nos nervos cranianos.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor cefálica ocorrendo como um pontada única ou como uma série 
de pontadas e preenchendo os critérios de B a D  

B. Sentida exclusiva ou predominantemente na distribuição da 
primeira divisão do nervo trigêmeo (órbita, têmpora ou região 
parietal)  

C. As pontadas têm duração de até alguns segundos e recorrem com 
freqüência irregular que varia de uma a várias vezes ao dia  

D. Ausência de sintomas acompanhantes  
E. Não atribuída a outro transtorno

1
  

 
Nota  
1. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 

transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história e/ou 
os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas este é 
excluído através de investigação apropriada, ou tal transtorno está 
presente, mas as crises não ocorrem pela primeira vez em estreita 
relação temporal com o transtorno.  

 
Comentários  
Em um único estudo descritivo publicado, 80% das dores em pontadas 
dura-ram três segundos ou menos. Em casos raros, as dores em pontadas 
ocorrem repetidamente durante dias, e existe um relato de status durando 
uma semana.  
As pontadas podem acometer áreas diferentes num mesmo paciente, tanto 
no mesmo lado como no hemicrânio oposto. Quando são estritamente 
localizadas em uma região, devem ser excluídas alterações estruturais neste 
local ou na distribuição do nervo craniano afetado.  
As dores em facada são mais comumente vivenciadas por pessoas sujeitas a 
cefaléia enxaquecosa (40%) ou cefaléia em salvas (30%); nestes casos são 
sentidas no local habitualmente afetado pela cefaléia.  
Resposta positiva à indometacina tem sido relatada em alguns estudos não 
controlados, enquanto outros têm observado resposta parcial ou ausente.  



 

4.2 Cefaléia primária da tosse  
 
Termos previamente utilizados  
Cefaléia benigna da tosse; cefaléia da manobra de Valsalva.  
 
Descrição  
Cefaléia desencadeada pela tosse ou esforço abdominal, na ausência de 
qualquer lesão intracraniana.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia preenchendo os critérios B e C  
B. Início súbito, com duração entre um segundo a 30 minutos  
C. Precipitada por e ocorrendo somente em associação com tosse, 

manobra de Valsalva ou contração da musculatura abdominal  
D. Não atribuída a outro transtorno

1
  

 
Nota  
A cefaléia da tosse é sintomática em cerca de 40% dos casos e a grande 
maioria destes apresenta malformação de Arnold-Chiari tipo I. Outras 
causas relatadas de cefaléia da tosse sintomática são aneurismas cerebrais e 
patologia carotídea ou vertebrobasilar. A investigação por neuroimagem 
desempenha um importante papel na diferenciação entre a cefaléia 
secundária da tosse e a 4.2 Cefaléia primária da tosse.  
 
Comentário  
A cefaléia primária da tosse é geralmente bilateral e afeta 
predominantemente pacientes com idade superior a 40 anos. Apesar de a 
indometacina ser usualmente eficaz no tratamento da cefaléia primária da 
tosse, uma resposta positiva a esta medicação também tem sido relatada 
em alguns casos sintomáticos.  
 

4.3 Cefaléia primária do esforço físico  
 
Termos previamente utilizados  
Cefaléia benigna do esforço.  
 
Classificada noutro local  
Enxaqueca induzida por exercício sob o código 1. Enxaqueca de acordo com 
o seu subtipo.  
 
Descrição  
Cefaléia precipitada por qualquer forma de exercício. Subformas, tais como 
“cefaléia dos halterofilistas”, são reconhecidas.  



 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia pulsátil preenchendo os critérios B e C  
B. Duração entre cinco minutos e 48 horas  
C. Desencadeada por e ocorrendo somente durante ou após esforço 

físico  
D. Não atribuída a outro distúrbio

1
  

 
Nota  

1. No primeiro episódio deste tipo de cefaléia é obrigatória a exclusão 
de hemorragia subaracnóidea e dissecção arterial.  

 
Comentários  
A cefaléia primária do esforço físico ocorre predominantemente em clima 
quente ou em altitude elevada. Existem relatos de prevenção em alguns 
pacientes pela ingestão de tartarato de ergotamina. A indometacina tem 
sido considerada eficaz na maioria dos casos.  
A cefaléia descrita em halterofilistas tem sido considerada uma subforma de 
4.3 Cefaléia primária do esforço; devido ao seu início súbito e mecanismo 
presumido pode ter mais semelhanças com 4.2 Cefaléia primária da tosse.  
 

4.4 Cefaléia primária associada à atividade sexual  
 
Termos previamente utilizados  
Cefaléia benigna da atividade sexual, cefaléia coital, cefaléia vascular 
benigna da atividade sexual, cefaléia sexual.  
 
Descrição  
Cefaléia desencadeada por atividade sexual, começando geralmente como 
uma dor bilateral em peso enquanto a excitação sexual aumenta e 
subitamente tornando-se intensa no orgasmo, na ausência de qualquer 
lesão intracraniana.  
 

4.4.1 Cefaléia pré-orgástica  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor em peso na cabeça e pescoço associada à sensação de 
contração da musculatura do pescoço e/ou mandíbula e 
preenchendo o critério B  

B. Ocorre durante a atividade sexual e aumenta com a excitação 
sexual  

C. Não atribuída a outro transtorno  
 



4.4.2 Cefaléia orgástica  
 
Classificada em outro local  
Uma cefaléia postural semelhante àquela da hipotensão liquórica, desenvol-
vendo-se após o coito, tem sido relatada. Esta cefaléia deve ser codificada  
como 7.2.3 Cefaléia atribuída à hipotensão liquórica espontânea (ou  
idiopática) porque se deve ao extravasamento de liquor.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia súbita e intensa (“explosiva”) preenchendo o critério B  
B. Ocorre no orgasmo  

C. Não atribuída a outro transtorno
1 

 
 
Nota  

1. No primeiro episódio deste tipo de cefaléia é obrigatória a exclusão 
de hemorragia subaracnóidea e dissecção arterial.  

 
Comentários  
Uma associação entre 4.4 Cefaléia primária associada à atividade sexual,  
4.3 Cefaléia primária do esforço físico e enxaqueca é relatada em 
aproximadamente 50% dos casos.  
Dois subtipos (tipo em peso e tipo explosivo) foram incluídos na primeira 
edição da Classificação Internacional das Cefaléias. Nenhuma investigação 
específica foi feita desde então com o intuito de esclarecer se as duas são 
entidades separadas. Na maioria dos casos publicados de cefaléia com ativi-
dade sexual, somente a cefaléia explosiva (“tipo vascular”) tem sido 
relatada. O tipo em peso pode ser um subtipo da cefaléia tensional, porém 
não existem evidências que apóiem esta hipótese.  
Não existem dados disponíveis sobre a duração da cefaléia primária asso-
ciada à atividade sexual, mas é geralmente aceita uma duração entre um 
minuto a três horas.  
 

4.5 Cefaléia hípnica  
 
Termos previamente utilizados  
Síndrome da cefaléia hípnica, cefaléia do despertador.  
 
Descrição  
Crises de cefaléia em peso que sempre acordam o paciente.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia em peso preenchendo os critérios de B a D  
B. Aparece somente durante o sono e acorda o paciente  



C. Presença de pelo menos duas das características abaixo:  
1. ocorre > 15 vezes por mês  
2. dura ≥ 15 minutos após acordar  
3. ocorre pela primeira vez após os 50 anos de idade  

D. Ausência de sinais autonômicos e presença de não mais do que um 
dos sintomas a seguir: náusea, fotofobia ou fonofobia  

E. Não atribuída a outro transtorno
1
  

 
Nota  
1. Transtornos intracranianos devem ser afastados. É necessária a distinção 

com as cefaléias trigêmino-autonômicas para o manejo clínico eficaz.  
 
Comentários  
A dor da cefaléia hípnica é geralmente fraca a moderada, porém, dor forte é 
relatada por 20% dos pacientes. A dor é bilateral em cerca de dois terços 
dos casos. A crise dura geralmente de 15 a 180 minutos, porém duração 
maior tem sido descrita.  
A cafeína e o lítio foram tratamentos eficazes em vários casos relatados.  
 

4.6 Cefaléia trovoada primária  
 
Termos previamente utilizados  
Cefaléia benigna em trovoada.  
 
Classificada em outro local  
A 4.2 Cefaléia primária da tosse, a 4.3 Cefaléia primária do esforço físico e a 
4.4 Cefaléia primária associada à atividade sexual podem se apresentar 
como cefaléia trovoada, porém devem ser classificadas como esses tipos de 
cefaléia e não como 4.6 Cefaléia trovoada primária.  
 
Descrição  
Cefaléia intensa com início abrupto que simula a da ruptura de um 
aneurisma cerebral.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor de cabeça de forte intensidade que preenche os critérios B e C  
B. Ambas as seguintes características:  

1. início súbito, atingindo a intensidade máxima em < 1 minuto  
2. duração de uma hora a dez dias  

C. Não recorre regularmente ao longo das semanas ou meses 

subseqüentes
1 

 
D. Não atribuída a outro transtorno

2
  

 



Notas  
A cefaléia pode recorrer dentro da primeira semana após o início.  
Exames de imagem e de LCR normais são necessários.  
 
Comentários  
As evidências de que a cefaléia trovoada primária exista como uma condição 
primária são escassas: a busca por uma causa subjacente deve ser exaustiva 
e persistente. A cefaléia trovoada está freqüentemente associada a 
transtornos vasculares intracranianos graves, particularmente hemorragia 
subaracnóidea e é obrigatória a sua exclusão, bem como a de outras 
condições, que incluem: hemorragia intracerebral, trombose venosa 
cerebral, malformação vascular nãorota (principalmente aneurisma), 
dissecção arterial (intra e extracraniana), angiite do SNC, angiopatia benigna 
e reversível do SNC e apoplexia hipofisária. Outras causas orgânicas de 
cefaléia trovoada primária são cisto colóide do terceiro ventrículo, 
hipotensão liquórica e sinusite aguda (particularmente com barotrauma). A 
4.6 Cefaléia trovoada primária deve ser diagnosticada somente quando 
todas as causas orgânicas tiverem sido excluídas.  
 

4.7 Hemicrania contínua  
 
Descrição  
Cefaléia persistente estritamente unilateral responsiva à indometacina.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia por > 3 meses preenchendo os critérios de B a D  
B. Todas as características seguintes:  

1. dor unilateral sem mudança de lado  
2. diária e contínua, sem intervalos livres de dor  
3. intensidade moderada, porém com exacerbações para dor 

intensa  
4. Pelo menos uma das características autonômicas seguintes, 

ocorrendo durante as exacerbações e ipsilaterais à dor:  
5. hiperemia conjuntival e/ou lacrimejamento  
6. congestão nasal e/ou rinorréia  
7. ptose e/ou miose  

C. Resposta completa a doses terapêuticas de indometacina  
D. Não atribuída a outro transtorno1  

 
Nota  

1. A história e os exames físico e neurológico não sugerem nenhum 
transtorno dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história 
e/ou os exames físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, 
mas este é excluído através de investigação apropriada, ou tal 



transtorno está presente, mas as crises não ocorreram pela 
primeira vez em estreita relação temporal com o transtorno.  

Comentário  
A hemicrania contínua geralmente não apresenta remissão, porém casos 
raros de remissão foram relatados. Ainda não foi estabelecido se este tipo 
de cefaléia pode ser subdividido de acordo com a duração da história e a 
persistência.  
 

4.8 Cefaléia persistente e diária desde o início (CPDI)  
 
Termos previamente utilizados  
Cefaléia crônica de novo; cefaléia crônica de início agudo.  
 
Descrição  
Cefaléia que é diária e sem remissão desde o início (em, no máximo, três 
dias). A dor é tipicamente bilateral, em pressão ou aperto, e de fraca a 
moderada intensidade. Pode haver fotofobia, fonofobia ou náusea leve.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia por > 3 meses que preenche os critérios de B a D.  
B. A cefaléia é diária e sem remissão desde o início ou desde no 

máximo três dias após o início  
C. Dor com pelo menos duas das seguintes características:  

1. localização bilateral  
2. caráter em aperto ou pressão  
3. intensidade fraca a moderada  
4. não agravada por atividades físicas de rotina, tais como andar 

ou subir escadas  
D. Ambas as seguintes:  

1. não mais do que um dos sintomas dentre fotofobia, fonofobia 
ou náusea leve  

2. ausência de náusea moderada a forte ou de vômitos  

E. Não atribuída a outro transtorno
1

.  
 
Notas  

1. A cefaléia pode não ter remissão desde o momento em que surge ou 
evoluir muito rapidamente para uma dor contínua e sem remissão. O 
surgimento ou desenvolvimento rápido deve ser claramente descrito e 
lembrado pelo paciente. Caso contrário, classificar como item 2.3 
Cefaléia do tipo-tensão crônica.  

2. A história e os exames físico e neurológico não sugerem quaisquer dos 
transtornos listados nos grupos de cinco a 12 (incluindo 8.2 Cefaléia 
por uso excessivo de medicação e suas subformas), ou a história e/ou 



os exames físico e/ou neurológico sugerem tais distúrbios, mas estes 
são afastados através de investigação apropriada, ou tais distúrbios 
estão presentes, porém as crises não acontecem pela primeira vez em 
estreita relação temporal com o transtorno.  

 
Comentários  

Esta segunda edição da Classificação Internacional das Cefaléias 
reconhece a 4.8 Cefaléia persistente e diária desde o início como uma 
entidade separada da 2.3 Cefaléia do tipo-tensão crônica. Embora a CPDI 
tenha muitas características em comum com a cefaléia do tipo-tensão, a 
CPDI é única pelo fato da cefaléia ser diária e sem remissão desde o 
momento do surgimento ou quase desde esse momento, tipicamente em 
pessoas sem uma história anterior de cefaléia. A clara recordação deste 
início é necessária para o diagnóstico de 4.8 Cefaléia persistente e diária 
desde o início.  

A cefaléia da CPDI pode ter características associadas sugestivas tanto de 
enxaqueca quanto de cefaléia do tipo-tensão. Cefaléias secundárias, tais 
como a cefaléia da hipotensão liquórica, a cefaléia da hipertensão liquórica, 
a cefaléia pós-traumática e cefaléia atribuída a infecção (particularmente 
viral), devem ser excluídas por investigação apropriada.  

Se há ou houve, nos últimos dois meses, abuso de medicação que 
preenche o critério B para quaisquer das subformas da 8.2 Cefaléia por uso 
excessivo de medicação, a regra é codificar para qualquer cefaléia 
preexistente mais 8.2.7 Provável cefaléia por uso excessivo de medicamento, 
mas não para 4.8 Cefaléia persistente e diária desde o início.  

A CPDI pode assumir duas subformas: uma autolimitada, que 
tipicamente desaparece sem tratamento dentro de alguns meses e outra 
refratária, que é resistente a programas agressivos de tratamento. O 
subcomitê objetiva estimular uma caracterização clínica adicional e uma 
pesquisa fisiopatológica dessa entidade, especialmente estudos que 
comparem a 4.8 Cefaléia persistente e diária desde o início com a 2.3 
Cefaléia do tipo-tensão crônica.  
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Parte 2 
Cefaléias Secundárias 

 
 
 
 
5.  Cefaléia atribuída a trauma cefálico ou cervical  
 
6.  Cefaléia atribuída a doença vascular craniana ou cervical  
 
7.  Cefaléia atribuída a transtorno intracraniano não-vascular  
 
8.  Cefaléia atribuída a uma substância ou a sua retirada  
 
9.  Cefaléia atribuída a infecção  
 
10. Cefaléia atribuída a transtorno da homeostase  
 
11. Cefaléia ou dor facial atribuída a transtorno do crânio, pescoço, olhos, 

ouvidos, nariz, seios da face, dentes, boca ou outras estruturas faciais 
ou cranianas  

 
12. Cefaléia atribuída a transtorno psiquiátrico  
  



 
Introdução  
Quando um paciente tem uma cefaléia pela primeira vez, ou um novo tipo 
de cefaléia e, ao mesmo tempo, desenvolve um tumor cerebral, é natural 
concluir que a cefaléia é secundária ao tumor. Tais pacientes devem receber 
apenas um diagnóstico de cefaléia – 7.4 Cefaléia atribuída a neoplasia 
intracraniana – mesmo que a cefaléia tenha as características de enxaqueca, 
cefaléia do tipo-tensão ou cefaléia em salvas. Em outras palavras, uma nova 
cefaléia ocorrendo concomitantemente a outro transtorno 
reconhecidamente capaz de causá-la é sempre diagnosticada como 
secundária.  
A situação é diferente quando o paciente tem previamente um tipo de 
cefaléia primária que piora, em estreita relação temporal com a ocorrência 
de outro transtorno. Na primeira edição da Classificação Internacional das 
Cefaléias nós concluímos, após muitos debates, que apenas uma nova 
cefaléia poderia ser considerada secundária. Entretanto, durante o trabalho 
com a segunda edição tornou-se óbvio que isso resultem algumas situações 
inaceitáveis. Que dizer de um paciente que, em toda sua vida, houvesse tido 
dez crises de enxaqueca e, após um trauma craniano, passasse a ter duas 
crises incapacitantes por semana? De acordo com a sistemática da primeira 
edição, esse paciente poderia apenas receber o diagnóstico de enxaqueca. 
Outro exemplo é um paciente com cefaléia do tipo-tensão cuja cefaléia 
piora em associação com um tumor, embora mantendo as mesmas 
características. O diagnóstico de 7.4 Cefaléia atribuída a neoplasia 
intracraniana não poderia ser dado previamente. Finalmente, nada no 
passado poderia ser diagnosticado como cefaléia por abuso de medicação 
porque sempre ocorreria no contexto de um agravo de uma cefaléia 
primária, em geral enxaqueca, que permaneceria como o único diagnóstico.  
Por essas razões, introduzimos um novo modo de diagnosticar e classificar 
cefaléias primárias que pioram, em uma relação temporal estreita com 
outros transtornos que, através de bons estudos científicos, são 
reconhecidamente capazes de causar dor de cabeça. Tais pacientes podem 
agora receber dois diagnósticos: o da cefaléia primária e o da cefaléia 
secundária. Teoricamente,  
o novo sistema está mais aberto à interpretação do que o primeiro, mas, de 
fato, o antigo sistema nunca era usado quando conduzia a diagnósticos irra-
zoáveis. O problema, com o novo sistema, é decidir, em pacientes cuja 
cefaléia primária piora em relação com outro transtorno, entre usar apenas 
o diagnóstico primário ou adicionar também o diagnóstico de uma cefaléia 
secundária. Os seguintes fatores apóiam o uso de dois diagnósticos: uma 
relação temporal muito estreita, piora acentuada da cefaléia primária, a 
existência de outra evidência de que o outro transtorno pode agravar a 
cefaléia primária da maneira como foi observada e a remissão da cefaléia 
após cura ou remissão do outro transtorno.  



Na primeira edição da Classificação Internacional das Cefaléias, os critérios  
diagnósticos para cefaléias secundárias variavam e freqüentemente eram 
pouco informativos sobre as características da cefaléia. Para essa segunda 
edição foi decidido padronizar e, sempre que possível, fornecer mais 
características da cefaléia. Portanto, os critérios diagnósticos têm a seguinte 
disposição.  
 
Critérios diagnósticos para cefaléias secundárias  
A.  Cefaléia com uma (ou mais) das seguintes características 

(listadas)
1,2

 e preenchendo os critérios C e D  
B.  Um outro transtorno reconhecidamente capaz de causar cefaléia  
C.  A cefaléia ocorre em estreita relação temporal com outro 
transtorno e/ou há outra evidência de uma relação causal  
D. A cefaléia sofre acentuada redução ou remite dentro de três meses (ou 
menos para alguns transtornos) após tratamento bem-sucedido ou remissão 
espontânea do transtorno causador

3
  

 
Notas  
1. Para a maioria das cefaléias secundárias, as características da dor são 

insuficientemente descritas na literatura científica. Mesmo para aquelas 
em que essas características estão bem descritas, há poucos aspectos 
relevantes para o diagnóstico. Portanto, o critério diagnóstico A 
geralmente contribui pouco para o estabelecimento da relação causal. 
No entanto, os critérios B, C e D geralmente estabelecem de forma eficaz 
a relação causal. Isto torna possível utilizar o critério A não apenas como 
uma característica definida, mas também para informar o máximo 
possível sobre a cefaléia ou para mostrar quão pouco sabemos a seu 
respeito. É por isso que a formulação do critério A agora permite a 
menção de um grande número de características. Esperamos que isto 
estimule mais pesquisas sobre as características das cefaléias 
secundárias, de modo que eventualmente o critério A para muitas destas 
cefaléias possa tornar-se mais claramente definido.  

2. Se nada se sabe sobre a cefaléia, estabelece-se “sem características 
típicas conhecidas”.  

3. O critério D nem sempre pode ser apurado e alguns supostos distúrbios 
causadores não podem ser tratados ou não remitem espontaneamente. 
Nesses casos, o critério D pode ser substituído por: “Outras causas ex-
cluídas por investigação apropriada”.  
 
Em muitos casos não é possível um acompanhamento adequado, ou o 

diagnóstico precisa ser feito antes do tempo necessário para a remissão. Na 
maioria desses casos a cefaléia deve ser classificada como Cefaléia 
provavelmente atribuída a [ transtorno em questão]: uma relação definitiva 
só pode ser estabelecida com plena fidelidade uma vez que o critério D 



tenha sido preenchido. Isso vale especialmente nas situações em que uma 
cefaléia primária preexistente é agravada por outra doença. Por exemplo, a 
grande maioria dos pacientes que preenche os critérios para a 1.5.1 
Enxaqueca crônica está em uso excessivo de medicação e melhorará após 
cessar este uso excessivo. A regra nesse caso, estando pendente a retirada 
do uso excessivo de medicação, é classificar de acordo com o subtipo de 
enxaqueca precedente (freqüentemente 1.1 Enxaqueca sem aura) mais 
1.6.5 Provável enxaqueca crônica mais 8.2.7 Provável cefaléia por uso 
excessivo de medicação. Após a retirada da medicação em uso excessivo, se 
o paciente não melhorar dentro de dois meses, o critério D para 8.2 Cefaléia 
por uso excessivo de medicação não estará preenchido e esse diagnóstico 
deve então ser excluído em favor de 1.5.1 Enxaqueca crônica. Uma regra 
similar se aplica a pacientes em uso excessivo de medicação, mas que, por 
outro lado, preenchem os critérios para 2.3 Cefaléia do tipo-tensão crônica.  

Na maioria dos casos o critério D tem um tempo limite para a melhora 
da cefaléia após a cura, remissão espontânea ou remoção da causa 
presumida. Geralmente esse tempo é de três meses, mas ele é menor para 
algumas cefaléias secundárias. Se a cefaléia persiste após três meses (ou um 
limite menor), deve ser questionado se ela é realmente secundária à causa 
presumida. Cefaléias secundárias persistindo após três meses têm sido 
observadas muitas vezes, mas a maioria não é de etiologia cientificamente 
comprovada. Tais casos são incluídos no apêndice como Cefaléia crônica 
atribuída a [um transtorno específico].  
 

5. Cefaléia atribuída a trauma cefálico e/ou cervical  
 
5.1  Cefaléia pós-traumática aguda  
 5.1.1  Cefaléia pós-traumática aguda atribuída a lesão cefálica moderada 

ou grave  
 5.1.2  Cefaléia pós-traumática aguda atribuída a lesão cefálica leve  
5.2  Cefaléia pós-traumática crônica  
 5.2.1  Cefaléia pós-traumática crônica atribuída a lesão cefálica moderada 

ou grave  
 5.2.2  Cefaléia pós-traumática crônica atribuída a lesão cefálica leve  
5.3  Cefaléia aguda atribuída a lesão em chicotada  
5.4  Cefaléia crônica atribuída a lesão em chicotada  
5.5  Cefaléia atribuída a hematoma intracraniano traumático  
 5.5.1  Cefaléia atribuída a hematoma epidural  
 5.5.2  Cefaléia atribuída a hematoma subdural  
5.6  Cefaléia atribuída a outro trauma cefálico e/ou cervical  
 5.6.1  Cefaléia aguda atribuída a outro trauma cefálico e/ou cervical  
 5.6.2  Cefaléia crônica atribuída a outro trauma cefálico e/ou cervical  
5.7  Cefaléia pós-craniotomia  
 5.7.1  Cefaléia aguda pós-craniotomia  



 5.7.2  Cefaléia crônica pós-craniotomia  
 
Comentário Geral  
Cefaléia primária, secundária ou ambas?  
Quando uma nova cefaléia ocorre pela primeira vez em estreita relação 
temporal com um trauma conhecido, ela é classificada como uma cefaléia 
secundária atribuída ao trauma. Isso é válido também se a cefaléia tiver 
característica de enxaqueca, cefaléia do tipo-tensão ou cefaléia em salvas. 
Quando uma cefaléia primária preexistente piora em estreita relação 
temporal com um trauma, há duas possibilidades e é necessário 
discernimento. O paciente pode receber apenas o diagnóstico da cefaléia 
primária preexistente ou pode receber esse diagnóstico mais o da cefaléia 
atribuída ao trauma. Fatores que apóiam o acréscimo do último diagnóstico 
são: uma relação temporal muito estreita com o trauma, piora acentuada da 
cefaléia preexistente, evidência clara de que o tipo de trauma em questão 
pode agravar a cefaléia primária e, finalmente, a melhora da cefaléia após a 
recuperação do trauma.  
 
Definida, provável ou crônica?  
Em muitos casos de cefaléia secundária o diagnóstico é definido apenas 
quando a dor desaparece ou melhora de forma notável dentro de um 
intervalo de tempo específico, após um tratamento eficaz ou a remissão 
espontânea do transtorno causador. Nesses casos, a relação temporal é uma 
parte essencial da evidência de causa. Isso não é o que acontece no caso de 
trauma, onde a relação causal é estabelecida pelo início em estreita relação 
temporal com o trauma, embora seja suficientemente reconhecido que a 
cefaléia, após o trauma, muitas vezes persiste. Quando isso ocorre, por 
exemplo, após um traumatismo craniano, diagnostica-se a 5.2 Cefaléia 
pós-traumática crônica. Até que haja decorrido tempo suficiente para a 
recuperação, o diagnóstico de 5.1 Cefaléia póstraumática aguda é definido, 
se os critérios forem preenchidos. O mesmo se aplica após a lesão em 
chicotada. A opção diagnóstica Provável cefaléia atribuída a trauma da 
cabeça e/ou pescoço inexiste.  
 
Introdução  

A cefaléia é um sintoma que pode ocorrer após lesão na cabeça, pescoço 
ou cérebro. Freqüentemente a cefaléia resultante de trauma na cabeça é 
acompanhada de outros sintomas, como vertigem, dificuldade de 
concentração, irritabilidade, alteração de personalidade e insônia. Essa 
constelação de sintomas, em que a cefaléia é o mais proeminente, é 
conhecida como síndrome pós-traumática.  

Uma variedade de padrões de dor pode se seguir a um trauma cefálico e 
pode simular cefaléias primárias – mais freqüentemente a cefaléia do 
tipo-tensão, em mais de 80% dos pacientes. Em alguns casos, uma 



enxaqueca típica com ou sem aura pode ser desencadeada, tendo já sido 
descrita também uma síndrome cefaléia em salva-símile em alguns 
pacientes.  

É fácil estabelecer uma relação entre uma cefaléia e um trauma cefálico 
ou cervical quando esta aparece imediatamente ou nos primeiros dias após  

o trauma. Por outro lado é difícil correlacionar a cefaléia com o trauma 
quando a dor ocorre semanas ou até meses após o trauma, especialmente 
porque a maioria tem um padrão de cefaléia do tipo-tensão e a prevalência 
desse tipo de dor de cabeça na população é muito elevada. Tais cefaléias 
pós-traumáticas de início tardio têm sido descritas em relatos esporádicos, 
mas não em estudos de caso-controle.  

Existem fatores de risco reconhecidos para um mau prognóstico após 
lesão cefálica ou por chicotada. As mulheres têm um risco maior para 
cefaléia pós-traumática, e o aumento da faixa etária está associado a uma 
recuperação mais lenta e incompleta. Os fatores mecânicos, como a posição 
da cabeça no impacto – rodada ou inclinada – aumentam o risco de cefaléia 
após o trauma. A relação entre a gravidade da lesão e a gravidade da 
síndrome pós-traumática não foi conclusivamente estabelecida. Embora 
existam alguns casos dados controversos, a maioria dos estudos sugere que 
a cefaléia pós-traumática é menos freqüente quando a lesão cefálica é mais 
grave. Entretanto, a relação causal entre o trauma cefálico e/ou cervical e a 
cefaléia é difícil de ser estabelecida em alguns casos de trauma muito leve.  

O papel dos litígios na persistência da cefaléia ainda é discutido e alguns 
estudos mostram uma redução da cefaléia em países onde as vítimas de 
acidentes não recebem indenização. A 5.2 Cefaléia pós-traumática crônica e 
a 5.4 Cefaléia atribuída a lesão em chicotada crônica fazem parte 
freqüentemente da síndrome pós-traumática, em que a complexa 
inter-relação entre os fatores orgânicos e psicossociais é de difícil avaliação. 

  

5.1 Cefaléia pós-traumática aguda  
 

5.1.1 Cefaléia pós-traumática aguda atribuída a lesão cefálica 
moderada ou grave  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios C e D  

B. Trauma cefálico com pelo menos uma das seguintes características:  
1. perda de consciência por > 30 minutos  
2. Escala de Coma de Glasgow < 13  
3. amnésia pós-traumática por > 48 horas  



4. demonstração por imagem de lesão traumática encefálica 
(hematoma cerebral, hemorragia intracerebral e/ou 
subaracnóidea, contusão cerebral e/ou fratura de crânio)  

 
C. A cefaléia aparece dentro de sete dias após o trauma cefálico ou 

após a recuperação da consciência que se segue ao trauma cefálico  
D. Uma ou outra dentre as seguintes situações:  

1. a cefaléia desaparece dentro de três meses após o trauma 
cefálico  

2. a cefaléia persiste porém ainda não se passaram três meses do 
trauma cefálico  

 
5.1.2 Cefaléia pós-traumática aguda atribuída a lesão cefálica leve  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios C e D  

B. Trauma cefálico com todas as seguintes características:  
1. sem perda de consciência ou perda de consciência por < 30 

minutos  
2. Escala de Coma de Glasgow ≥ 13  
3. sinais e/ou sintomas diagnósticos de concussão  

C. A cefaléia aparece dentro de sete dias após o trauma cefálico  
D. Uma ou outra dentre as seguintes situações:  

1. a cefaléia desaparece dentro de três meses após o trauma 
cefálico  

2. a cefaléia persiste porém ainda não se passaram três meses do 
trauma cefálico  

 
Comentário  
A lesão cefálica leve pode originar um complexo sintomático com alterações 
cognitivas, comportamentais e de consciência e um resultado na Escala de 
Coma de Glasgow ≥ 13. Isso pode ocorrer com ou sem anormalidades no 
exame neurológico ou na investigação por neuroimagem (TC, RM), EEG, 
potencial evocado, exame do LCR, teste de função vestibular e testagem 
neuropsicológica. Não há evidência de que uma anormalidade em qualquer 
desses métodos modifique o prognóstico ou contribua para o tratamento. 
Esses métodos de investigação não devem ser considerados rotineiros para 
pacientes com cefaléia pós-traumática. Devem ser cogitados caso a caso ou 
com o propósito de pesquisa.  
 

5.2 Cefaléia pós-traumática crônica  
 
Comentário  



A cefaléia pós-traumática crônica é freqüentemente parte da síndrome pós-
traumática, que inclui uma variedade de sintomas, como distúrbio do equi-
líbrio, déficit de concentração, diminuição da capacidade de trabalho, irrita-
bilidade, humor deprimido, distúrbios do sono, etc. A relação entre 
sentenças legais e o perfil temporal da cefaléia pós-traumática crônica não 
está claramente estabelecida, mas é importante avaliar os pacientes 
cuidadosamente, os quais podem estar simulando e/ou visando ganho 
secundário.  
 

5.2.1 Cefaléia pós-traumática crônica atribuída a lesão cefálica 
moderada ou grave  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios C e D  

B. Trauma cefálico com pelo menos uma das seguintes características:  
1. perda de consciência por > 30 minutos  
2. Escala de Coma de Glasgow < 13  
3. amnésia pós-traumática por > 48 horas  
4. demonstração por exame de imagem de lesão traumática 

encefálica (hematoma cerebral, hemorragia intracerebral e/ou 
subaracnóidea, contusão cerebral e/ou fratura de crânio)  

C. A cefaléia aparece dentro de sete dias após o trauma cefálico ou 
após a recuperação da consciência que se segue ao trauma cefálico  

D. A cefaléia persiste por > 3 meses após o trauma cefálico  
 

5.2.2 Cefaléia pós-traumática crônica atribuída a lesão cefálica 
leve  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios C e D  

B. Trauma cefálico com pelo menos uma das seguintes características:  
1. sem perda de consciência ou perda de consciência por < 30 

minutos  
2. Escala de Coma de Glasgow ≥ 13  
3. sinais e/ou sintomas diagnósticos de concussão  

C. A cefaléia desenvolve-se dentro de sete dias após o trauma cefálico  
D. A cefaléia que persiste por > 3 meses após trauma cefálico  

 
Comentário  

A lesão cefálica leve pode originar um complexo sintomático com 
alterações cognitivas, comportamentais e de consciência e um resultado na 



Escala de Coma de Glasgow ≥ 13. Isso pode ocorrer com ou sem 
anormalidades no exame neurológico ou na investigação por neuroimagem 
(TC, RM), EEG, potencial evocado, exame do LCR, teste de função vestibular 
e testagem neuropsicológica. Não há evidência de que uma anormalidade 
em qualquer desses métodos modifique o prognóstico ou contribua para o 
tratamento. Esses métodos de investigação não devem ser considerados 
rotineiros para pacientes com cefaléia pós-traumática. Devem ser cogitados 
caso a caso ou com o propósito de pesquisa.  
 

5.3 Cefaléia aguda atribuída a lesão em chicotada  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios C e D  

B. História de chicotada (movimento de aceleração/desaceleração do 
pescoço súbito e significativo) associada com o início da dor cervical  

C. A cefaléia aparece dentro de sete dias após a lesão em chicotada  
D. Uma dentre as duas situações seguintes:  

1. a cefaléia desaparece dentro de três meses após a lesão em 
chicotada  

2. a cefaléia persiste porém ainda não se passaram três meses da 
lesão em chicotada  

 
Comentários  

O termo chicotada comumente refere-se a uma súbita aceleração e/ou 
desaceleração do pescoço (na maioria dos casos devido a acidentes de 
trânsito). As manifestações clínicas incluem sinais e sintomas relacionados 
com o pescoço, assim como transtornos somáticos extracervicais, sensitivos, 
comportamentais, cognitivos e afetivos cujos modos de expressão e 
evolução podem variar amplamente ao longo do tempo. A cefaléia é muito 
comum nessa síndrome póschicotada. A Força Tarefa de Quebec em 
Distúrbios Associados a Chicotada (Quebec Task Force on 
Whiplash-Associated Disorders) propôs uma classificação em cinco 
categorias que pode ser útil em estudos prospectivos.  

Existem importantes diferenças na incidência da síndrome pós-chicotada 
em países diferentes, talvez relacionadas à expectativa por compensação.  
 
5.4 Cefaléia crônica atribuída a lesão em chicotada  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios C e D  



B. História de chicotada (movimento súbito e significativo de 
aceleração/ desaceleração do pescoço) associada, no tempo, a dor 
cervical  

C. A cefaléia desenvolve-se dentro de sete dias após a chicotada  
D. A cefaléia que persiste por > 3 meses após a chicotada  

 
Comentário  

Cefaléia pós lesão em chicotada crônica é freqüentemente parte da 
síndrome pós-traumática. Não há evidências claras de que um litígio 
subseqüente, com sentença pendente, esteja associado com o 
prolongamento da cefaléia. É importante avaliar os pacientes 
cuidadosamente, que podem estar simulando e/ou visando compensação.  
 

5.5 Cefaléia atribuída a hematoma intracraniano traumático  
 
Classificada em outro local  
Cefaléia atribuída a hemorragia intracerebral e/ou subaracnóidea trau-
mática ou a hematoma intracerebral traumático é codificada como 5.1.1 
Cefaléia pós-traumática aguda atribuída a lesão cefálica moderada ou grave 
ou 5.2.1 Cefaléia pós-traumática crônica atribuída a lesão cefálica moderada 
ou grave.  
 

5.5.1 Cefaléia atribuída a hematoma epidural  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia de início agudo, sem outras características típicas 
conhecidas, preenchendo os critérios C e D  

B. Evidência por exame de neuroimagem de hematoma epidural  
C. A cefaléia aparece dentro de minutos até 24 horas após o 

desenvolvimento do hematoma  
D. Uma dentre as duas situações seguintes:  

1. a cefaléia desaparece em até três meses após a evacuação do 
hematoma  

2. a cefaléia persiste porém ainda não se passaram três meses 
desde a evacuação do hematoma  

 
Comentário  
O hematoma epidural ocorre dentro de horas após o trauma craniano, que 
pode ser moderado. Está sempre associado a sinais focais e a transtornos da 
consciência. Requer-se cirurgia de emergência.  
 

5.5.2 Cefaléia atribuída a hematoma subdural  
 



Critérios diagnósticos  
A. Cefaléia aguda ou progressiva, sem outras características típicas 

conhecidas, preenchendo os critérios C e D  
B. Evidência por exame de neuroimagem de hematoma subdural  
C. A cefaléia aparece dentro de 24 a 72 horas após o desenvolvimento 

do hematoma  
D. Uma dentre as duas situações seguintes:  

1. a cefaléia desaparece em até três meses após a evacuação do 
hematoma  

2. a cefaléia persiste porém ainda não se passaram três meses 
desde a evacuação do hematoma  

 
Comentários  

Os diferentes tipos de hematomas subdurais devem ser distinguidos de 
acordo com o seu perfil temporal. Nos hematomas agudos e subagudos, que 
geralmente ocorrem após traumatismo de cabeça evidente, a cefaléia é 
freqüente (11% a 53%), mas é comumente mascarada por sinais focais e por 
transtornos da consciência. Nos hematomas subdurais crônicos a cefaléia é 
mais freqüente ainda (até 81%) e, embora moderada, pode ser o principal 
sintoma. O diagnóstico pode ser difícil porque o trauma de cabeça implicado 
é freqüentemente trivial e pode ter sido esquecido pelo paciente. O 
hematoma subdural crônico deve sempre ser cogitado no paciente idoso 
com cefaléia progressiva, particularmente se houver algum déficit cognitivo 
e/ou sinais focais leves.  

Os hematomas subdurais bilaterais podem ser uma complicação da hipo-
tensão liquórica. A cefaléia atribuída a isso é classificada aqui. Nesses casos, 
a cefaléia é inicialmente postural e pode permanecer postural ou tornar-se 
contínua.  
 

5.6 Cefaléia atribuída a outro trauma cefálico e/ou cervical  
 

5.6.1 Cefaléia aguda atribuída a outro trauma cefálico e/ou 
cervical  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios C e D  

B. Evidência de trauma cefálico e/ou cervical de um tipo ainda não 
descrito anteriormente  

C. A cefaléia aparece em estreita relação temporal com o trauma 
cefálico e/ou cervical, e/ou existe outra evidência para estabelecer 
essa relação causal  

D. Uma dentre as duas situações a seguir:  



1. a cefaléia desaparece dentro de três meses após o trauma 
cefálico e/ou cervical  

2. a cefaléia persiste porém ainda não se passaram três meses 
desde o trauma cefálico e/ou cervical  

 

5.6.2 Cefaléia crônica atribuída a outro trauma cefálico e/ou 
cervical  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios C e D  

B. Evidência de trauma cefálico e/ou cervical de um tipo ainda não 
descrito anteriormente  

C. A cefaléia aparece em estreita relação temporal com o trauma 
cefálico e/ ou cervical, e/ou existe outra evidência para estabelecer 
essa relação causal  

D. A cefaléia persiste por > 3 meses após o trauma cefálico e/ou 
cervical.  

 

5.7 Cefaléia pós-craniotomia  
 

5.7.1 Cefaléia aguda pós-craniotomia  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia de intensidade variável, máxima na área da craniotomia, 
preenchendo os critérios C e D  

B. Craniotomia realizada por uma razão outra que não trauma 

cefálico
1 

 
C. A cefaléia aparece dentro de sete dias após a craniotomia  
D. Uma dentre as duas situações seguintes:  

1. a cefaléia desaparece em até três meses após a craniotomia  
2. a cefaléia persiste, porém não se passaram três meses da 

craniotomia  
 
Nota  

1. Quando a craniotomia ocorreu devido a trauma cefálico, codificar 
como 5.1.1 Cefaléia pós-traumática aguda atribuída a lesão cefálica 
moderada ou grave.  

 

5.7.2 Cefaléia crônica pós-craniotomia  
 
Critérios diagnósticos  



A. Cefaléia de intensidade variável, máxima na área da craniotomia, 
preenchendo os critérios C e D  

B. Craniotomia realizada por uma razão outra que não trauma 

cefálico
1 

 
C. A cefaléia aparece dentro de sete dias após a craniotomia  
D. A cefaléia persiste por > 3 meses após a craniotomia.  

 
Nota  

1. Quando a craniotomia ocorreu devido a trauma cefálico codificar como 
5.1.1 Cefaléia pós-traumática aguda atribuída a lesão cefálica 
moderada ou grave.  

 
Comentários  

A cefaléia pós-operatória imediata pode ocorrer em até 80% dos 
pacientes após a craniotomia, mas, na maioria dos pacientes, melhora em 
até sete dias. Menos de um quarto dos pacientes desenvolve cefaléia 
persistente (superior a três meses) relacionada ao procedimento cirúrgico. 
Os procedimentos na fossa posterior, especialmente as craniotomias 
suboccipitais realizadas para neurinomas do acústico, são mais comumente 
associadas à cefaléia pós-craniotomia.  

A patogênese da cefaléia crônica pós-craniotomia é obscura, mas pode 
envolver inflamação meníngea, encarceramento de nervo, adesão de 
músculo à dura-máter ou outros mecanismos. Modificações no 
procedimento operatório, incluindo o uso de cranioplastia osteoplástica, 
podem levar à redução da incidência de cefaléia pós-craniotomia, por 
prevenir a adesão da fáscia e do músculo à dura-máter subjacente.  
 
Referências bibliográficas  
5.1, 5.2 Cefaléia pós-traumática aguda e crônica  

Branca B, Giordani B, Lutz T, Saper JR. Self-report of cognition and objective test performance in 
posttraumatic headache. Headache 1996;36:300–6.  
Duckro PN, Chibnall JT, Tomazic TJ. Anger, depression, and disability: a path analysis of 
relationships in a sample of chronic posttraumatic headache patients. Headache 1995;35:7–9.  
Editorial. Definition of mild traumatic brain injury. J Head Trauma Rehabil 1993;6:86–7.  
Elkind AH. Headache and head trauma. Clin J Pain 1989;5:77–87.  
Evans RW. Some observations on whiplash injuries. Neurol Clin 1992;10:975–98.  
Gfeller JD, Chibnall JT, Duckro PN. Postconcussion symptoms and cognitive functioning in 
posttraumatic headache patients. Headache 1994;34:503–7.  
Gilkey SJ, Ramadan NM, Aurora TK, Welch KM. Cerebral blood flow in chronic posttraumatic 
headache. Headache 1997;37:583–7.  
Haas DC. Chronic postraumatic headaches classified and compared with natural headaches. 
Cephalalgia 1996;16:486–93.  
Hachinski VV. Posttraumatic headache. Arch Neurol 2000;57:1780.  
Jiménez MD. Cefalea postraumática. In: Cefaleas secundarias. F. Titus. C. Targa, JM Láinez, eds. 
Ediciones Ergon. Madrid. 1995;17–36.  
Keidel M, Ramadan N. Acute posttraumatic headache. In: The Headaches. Olesen J, 
Tfelt-Hansen P, Welch KMA (eds). Lippincott & Wilkins. Philadelphia 2000;765–70.  



Kelly JP, Rosenberg JH. Diagnosis and management of concussion in sports. Neurology 
1997;48:575–80.  
Landy PJB. Neurogical sequelae of minor head and neck injuries. Injury 1998;29:129–206.  
Lanzi G, Balottin U, Borgatti R, De Agostini G, Pezzota S, Spanu G. Late post-traumatic headache 
in pediatric age. Cephalalgia 1985;5:211–5.  
Martelli MF, Grayson RL, Zasler ND. Posttraumatic headache: neuropsychological and 
psychological effects and treatment implications. J Head Trauma Rehabil 1999;14:49–69.  
Packard RC. Epidemiology and pathogenesis of posttraumatic headache. J Head Trauma Rehabil 
1999;14:9–21.  
Packard RC. Treatment of chronic daily posttraumatic headache with divalproex sodium. 
Headache 2000;40:736–9.  
Packard RC, Ham LP. Posttraumatic headache: determining chronicity. Headache 
1993;33:133–4.  
Packard RC, Ham LP. Pathogenesis of posttraumatic headache and migraine: a common 
headache pathway? Headache 1997;37:142–52.  
Packard RC, Weaver R, Ham LP. Cognitive symptoms in patients with posttraumatic headache. 
Headache 1993;33:365–8.  
Ramadan N, Keidel M. Chronic posttraumatic headache. In: The Headaches. Olesen J, 
Tfelt-Hansen P, Welch KMA (eds). Lippincott & Wilkins. Philadelphia 2000;771–80.  
Weiss HD, Stern BJ, Goldberg J. Postraumatic migraine: chronic migraine precipitated by minor 
head and neck trauma. Headache 1991;31:451–6.  
Yagamuchi M. Incidence of headache and severity of head injury. Headache 1992;32:427–31.  
Zasler ND. Posttraumatic headache: caveats and controversies. J Head Trauma Rehabil 
1999;14:1–8.  
 
5.3, 5.4 Cefaléia aguda e crônica atribuída a lesão em chicotada  

Bono G, Antonaci F, Ghirmai S, D’Angelo F, Berger M, Nappi G. Whiplash injuries: clinical picture 
and diagnosis workup. Clin Exp Rheumatol 2000;18(S19):S23–S28. Borchgrevink GE, Kaasa A, 
McDonagh D, Stiles TC, Haraldseth O, Lereim I. Acute treatment of whiplash neck sprain 
injuries. A randomized trial of treatment during the first 14 days after  
a car accident. Spine 1998;23:25–31.  
Cassidy J (ed). Scientific Monograph of the Quebec Task Force on Whiplash Associated 
Disorders: redefining ‘whiplash’ and its management. Spine 1995;20:S8.  
Cassidy JD, Carrol LJ, Cote P, Lemstra M, Berglund A, Nygren A. Effect of eliminating 
compensation for pain and suffering on the outcome of insurance claims for whiplash injury. N 
Engl J Med 2000;342:1179–86.  
Cote P, Cassidy JD, Carroll L. Is a lifetime history of neck injury in a traffic collision associated 
with prevalent neck pain, headache and depressive symptomatology? Accid Anal Prev 
2000;32:151–9.  
Evans RW. Some observations on whiplash injuries. Neurol Clin 1992;10:975–98.  
Evans RW, Evans RI, Sharp MJ. The physician survey on the postconcussion and whiplash 
syndromes. Headache 1994;34:268–74.  
Hagstrom Y, Carlsson J. Prolonged functional impairments after whiplash injury. Scand J Rehabil 
Med 1996;28:139–46.  
Karlsborg M, Smed A, Jespersen H, Stephensen S, Cortsen M, Jennum P, Herning M, Korfitsen E, 
Werdelin L. A prospective study of 39 patients with whiplash injury. Acta Neurol Scand 
1997;95:65–72.  
Keidel M, Rieschke P, Stude P, Eisentraut R, van Schayck R, Diener H. Antinociceptive reflex 
alteration in acute posttraumatic headache following whiplash injury. Pain 2001;92:319–26.  
Kolbinson DA, Epstein JB, Burgess JA. Temporomandibular disorders, headaches, and neck pain 
following motor vehicle accidents and the effect of litigation: review of the literature. J Orofac 
Pain 1996;10:101–25.  
Magnusson T. Extracervical symptoms after whiplash trauma. Cephalalgia 1994;14:223–7.  



Obelieniene D, Bovim G, Schrader H, Surkiene D, Mickeviciene D, Miseviciene I, Sand T. 
Headache after whiplash: a historical cohort study outside the medico-legal context. 
Cephalalgia 1998;18:559–64.  
Obelieniene D, Schrader H, Bovim G, Miseviciene I, Sand T. Pain after whiplash: a prospective 
controlled inception cohort study. J Neurol Neurosurg Psychiat 1999;66:279–83.  
Pettersson K, Hildingsson C, Toolanen G, Fagerlund M, Bjornebrink J. MRI and neurology in 
acute whiplash trauma. No correlation in prospective examination of 39 cases. Acta Orthop 
Scand 1994;65:525–8.  
Radanov BP, Sturzenegger M, Di Stefano G, Schnidrig A, Aljinovic M. Factors influencing 
recovery from headache after common whiplash. BMJ 1993;307:652–5.  
Radanov BP, Begre S, Sturzenegger M, Augustiny KF. Course of psychological variables in 
whiplash injury – a 2-year follow-up with age, gender and education pair-matched patients. 
Pain 1996;64:429–34.  
Schrader H, Obelieniene D, Bovim G, Surkiene D, Mickeviciene D, Miseviciene I, Sand T. Natural 
evolution of late whiplash syndrome outside the medicolegal context. Lancet 
1996;347:1207–11.  
Sturzenegger M, Radanov BP, Di Stefano G. The effect of accident mechanisms and initial 
findings on the long-term course of whiplash injury. J Neurol 1995;242:443–9.  
Wallis BJ, Lord SM, Barnsley L, Bogduk N. The psychological profiles of patients with 
whiplash-associated headache. Cephalalgia 1998;18:101–5.  
 
5.7 Cefaléia pós-craniotomia  

Feghali JG, Elowitz EH. Split calvarial graft cranioplasty for the prevention of headache after 
retrosigmoid resection of acoustic neuromas. Laryngoscope. 1998;108:1450–2.  
Ferber J, Juniewicz H, Glogowska E, Wronski J, Abraszko R, Mierzwa J. Tramadol for 
postoperative analgesia in intracranial surgery. Its effect on ICP and CPP. Neurologia i 
Neurochirurgia Polska. 2000;34(6 Suppl):70–9.  
Fetterman BL, Lanman TH, House JW. Relief of headache by cranioplasty after skull base 
surgery. Skull Base Surg 1997;7:1–4.  
Hanson MB, Glasscock ME, Brandes JL, Jackson CG. Medical treatment of headache after  
suboccippital acoustic tunour removal. Laryngoscope 1998;108:1111–4.  
Hagell P. Postoperative pain control after craniotomy. J Neuroscience Nursing 1999;31:47–9.  
Harner SG, Beatty CW, Ebersold MJ. Headache after acoustic neuroma excision. Am J Otol 
1993;14:552–5.  
Harner SG, Beatty CW, Ebersold MJ. Impact of cranioplasty on headache after acoustic neuroma 
removal. Neurosurgery 1995;36:1097–9.  
Jackler R, Pitts L. Acoustic neuroma. Neurosurg Clin North Am 1990;1:199–223.  
Kaur A, Selwa L, Fromes G, Ross DA. Persistent headache after supratentorial craniotomy. 
Neurosurgery 2000;47:633–6.  
Koperer H, Deinsberger W, Jodicke A, Boker DK. Postoperative headache after suboccipital 
approach: craniotomy versus craniectomy. Minimally Invasive Neurosurgery 1999;42:175–8.  
Leith BA. Pharmacological management of pain after intracranial surgery. J Neurosci Nursing 
1998;30:220–4.  
Leith BA. Pain assessment and management. Axone 1999;21:4–9.  
Lovely TJ, Lowry DW, Jannetta PJ. Functional outcome and the effect of cranioplasty after 
retromastoid craniectomy for microvascular decompression. Surg-Neurol 1999;51:191–7.  
Mosek AC, Dodick DW, Ebersold MJ, Swanson JW. Headache after resection of acoustic 
neuroma. Headache 1999;39:89–94.  
Nguyen A, Girard F, Boudreault D, Fugere F, Ruel M, Moumdjian R, Bouthilier A, Caron JL, 
Bojanowski MW and Girard DC. Scalp nerve blocks decrease the severity of pain after 
craniotomy. Anesthesia & Analgesia 2001;93:1272–6.  
Parving A, Mirko T, Thomsen J, Moller H, Buchwald C. Some aspect of life after surgery for 
acoustic neuroma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1992;118:1061–4.  
Pedrosa CA, Ahern DK, McKenna MJ, Ojemann RG, Aquadro MA. Determinants and impact of 
headache after acoustic neuroma surgery. Am J Otol. 1994;15:793–7.  



Schessel DA, Nedzelski JM, Rowed D, Feghali JG. Pain after surgery for acoustic neuroma. 
Otolaryngol Head Neck surgery 1992:107;424–9.  
Schessel DA, Rowed D, Nedzelski JM, Feghali JG. Postoperative pain following excision of 
acoustic neuroma by the suboccipital approach: observations of possible cause and potential 
amelioration. Am J Otol 1993;14:491–4.  
Soumekh B, Levine SC, Haines SJ, Wulf JA. Retrospective study of postcraniotomy headaches in 
suboccipital approach: diagnosis and management. Am J Otol 1996;17:617–9.  
Tanskanen P, Kytta J, Randell T. Patient-controlled analgesia with oxycodone in the treatment 
of postcraniotomy pain. Acta Anaesthesiol Scand 1999;43:42–5.  
Vijayan N. Postoperative headache in acoustic neuroma. Headache 1995;35:98–100.  
Wazen JJ, Sisti M and Lam SM. Cranioplasty in acoustic neuroma surgery. Laryngoscope 
2000;110:1294–7.  
Weigand DA, Ojemann RG, Fickel V. Surgical treatment of acoustic neuroma (vestibular 
schwannoma) in the United States: Report of the acoustic neuroma registry. Laryngoscope 
1996;106:58–66.  
Wiegand DA, Fickel V. Acoustic neuroma – the patient’s perspective: subjective assessment of 
symptoms, diagnosis, therapy, and outcome in 541 patients. Laryngoscope 1989;99:179–87.  

 

6. Cefaléia atribuída a doença vascular craniana ou cervical  
 
6.1  Cefaléia atribuída a acidente vascular encefálico isquêmico ou 

ataque isquêmico transitório  
 6.1.1  Cefaléia atribuída a acidente vascular encefálico isquêmico (infarto 

cerebral)  
 6.1.2  Cefaléia atribuída a ataque isquêmico transitório (AIT)  
6.2  Cefaléia atribuída a hemorragia intracraniana não-traumática  
 6.2.1  Cefaléia atribuída a hemorragia intracerebral  
 6.2.2  Cefaléia atribuída a hemorragia subaracnóidea (HSA)  
6.3  Cefaléia atribuída a malformação vascular não-rota  
 6.3.1  Cefaléia atribuída a aneurisma sacular  
 6.3.2  Cefaléia atribuída a malformação arteriovenosa (MAV)  
 6.3.3  Cefaléia atribuída a fístula arteriovenosa dural  
 6.3.4  Cefaléia atribuída a angioma cavernoso  
 6.3.5  Cefaléia atribuída a angiomatose encéfalo-trigeminal ou 

leptomeníngea (síndrome de Sturge-Weber)  
6.4  Cefaléia atribuída a arterite  
 6.4.1  Cefaléia atribuída a arterite de células gigantes (ACG)  
 6.4.2  Cefaléia atribuída a angiite primária do sistema nervoso central 

(SNC)  
 6.4.3  Cefaléia atribuída a angiite secundária do sistema nervoso central 

(SNC)  
6.5  Dor da artéria carótida ou vertebral  
 6.5.1  Cefaléia ou dor cervical ou facial atribuída a dissecção arterial  
 6.5.2  Cefaléia pós-endarterectomia  
 6.5.3  Cefaléia da angioplastia carotídea  
 6.5.4  Cefaléia atribuída a procedimentos endovasculares intracranianos  
 6.5.5  Cefaléia da angiografia  



6.6  Cefaléia atribuída a trombose venosa cerebral (TVC)  
6.7  Cefaléia atribuída a outro transtorno vascular intracraniano  
 6.7.1  Arteriopatia cerebral autossômica dominante com infartos 

subcorticais e leucoencefalopatia (CADASIL)  
 6.7.2  Encefalopatia mitocondrial, acidose lática e episódios semelhantes 

a acidente vascular encefálico (MELAS)  
 6.7.3  Cefaléia atribuída a angiopatia benigna do sistema nervoso central  
 6.7.4  Cefaléia atribuída à apoplexia pituitária 
  
Comentário Geral  
Cefaléia primária, secundária ou ambas?  
Quando uma nova cefaléia ocorre pela primeira vez em estreita relação 
temporal com um transtorno vascular, ela é classificada como uma cefaléia 
secundária atribuída a esse transtorno vascular. Isto também é verdadeiro 
se a cefaléia tem as características de enxaqueca, cefaléia do tipo-tensão ou 
cefaléia em salvas.  
Quando uma cefaléia primária preexistente piora em relação temporal 
estreita com um transtorno vascular, existem duas possibilidades, e é neces-
sário discernimento. O paciente pode receber somente o diagnóstico da 
cefaléia primária preexistente ou pode receber esse diagnóstico mais o da 
cefaléia atribuída ao transtorno vascular. Os fatores que apóiam o acréscimo 
do último diagnóstico são: uma relação temporal muito estreita com o 
transtorno vascular; acentuada piora da cefaléia preexistente; evidência 
clara de que o transtorno é capaz de agravar a cefaléia primária; e, 
finalmente, a melhora da cefaléia após a fase aguda do transtorno vascular.  
 
Definida, provável ou crônica?  
Um diagnóstico de Cefaléia atribuída a doença vascular geralmente se torna 
definido apenas quando a cefaléia desaparece ou melhora 
significativamente dentro de um período de tempo especificado após o seu 
início ou após a fase aguda do transtorno. Quando este não é o caso, ou 
antes que o tempo especificado haja decorrido, um diagnóstico de Provável 
cefaléia atribuída a doença vascular é geralmente aplicado.  
Quando a cefaléia não desaparece nem melhora significativamente após 
três meses, a alternativa é o diagnóstico de A6.8 Cefaléia crônica pós-
distúrbio vascular que é descrita apenas no Apêndice, já que tais cefaléias 
têm sido insuficientemente documentadas, e mais estudos são necessários 
para se estabelecer melhores critérios para uma relação causal.  
 
Introdução  

O diagnóstico de cefaléia e a sua ligação causal é fácil na maioria das 
alterações vasculares listadas adiante, porque a cefaléia se apresenta 
agudamente e associada a sinais neurológicos e também porque se remite 



rapidamente. A relação temporal estreita entre a cefaléia e os sinais 
neurológicos é, portanto, crucial para se estabelecer a relação causal.  

Em muitas dessas doenças, como o acidente vascular isquêmico ou 
hemorrágico, a cefaléia é obscurecida por sinais neurológicos focais e/ou 
por transtornos da consciência. Em outras, como a hemorragia 
subaracnóidea, a cefaléia costuma ser o sintoma mais proeminente. Em 
outras condições que podem causar tanto cefaléia quanto acidente vascular 
cerebral, tais como dissecções, trombose venosa cerebral, arterite de células 
gigantes e a angiite do sistema nervoso central, a cefaléia é freqüentemente 
um sintoma inicial de alerta. É, portanto, crucial o reconhecimento da 
associação da cefaléia com tais transtornos no sentido de diagnosticar 
corretamente a doença vascular subjacente e iniciar o tratamento 
apropriado prontamente, prevenindo conseqüências neurológicas 
potencialmente graves.  

Todas estas condições podem ocorrer em pacientes com histórico prévio 
de cefaléia primária de qualquer tipo. Um indício que sugere uma condição 
vascular subjacente é o início, geralmente súbito, de uma nova cefaléia, até 
então não experimentada pelo paciente. Sempre que isso ocorra, uma 
condição vascular deve ser investigada com urgência.  

Para todas as doenças vasculares listadas aqui, os critérios diagnósticos 
incluem, sempre que possível:  

A. Cefaléia com uma (ou mais) das características citadas (se alguma 
for conhecida) e que preencha os critérios C e D  

B. Critérios diagnósticos maiores da doença vascular  
C. Relação temporal e/ou outra evidência de relação causal com a 

doença vascular  
D. Melhora ou desaparecimento da cefaléia dentro de um período 

definido de tempo
1

 após o seu início, ou após a doença vascular 
ter-se remitido, ou após sua fase aguda.  

E.  
Nota  

1. Para a cefaléia atribuída a algumas doenças vasculares, não há 
referência ao critério D porque não há informações suficientes para se 
estabelecer qualquer limite de tempo para a melhora ou o 
desaparecimento da cefaléia.  

 

6.1 Cefaléia atribuída a acidente vascular encefálico isquêmico 
ou ataque isquêmico transitório  
 

6.1.1 Cefaléia atribuída a acidente vascular encefálico 
isquêmico (infarto cerebral)  
 
 



Critérios diagnósticos  
A. Qualquer cefaléia nova aguda preenchendo o critério C  
B. Sinais neurológicos e/ou evidência por neuroimagem de um 

acidente vascular isquêmico recente  
C. A cefaléia aparece simultaneamente com ou em relação temporal 

estreita com sinais ou outra evidência de um acidente vascular 
encefálico isquêmico  

 
Comentários  

A cefaléia do acidente vascular encefálico isquêmico é acompanhada por 
sinais neurológicos focais e/ou alterações da consciência, em geral 
permitindo fácil diferenciação das cefaléias primárias. É geralmente de 
moderada intensidade sem características específicas.  

A cefaléia acompanha o acidente vascular isquêmico em 17% a 34% dos 
casos, é mais freqüente nos acidentes vasculares do território basilar do que 
do carotídeo. É de pouco valor prático no estabelecimento do diagnóstico 
etiológico do acidente vascular, exceto pelo fato de que a cefaléia é 
raramente associada a infartos lacunares e extremamente comum na 
dissecção arterial.  
 

6.1.2 Cefaléia atribuída a ataque isquêmico transitório (AIT)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia nova aguda que preencha os critérios C e D  
B. Déficit neurológico focal de origem isquêmica durando < 24 horas  
C. A cefaléia aparece simultaneamente com o início do déficit focal  
D. A cefaléia desaparece dentro de 24 horas.  

 
Comentário  

Embora seja mais freqüente nos AIT do território basilar do que nos do 
território carotídeo, a cefaléia raramente é um sintoma proeminente de um 
AIT. O diagnóstico diferencial entre um AIT com cefaléia e uma crise de 
enxaqueca com aura pode ser particularmente difícil. A forma de instalação 
é fundamental:  

o déficit focal é tipicamente súbito em um AIT e mais freqüentemente 
progressivo na enxaqueca com aura. Além disso, os fenômenos positivos 
(p.ex., escotoma cintilante) são muito mais comuns na aura de enxaqueca 
do que no AIT, enquanto sintomas negativos são mais freqüentes no AIT.  
 

6.2 Cefaléia atribuída a hemorragia intracraniana não-
traumática  
 
Classificada em outro local  



A cefaléia atribuída a hemorragia intracerebral e/ou subaracnóidea ou a 
hematoma intracerebral traumático é codificada como 5.1.1 Cefaléia pós-
traumática aguda atribuída a lesão cefálica moderada ou grave ou 5.2.1 
Cefaléia pós-traumática crônica atribuída a lesão cefálica moderada ou 
grave.  
A cefaléia atribuída a hematoma epidural traumático é codificada como  
5.5.1 Cefaléia atribuída a hematoma epidural; cefaléia atribuída a 
hematoma subdural traumático é codificada como 5.5.2 Cefaléia atribuída a 
hematoma subdural.  
 
 

6.2.1 Cefaléia atribuída a hemorragia intracerebral  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia nova aguda preenchendo o critério C  
B. Sinais neurológicos ou evidência por neuroimagem de hemorragia 

intracerebral não-traumática recente  
C. A cefaléia aparece simultaneamente ou em relação temporal muito 

estreita com uma hemorragia intracerebral.  
 
Comentários  
Devido ao uso, o termo intracerebral neste contexto inclui intracerebelar.  
A cefaléia é mais freqüente e mais intensa no acidente vascular cerebral 
hemorrágico do que no isquêmico. Geralmente é obscurecida por déficits 
focais ou coma, mas pode também ser o sintoma precoce mais proeminente 
da hemorragia cerebelar, a qual pode requerer descompressão cirúrgica de 
emergência.  
A 6.2.1 Cefaléia atribuída a hemorragia intracerebral é mais freqüentemente 
devida a sangramento subaracnóideo associado e a compressão local do que 
a hipertensão intracraniana. Pode, ocasionalmente, apresentar-se como 
cefaléia trovoada.  
 

6.2.2 Cefaléia atribuída a hemorragia subaracnóidea (HSA)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia intensa de início súbito preenchendo os critérios C e D  
B. Evidência de hemorragia subaracnóidea não-traumática por 

neuroimagem (TC ou RM T2 ou flair) ou LCR, com ou sem outros 
sinais clínicos  

C. A cefaléia aparece simultaneamente com a hemorragia  
D. A cefaléia desaparece dentro de um mês  

 
Comentários  



A hemorragia subaracnóidea é, sem dúvida, a causa mais comum de 
cefaléia intensa e incapacitante de início súbito (cefaléia trovoada) e 
continua sendo uma condição grave (50% dos pacientes morrem após uma 
HSA, freqüentemente antes de chegar ao hospital, e 50% dos sobreviventes 
ficam incapacitados).  

Excluindo-se o trauma, 80% dos casos resultam da ruptura de 
aneurismas saculares.  

A cefaléia da HSA é freqüentemente unilateral no seu início e acompa-
nhada por náusea, vômitos, transtornos da consciência, rigidez de nuca e, 
menos freqüentemente, por febre e arritmia cardíaca. Contudo, pode ser 
menos intensa e sem outros sinais associados. O início abrupto é a 
característica mais importante. Todo paciente com cefaléia de início súbito 
ou cefaléia em trovoada deve ser avaliado para HSA. O diagnóstico é 
confirmado por TC sem contraste ou RM (seqüências em flair) que possuem 
uma sensibilidade maior que 90% nas primeiras 24 horas. Se o exame de 
imagem for negativo, duvidoso ou tecnicamente inadequado, uma punção 
lombar deve ser feita.  

A hemorragia subaracnóidea é uma emergência neurocirúrgica.  
 

6.3 Cefaléia atribuída a malformação vascular não-rota  
 
Classificada em outro local  
Cefaléia atribuída a malformação vascular rota é codificada como 6.2.1 
Cefaléia atribuída a hemorragia intracerebral ou 6.2.2 Cefaléia atribuída a 
hemorragia subaracnóidea.  
 

6.3.1 Cefaléia atribuída a aneurisma sacular  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia nova aguda incluindo a cefaléia trovoada e/ou a 
paralisia dolorosa do terceiro nervo craniano preenchendo os 
critérios C e D  

B. Evidência através de neuroimagem de aneurisma sacular  
C. Há evidência de que o aneurisma sacular seja a causa da cefaléia  
D. A cefaléia desaparece em 72 horas  
E. Excluídas, através de investigação apropriada, a hemorragia 

subaracnóidea, a hemorragia intracerebral ou outra causa de 
cefaléia  

 
Comentários  

A cefaléia é relatada por aproximadamente 18% dos pacientes com 
aneurisma cerebral não-roto.  

Em geral, não apresenta características específicas, mas a cefaléia tro-
voada ocorre antes de uma HSA por aneurisma em 50% dos pacientes. 



Embora a cefaléia trovoada possa ocorrer na ausência de malformação vas-
cular, tais malformações devem ser investigadas através de métodos não-
invasivos apropriados (angioRM ou angioTC) e, em casos duvidosos, por 
angiografia convencional. Uma variedade clássica de “cefaléia sentinela” 
(sinalizando ruptura iminente ou aumento progressivo) é uma paralisia 
aguda do terceiro nervo craniano com dor retrorbitária e dilatação pupilar, 
indicando um aneurisma da artéria cerebral comunicante posterior ou da 
porção final da carótida.  
 

6.3.2 Cefaléia atribuída a malformação arteriovenosa (MAV)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia nova aguda preenchendo os critérios C e D  
B. Evidência através de neuroimagem de malformação arteriovenosa  
C. Evidência de que a malformação arteriovenosa causa a cefaléia  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas  
E. Excluídas, através de investigação apropriada, a hemorragia 

subaracnóidea, a hemorragia intracerebral ou outra causa de 
cefaléia  

 
Comentários  

Alguns casos têm sido relatados que ressaltam a associação de MAV com 
uma variedade de cefaléias como a cefaléia em salvas, a hemicrania 
paroxística crônica (HPC) e a SUNCT (cefaléia de curta duração, unilateral, 
neuralgiforme, com hiperemia conjuntival e lacrimejamento), mas tais casos 
apresentam características atípicas. Não há evidência de relação entre as 
MAV e tais cefaléias quando elas são típicas.  

A enxaqueca com aura tem sido relatada em até 58% das mulheres com 
MAV. Um forte argumento em favor de uma relação causal é a intensa 
correlação entre o lado da cefaléia ou da aura e o lado da MAV. Há portanto 
uma forte sugestão de que a MAV possa causar crises de enxaqueca com 
aura (enxaqueca sintomática). Apesar disso, em grandes séries de MAV, a 
enxaqueca como quadro inicial é rara, sendo menos comum que a 
hemorragia, epilepsia ou déficits focais.  
 

6.3.3 Cefaléia atribuída a fístula arteriovenosa dural  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia nova aguda preenchendo o critério C  
B. Evidência através de neuroimagem de fístula arteriovenosa dural  
C. Evidência de que a fístula causa a cefaléia.  
D. Excluídas, através de investigação apropriada, a hemorragia 

subaracnóidea, a hemorragia intracerebral ou outra causa de 
cefaléia  



 
Comentário  

Faltam estudos dedicados à cefaléia e fístulas arteriovenosas durais. Um 
zumbido pulsátil e doloroso pode ser um sintoma inicial, assim como a 
cefaléia com outros sinais de hipertensão intracraniana devida à diminuição 
do retorno venoso e, às vezes, à trombose venosa. As fístulas 
carotídeo-cavernosas podem se apresentar como oftalmoplegia dolorosa.  
 

6.3.4 Cefaléia atribuída a angioma cavernoso  
 
Codificada em outro local  
A cefaléia atribuída a hemorragia cerebral ou a convulsão secundária a 
angioma cavernoso é codificada como 6.2.1 Cefaléia atribuída a hemorragia 
intracerebral ou 7.6 Cefaléia atribuída a crise epiléptica  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia nova aguda preenchendo o critério C  
B. Evidência através de neuroimagem de angioma cavernoso  
C. Há evidência de que o angioma cavernoso seja a causa da cefaléia  
D. Excluídas, através de investigação apropriada, a hemorragia 

subaracnóidea, a hemorragia intracerebral ou outra causa de 
cefaléia  

 
Comentário  
Angiomas cavernosos são cada vez mais reconhecidos por RM. Não há 
estudo relevante voltado à cefaléia associada com estas malformações. A 
cefaléia é comumente relatada como conseqüência de hemorragia cerebral 
ou de crises convulsivas devidas ao angioma cavernoso; e devem ser 
codificadas como tais.  
 

6.3.5 Cefaléia atribuída a angiomatose encéfalo-trigeminal ou 
leptomeníngea (Síndrome de Sturge-Weber)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia nova aguda preenchendo o critério C  
B. Angioma facial, crises epilépticas ou evidência através de 

neuroimagem de angioma meníngeo ipsilateral ao angioma facial  
C. Há evidência de que os angiomas sejam a causa da cefaléia  
D. Outras causas de cefaléia excluídas por investigação apropriada  

 
Comentário  

A cefaléia é freqüentemente relatada nesta condição, mas 
insuficientemente documentada. Casos isolados sugerem que a 



angiomatose encéfalo-trigeminal ou leptomeníngea pode ser causa de 
enxaqueca sintomática, particularmente de crises de enxaqueca com aura 
prolongada (possivelmente relacionadas com oligoemia crônica).  
 

6.4 Cefaléia atribuída a arterite  
 

6.4.1 Cefaléia atribuída a arterite de células gigantes (ACG)  
 
Termos previamente utilizados  
Arterite temporal, doença de Horton.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia nova persistente preenchendo os critérios C e D  
B. Ao menos um dos seguintes:  

1. artéria temporal edemaciada e dolorosa, com velocidade de 
hemossedimentação (VHS) e/ou proteína C reativa (PCR) 
elevadas  

2. biópsia da artéria temporal demonstrando arterite de células 
gigantes  

C. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com outros sinais e 
sintomas de arterite de células gigantes.  

D. A cefaléia desaparece ou apresenta grande melhora dentro de três 
dias após o início do tratamento com corticosteróides em altas 
doses.  

 
Comentários  

De todas as arterites e doenças vasculares do colágeno, a arterite de 
células gigantes é a doença mais claramente associada com cefaléia (o que 
se deve à inflamação das artérias da cabeça, principalmente os ramos da 
artéria carótida externa). Os pontos seguintes devem ser salientados:  

 A variabilidade nas características da cefaléia e outros sintomas asso-
ciados de ACG (polimialgia reumática, claudicação da mandíbula) é 
tamanha que qualquer cefaléia recente e persistente em um paciente 
acima de 60 anos deve sugerir ACG e levar à investigação diagnóstica 
apropriada;  

 Crises recentes e repetidas de amaurose fugaz associadas a cefaléia 
são muito sugestivas de ACG e necessitam de investigação imediata;  

 O maior risco é o de amaurose devido à neurite óptica isquêmica 
anterior, que pode ser evitada pela administração imediata de 
corticosteróides;  

 O intervalo de tempo entre a perda visual em um olho e no outro é 
geralmente menor que uma semana;  

 Existe também risco de eventos isquêmicos cerebrais e demência;  



 No exame histopatológico, a artéria temporal pode apresentar-se 
normal em algumas áreas (lesões segmentadas) indicando a 
necessidade de cortes seriados;  

 O duplex-scan da artéria temporal pode visualizar o espessamento da 
parede arterial (como um halo em cortes axiais) e pode ajudar a 
escolher o local para realização da biópsia.  

 

6.4.2 Cefaléia atribuída a angiite primária do sistema nervoso 
central (SNC)  
 
Termos previamente utilizados  
Angiite isolada do SNC, angiite granulomatosa do SNC.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia nova e persistente preenchendo os critérios D e E  
B. Sinais encefálicos de qualquer tipo (p.ex., acidente vascular 

cerebral, crises epilépticas, transtornos cognitivos ou da 
consciência)  

C. Angiite do SNC comprovada por biópsia cerebral ou meníngea, ou 
suspeitada em sinais angiográficos, na ausência de arterite 
sistêmica  

D. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com os sinais 
encefálicos  

E. A cefaléia desaparece dentro de um mês após o início de 
tratamento com corticosteróides e/ou imunossupressor  

 
Comentários  

A cefaléia é o sintoma dominante na angiite do SNC (primária ou 
secundária). Está presente em 50% a 80% dos casos, conforme o método 
diagnóstico utilizado, angiografia e histologia, respectivamente. Ainda assim, 
não tem características específicas e tem pouca utilidade diagnóstica, até 
que se apresentem outros sinais, como déficits focais, crises epilépticas, 
transtornos da consciência ou cognição. No entanto, a ausência 
simultaneamente de cefaléia e pleocitose liquórica torna o diagnóstico de 
angiite do SNC improvável.  

A patogênese da cefaléia é multifatorial: inflamação, acidente vascular 
encefálico (isquêmico ou hemorrágico), aumento da pressão intracraniana 
e/ou HSA.  

O efeito do tratamento é bem menos dramático do que na 6.4.1 Cefaléia 
atribuída a arterite de células gigantes. A angiite primária do SNC compro-
vada histologicamente é uma condição grave e não infreqüentemente é 
letal.  
 



6.4.3 Cefaléia atribuída a angiite secundária do sistema 
nervoso central (SNC)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia nova e persistente preenchendo os critérios D e E  
B. Sinais encefálicos de qualquer tipo (p.ex., acidente vascular 

encefálico, crises epilépticas, transtornos cognitivos ou de 
consciência)  

C. Evidência de arterite sistêmica  
D. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com os sinais 

encefálicos  
E. A cefaléia melhora dentro de um mês após início de tratamento 

com corticosteróide e/ou imunossupressor  
 
Comentários  

A cefaléia é o sintoma dominante na angiite do SNC (primária ou 
secundária). Está presente em 50% a 80% dos casos, conforme o método 
diagnóstico utilizado, angiografia e histologia, respectivamente. Ainda assim, 
ela não tem características específicas, sendo de pouco valor diagnóstico, 
até que se apresentem outros sinais como déficits focais, crises epilépticas, 
transtornos da consciência ou cognição. A ausência concomitante de 
cefaléia e pleocitose liquórica torna o diagnóstico de angiite do SNC pouco 
provável.  

Existem duas dificuldades:  
1. diagnosticar angiite do SNC em um paciente que sabidamente 

apresenta uma ou mais condições que podem causar angiite;  
2. identificar a condição subjacente (inflamatória, infecciosa, 

neoplásica, tóxica) em um paciente apresentando angiite do SNC.  
A patogênese da cefaléia é multifatorial: inflamação, acidente vascular 

encefálico (isquêmico ou hemorrágico), aumento da pressão intracraniana 
e/ ou hemorragia subaracnóidea.  
 

6.5 Dor da artéria carótida ou vertebral  
 

6.5.1 Cefaléia ou dor facial ou cervical atribuída a dissecção 
arterial  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia, dor facial ou dor cervical novas, de início agudo, 
com ou sem outros sintomas ou sinais neurológicos que preenchem 
os critérios C e D  

B. Dissecção demonstrada por investigação vascular e/ou de 
neuroimagem apropriada  



C. A dor aparece em relação temporal estreita e no mesmo lado da 
dissecção  

D. A dor desaparece dentro de um mês  
 
Comentários  

A cefaléia com ou sem dor cervical pode ser a única manifestação da 
dissecção arterial cervical. Este é, sem dúvida, o sintoma mais freqüente 
(55% a 100% dos casos) e é também o sintoma inaugural mais comum (33% 
a 86% dos casos).  

A cefaléia e as dores facial e cervical são usualmente unilaterais 
(ipsilateral à dissecção), intensa e persistente (por uma média de quatro 
dias). Não há, contudo, padrão específico e pode, muitas vezes, ser bastante 
enganosa, simulando outras cefaléias como a enxaqueca, cefaléia em salvas, 
cefaléia trovoada primária e HSA (particularmente porque a dissecção 
arterial vertebral pode se apresentar com HSA). Sinais associados como os 
de isquemia retiniana ou cerebral e sinais locais são freqüentes. Uma 
síndrome de Horner dolorosa ou um zumbido doloroso, de início súbito, são 
altamente sugestivos de dissecção carotídea.  

A cefaléia geralmente precede o início dos sinais de isquemia e, 
portanto, requer diagnóstico e tratamento precoces. O diagnóstico é 
baseado no duplex scan, RM, angioRM, e/ou TC helicoidal, e em casos 
duvidosos, na angiografia convencional.  

Vários destes métodos diagnósticos podem ser necessários, uma vez que 
quaisquer deles podem ser normais. Não há estudos randomizados sobre o 
tratamento, mas há um consenso em favor da utilização da heparina 
seguida de varfarina por três a seis meses, de acordo com o nível de 
recuperação arterial.  
 

6.5.2 Cefaléia pós-endarterectomia  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia aguda com um dos seguintes grupos de características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. dor difusa e fraca  
2. dor unilateral semelhante à cefaléia em salvas, ocorrendo uma 

ou duas vezes ao dia, na forma de crises com duração de duas 
a três horas  

3. dor unilateral pulsátil de forte intensidade  
B. Uma endarterectomia de carótida foi realizada  
C. A cefaléia aparece dentro de uma semana após cirurgia, na 

ausência de dissecção  
D. A cefaléia desaparece dentro de um mês após a cirurgia  

 
 



Comentário  
Três subformas de cefaléia foram descritas após endarterectomia. A 

mais freqüente (até 60% dos casos) é uma cefaléia difusa, fraca e isolada, 
que ocorre nos primeiros dias após cirurgia. É uma condição benigna e 
autolimitada. O segundo tipo (relatado em até 38% dos casos) é uma 
cefaléia unilateral, semelhante à cefaléia em salvas, com duração de duas a 
três horas, ocorrendo uma ou duas vezes ao dia, desaparecendo em cerca 
de duas semanas. O terceiro tipo é parte da rara síndrome de hiperperfusão, 
com uma dor unilateral pulsátil e de forte intensidade, ocorrendo após um 
intervalo de três dias após a cirurgia.  

Freqüentemente precede o aumento da pressão arterial e o início de 
crises epilépticas ou déficits neurológicos por volta do sétimo dia. Requer-se 
um tratamento urgente, uma vez que estes sintomas podem ser o prenúncio 
de uma hemorragia cerebral.  
 

6.5.3 Cefaléia da angioplastia carotídea  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia nova aguda preenchendo os critérios C e D  
B. Uma angioplastia extra ou intracraniana foi realizada  
C. A cefaléia aparece durante a angioplastia ou dentro de uma 

semana da sua realização, na ausência de dissecção  
D. A cefaléia desaparece dentro de um mês  

 
Comentários  

Atualmente estão sendo realizados estudos randomizados comparando a 
angioplastia percutânea transluminal (APT) e stenting versus a cirurgia. As 
informações sobre cefaléia ainda são escassas e a cefaléia não é 
mencionada em grandes séries de APT carotídea. Em uma pequena série de 
53 pacientes, a dor cervical ocorreu em 51% e a cefaléia em 33%, durante a 
insuflação do balão, desaparecendo dentro de segundos após o 
esvaziamento do mesmo.  

A cefaléia como parte de uma síndrome de hiperperfusão (ver 6.5.2 
Cefaléia pós-endarterectomia) tem sido relatada após APT de carótida.  
 

6.5.4 Cefaléia atribuída a procedimentos endovasculares 
intracranianos  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia unilateral localizada de forte intensidade e de início súbito 
e preenchendo os critérios C e D  

B. Uma angioplastia ou embolização intracraniana foi realizada  
C. A cefaléia aparece dentro de segundos do procedimento  



D. A cefaléia desaparece dentro de 24 horas após o término do 
procedimento  

 
Comentário  
Uma subforma muito específica de cefaléia tem sido relatada após a inflação 
do balão ou embolização de uma MAV ou aneurisma. É uma dor de forte 
intensidade e início súbito localizada em áreas específicas de acordo com a 
artéria envolvida, ocorrendo dentro de segundos após o procedimento e 
desaparecendo rapidamente.  
 

6.5.5 Cefaléia da angiografia  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia aguda com um dos seguintes grupos de características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. cefaléia intensa, difusa e em queimação  
2. cefaléia, em um paciente com enxaqueca, com as 

características clínicas de enxaqueca  
B. Uma angiografia intra-arterial de carótida ou vertebral foi realizada  
C. A cefaléia aparece durante a angiografia.  
D. A cefaléia desaparece em 72 horas  

 
Comentário  
A injeção de contraste intracarotídea ou intravertebral induz uma cefaléia 
difusa e de forte intensidade, com sensação de queimação, que se resolve 
espontaneamente. A injeção pode também desencadear uma crise de 
enxaqueca, em indivíduo com enxaqueca, que deve ser classificada tanto 
como 1. Enxaqueca (como o subtipo apropriado) quanto 6.5.5 Cefaléia da 
angiografia.  
 

6.6 Cefaléia atribuída a trombose venosa cerebral (TVC)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Qualquer cefaléia nova, com ou sem sinais neurológicos, 
preenchendo os critérios C e D  

B. Evidência através de neuroimagem de trombose venosa cerebral  
C. A cefaléia (e os sinais neurológicos, se presentes) aparecem em 

relação temporal estreita com a TVC  
D. A cefaléia desaparece dentro de um mês após tratamento 

apropriado  
 
Comentários  

A cefaléia é, sem dúvida, o sintoma mais freqüente de TVC (presente em 
80%–90% dos casos) e é também o sintoma inicial mais freqüente. Não 



apresenta características específicas. Mais comumente é difusa, progressiva, 
de forte intensidade e associada a outros sinais de hipertensão 
intracraniana. Pode ser também unilateral e súbita, às vezes confundindo, e 
mimetizando enxaqueca, cefaléia trovoada, hipotensão liquórica ou HSA (da 
qual pode ser também a causa). A cefaléia pode ser a única manifestação de 
TVC, mas em mais de 90% dos casos é associada a sinais focais (déficits 
neurológicos ou crises epilépticas) e/ou sinais de hipertensão intracraniana, 
encefalopatia subaguda ou síndrome do seio cavernoso.  

Dada a ausência de características específicas, qualquer cefaléia recente 
e persistente deve levantar suspeita, especialmente se há uma condição 
prótrombótica subjacente. O diagnóstico é baseado em neuroimagem (RM 
mais angioRM ou TC mais angioTC, ou angiografia digital convencional em 
casos duvidosos). O tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível e 
inclui tratamento sintomático, heparinização seguida de anticoagulante oral 
por no mínimo seis meses, e quando indicado, o tratamento da causa 
subjacente.  
 

6.7 Cefaléia atribuída a outra doença vascular intracraniana  
 

6.7.1 Arteriopatia cerebral autossômica dominante com 
infartos subcorticais e leucoencefalopatia (CADASIL)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises de enxaqueca com aura, com ou sem outros sinais 
neurológicos  

B. Alterações típicas de substância branca na RM (T2WI)  
C. Confirmação diagnóstica com biópsia de pele ou teste genético 

(mutações Notch 3)  
 
Comentário  

A CADASIL é uma doença arterial de pequenos vasos cerebrais, 
autossômica dominante (com alguns casos esporádicos) recentemente 
identificada, caracterizada clinicamente por pequenos infartos recorrentes, 
demência subcortical, transtorno de humor e enxaqueca com aura.  

A enxaqueca com aura está presente em um terço dos casos e, em tais 
casos, é geralmente o primeiro sintoma da doença, aparecendo na idade 
média de 30 anos, uns 15 anos antes dos acidentes vasculares encefálicos 
isquêmicos e 20 a 30 anos antes do óbito. As crises são típicas de 1.2 
Enxaqueca com aura com exceção de uma freqüência anormal de auras 
prolongadas. A RM é sempre anormal com alterações evidentes de 
substância branca nas seqüências ponderadas em T2. A doença envolve 
células musculaturas lisas na túnica média de pequenas artérias, devido a 



mutações no gene Notch 3. O diagnóstico pode ser feito com imunofixação 
de anticorpos anti-Notch 3 em biópsia de pele.  

A CADASIL é um excelente modelo para estudar a fisiopatologia da 
enxaqueca com aura e sua relação com acidente vascular cerebral 
isquêmico.  
 

6.7.2 Encefalopatia mitocondrial, acidose lática e episódios 
semelhantes a acidente vascular encefálico (MELAS)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises de enxaqueca com ou sem aura  
B. Episódios semelhantes a acidente vascular encefálico e crises 

epilépticas  
C. Alteração genética (mutação pontual na posição 3243 do gene 

codificador do tRNALeu do DNA mitocondrial ou outra mutação 
pontual do DNA de MELAS)  

 
Comentário  

As crises de enxaqueca são freqüentes em MELAS, o que levou à 
hipótese de que mutações mitocondriais poderiam exercer um papel na 
enxaqueca com aura, mas a mutação 3243 não foi detectada em dois grupos 
de pacientes com enxaqueca com aura. Outras mutações ainda não 
detectadas podem exercer um papel tanto na enxaqueca quanto no 
acidente vascular cerebral isquêmico, já que crises de enxaqueca, 
principalmente com aura, ocorrem também em outras doenças 
mitocondriais.  
 

6.7.3 Cefaléia atribuída a angiopatia benigna (ou reversível) 
do sistema nervoso central  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia difusa, de forte intensidade, de início súbito ou 
progressivo, com ou sem déficits neurológicos focais e/ou crises 
epilépticas preenchendo os critérios C e D  

B. Aspecto “em rosário” na angiografia, sendo a hemorragia 
subaracnóidea afastada por investigação apropriada  

C. Uma ou ambas dentre as seguintes condições:  
1. a cefaléia desenvolve-se simultaneamente com os déficits 

neurológicos e/ou crises epilépticas  
2. a cefaléia conduz à angiografia e à descoberta do aspecto “ em 

rosário”  
D. A cefaléia (e os déficits neurológicos, se presentes) desaparecem 

espontaneamente dentro de dois meses  



 
Comentários  

Esta é uma condição pouco entendida, caracterizada clinicamente por 
uma cefaléia difusa, de forte intensidade e de vários modos de início: pode 
ser de início súbito, simulando HSA, ou rapidamente progressiva, ao longo 
de horas ou mais vagarosamente, ao longo de dias. É uma das causas 
identificadas de cefaléia trovoada. Pode ser o único sintoma desta condição, 
mas é geralmente associada com déficits neurológicos flutuantes e às vezes 
crises epilépticas. A angiografia é, por definição, alterada com segmentos de 
constrição e dilatação. Um certo número de causas vem sendo identificado; 
a melhor definida é a angiopatia pósparto, relacionada, em alguns casos, ao 
uso de bromocriptina. A doença é autolimitada em um a dois meses sem 
tratamento e com desaparecimento das anormalidades arteriais. Dada a 
dificuldade diagnóstica com angiite primária do SNC, o paciente geralmente 
recebe corticosteróides por algum tempo.  
 

6.7.4 Cefaléia atribuída a apoplexia pituitária  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia de forte intensidade, aguda, retrorbitária, frontal ou difusa 
e acompanhada por pelo menos um dos seguintes e preenchendo 
critérios C e D  
1. náusea ou vômitos  
2. febre  
3. diminuição do nível da consciência  
4. hipopituitarismo  
5. hipotensão  
6. oftalmoplegia ou acuidade visual diminuída  

B. Evidência através de neuroimagem de infarto agudo hemorrágico 
da hipófise  

C. A cefaléia aparece simultaneamente com infarto agudo 
hemorrágico da hipófise  

D. A cefaléia e os outros sintomas e/ou sinais desaparecem dentro de 
um mês  

 
Comentário  
Esta síndrome clínica rara é uma condição aguda e grave, caracterizada por 
infarto hemorrágico espontâneo da hipófise. É uma das causas de cefaléia 
trovoada. A ressonância magnética é mais sensível do que a TC para 
detectar as afecções intra-selares.  
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7. Cefaléia atribuída a transtorno intracraniano nãovascular  
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7.5 Cefaléia atribuída a injeção intratecal  
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7.8  Síndrome de cefaléia transitória e déficits neurológicos com 
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7.9  Cefaléia atribuída a outro distúrbio não-vascular intracraniano  
 



Comentários Gerais  
Cefaléia primária, secundária ou ambas?  
Quando uma nova cefaléia ocorre pela primeira vez, em estreita relação 
temporal com um transtorno intracraniano não-vascular, ela é codificada 
como uma cefaléia secundária atribuída a este transtorno intracraniano. Isso 
também é verdadeiro se a cefaléia tem características de enxaqueca, 
cefaléia do tipo-tensão ou cefaléia em salvas. Quando uma cefaléia primária 
preexistente piora em relação temporal estreita com um transtorno 
intracraniano, há duas possibilidades, e é necessário discernimento. O 
paciente pode receber apenas o diagnóstico da cefaléia primária 
preexistente ou pode receber esse diagnóstico e o da cefaléia atribuída ao 
transtorno intracraniano. Fatores que apóiam o acréscimo do último 
diagnóstico são: uma relação temporal muito estreita com o transtorno 
intracraniano, acentuada piora da cefaléia preexistente, evidência clara de 
que o transtorno intracraniano pode agravar a cefaléia primária e, 
finalmente, a melhora ou o desaparecimento da cefaléia após a resolução 
do transtorno intracraniano.  
 
Definida, provável ou crônica?  
Um diagnóstico de Cefaléia atribuída a transtorno intracraniano nãovascular 
geralmente torna-se definido apenas quando a cefaléia desaparece ou 
melhora significativamente, após o tratamento eficaz ou a remissão 
espontânea do transtorno causal. Se o transtorno intracraniano não pode 
ser tratado eficazmente, não remite espontaneamente ou quando não 
houve tempo suficiente para que isso tenha ocorrido, geralmente é 
atribuído um diagnóstico de Provável cefaléia atribuída a transtorno 
intracraniano não-vascular.  
Quando o transtorno causal é eficazmente tratado ou remite espontanea-
mente, mas a cefaléia não desaparece nem melhora acentuadamente após 
três meses, a alternativa é o diagnóstico de uma A7.10 Cefaléia crônica 
pós-distúrbio intracraniano. Este diagnóstico está descrito apenas no 
apêndice, uma vez que tais cefaléia têm sido insuficientemente 
documentadas e pesquisas são necessárias para que sejam estabelecidos 
melhores critérios para a relação causal. 
  
Introdução  
Neste capítulo estão incluídas as cefaléias atribuídas às mudanças da 
pressão intracraniana. Tanto o aumento quanto a redução da pressão 
liquórica podem levar a cefaléia. Outras causas de cefaléia aqui incluídas são 
as doenças inflamatórias não-infecciosas, as neoplasias intracranianas, as 
crises epilépticas, condições raras como as injeções intratecais, a 
malformação de Chiari tipo I, e outros transtornos intracranianos 
não-vasculares.  



Em comparação com as cefaléias primárias, existem poucos estudos epide-
miológicos sobre esses tipos de cefaléia. Ensaios terapêuticos controlados 
são quase inexistentes.  
A cefaléia que persiste por mais de um mês após o tratamento bem-suce-
dido ou a resolução espontânea do transtorno intracraniano geralmente 
tem outros mecanismos. A cefaléia crônica que persiste por mais de três 
meses após o tratamento ou remissão do transtorno intracraniano está 
definida no Apêndice para fins de pesquisa. Estas cefaléias existem, mas têm 
sido pouco estudadas, e a colocação no apêndice tem a intenção de 
estimular mais pesquisas sobre tais cefaléias e seus mecanismos.  
 
7.1 Cefaléia atribuída a hipertensão liquórica  
 
Classificada em outra parte  
7.1.1 Cefaléia atribuída a hipertensão intracraniana ou hidrocefalia 
causada por neoplasia  
7.1.2 Cefaléia atribuída a hipertensão intracraniana idiopática (HII)  
 
Termos previamente utilizados  
Hipertensão intracraniana benigna (HIB), pseudotumor cerebral, hidropsia 
meníngea, meningite serosa.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia progressiva com pelo menos uma das seguintes 
características e preenchendo os critérios C e D:  
1. ocorrência diária  
2. dor difusa e/ou constante (não pulsátil)  
3. agravada pela tosse ou esforço  

B. Hipertensão intracraniana preenchendo os seguintes critérios:  
1. paciente alerta com exame neurológico normal ou 

demonstrando qualquer uma das seguintes anormalidades:  
a. papiledema  
b. aumento da mancha cega  
c. defeito do campo visual (progressivo se não tratado)  
d. paralisia do VI nervo craniano  

2. pressão liquórica aumentada (> 200 mm de H
2
O em não 

obesos e > 250 mm de H
2
O em obesos, medida por punção 

lombar em decúbito ou por monitoramento da pressão 
epidural ou intraventricular)  

3. bioquímica liquórica normal (a redução dos níveis de proteínas 
é aceitável) e celularidade normal  

 



4. doenças intracranianas (incluindo trombose venosa) excluídas 
através de investigação apropriada  

5. nenhuma causa metabólica, tóxica ou hormonal de 
hipertensão intracraniana  

C. A cefaléia aparece em estreita relação temporal com o aumento da 
pressão intracraniana  

D. A cefaléia melhora após retirada de liquor, suficiente para reduzir a 
pressão para 120 a 170 mm de H

2
O e desaparece dentro de 72 

horas da normalização persistente da pressão intracraniana  
 
Comentários  
HII ocorre mais freqüentemente em mulheres jovens e obesas.  
Embora a maioria dos pacientes com HII tenha edema de papila, HII sem 
papiledema pode ser observada. Outros sintomas ou sinais de HII incluem 
ruídos intracranianos, zumbido, escurecimento visual transitório e diplopia.  
 

7.1.2 Cefaléia atribuída a hipertensão intracraniana 
secundária a causas metabólica, tóxica ou hormonal  
 
Classificada em outro lugar  
A cefaléia atribuída a hipertensão intracraniana devido a trauma craniano, 
doença vascular ou infecção intracraniana é codificada quando qualquer 
desses distúrbios estiver presente. A cefaléia atribuída a hipertensão intra-
craniana ocorrendo como efeito adverso de medicação está codificada como  
8.3 Cefaléia como efeito adverso atribuído ao uso crônico de medicamento.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. ocorrência diária  
2. dor difusa e/ou constante (não pulsátil)  
3. agravada pela tosse ou esforço  

B. Hipertensão intracraniana preenchendo os seguintes critérios:  
1. paciente alerta com exame neurológico normal ou 

demonstrando qualquer das seguintes anormalidades:  
a. papiledema  
b. aumento da mancha cega  
c. defeito do campo visual (progressivo, se não tratado)  
d. paralisia do VI nervo  

2. pressão liquórica aumentada (> 200 mm de H
2
O em não 

obesos e > 250 mm de H
2
O em obesos medida por punção 

lombar na posição deitada ou por monitoramento da pressão 
epidural ou intraventricular)  



3. química liquórica normal (aceitável diminuição dos níveis de 
proteína) e celularidade normal  

4. afastada a possibilidade de doenças intracranianas (incluindo 
trombose venosa) através de investigações apropriadas  

C. A cefaléia aparece após semanas ou meses de um transtorno 
endócrino, hipervitaminose A ou ingestão de substâncias (outras 
que não medicamentos) que podem elevar a pressão liquórica  

D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após a remoção da 
causa  

 
Comentário  
A hidrocefalia de pressão normal não causa cefaléia.  
 
7.1.3 Cefaléia atribuída a hipertensão intracraniana secundária a 
hidrocefalia  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos duas das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. dor difusa  
2. pior ao acordar  
3. piora com as manobras Valsalva-símiles  
4. acompanhada de vômitos  
5. associada com papiledema, paralisia do VI nervo craniano, 

alterações do nível de consciência, instabilidade da marcha 
e/ou aumento do perímetro cefálico (em crianças < 5 anos)  

B. Hidrocefalia com pressão elevada preenchendo os seguintes 
critérios:  
1. aumento ventricular em exame de neuroimagem  
2. pressão liquórica > 200 mm de H

2
O em não obesos ou > 250 

mm de H
2
O em obesos  

3. nenhum outro transtorno intracraniano causando aumento da 
pressão liquórica  

C. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com o aumento da 
pressão liquórica  

D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após a normalização da 
pressão liquórica  

 

7.2 Cefaléia atribuída a hipotensão liquórica  
 

7.2.1 Cefaléia pós-punção dural  
 
 



Critérios diagnósticos  
A. Cefaléia que piora dentro de 15 minutos após o indivíduo sentar-se 

ou ficar em pé e que melhora dentro de 15 minutos após deitar-se, 
com ao menos uma das seguintes características e preenchendo os 
critérios C e D:  
1. rigidez nucal  
2. zumbido  
3. hipoacusia  
4. fotofobia  
5. náusea  

B. Ter sido realizada uma punção dural  
C. A cefaléia aparece dentro de cinco dias após a punção dural  

D. A cefaléia desaparece
1

 numa das maneiras seguintes:  
1. espontaneamente, dentro de uma semana  
2. dentro de 48 horas, após tratamento eficaz do extravasamento 

liquórico (usualmente através de tamponamento sangüíneo 
epidural - blood patch)  

 
Nota  

1. Isso acontece em 95% dos casos. Quando a cefaléia persiste, esta 
relação causal é posta em dúvida.  

 

7.2.2 Cefaléia por fístula liquórica  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia que piora dentro de 15 minutos após o indivíduo sentar-se 
ou ficar em pé e que melhora dentro de 15 minutos após deitar-se, 
com ao menos uma das seguintes características e preenchendo os 
critérios C e D:  
1. rigidez nucal  
2. zumbidos  
3. hipoacusia  
4. fotofobia  
5. náusea  

B. Um procedimento ou trauma identificado causou extravasamento 
persistente de LCR com ao menos um dos seguintes:  
1. evidência de hipotensão liquórica à RM (p.ex., realce 

paquimeníngeo)  
2. evidência de fístula liquórica à mielografia convencional, 

mielografia por TC, ou cisternografia  
3. pressão liquórica inicial < 60 mm de H

2
O na posição sentada  

C. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com o 
extravasamento liquórico  



D. A cefaléia desaparece dentro de sete dias após a oclusão da fístula 
liquórica  

 

7.2.3 Cefaléia atribuída a hipotensão liquórica espontânea (ou 
idiopática)  
 
Termos previamente utilizados  
Hipotensão intracraniana espontânea, hipotensão intracraniana primária, 
cefaléia por baixo volume liquórico, cefaléia hipoliquorréica.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia difusa e/ou em peso que piora dentro de 15 minutos após 
o indivíduo sentar-se ou levantar-se, com pelo menos uma das 
seguintes características e preenchendo o critério D:  
1. rigidez nucal  
2. zumbido  
3. hipoacusia  
4. fotofobia  
5. náusea  

B. Pelo menos um dos seguintes  
1. evidência de hipotensão liquórica à RM (p.ex., realce 

paquimeníngeo)  
2. evidência de fístula liquórica à mielografia convencional, 

mielografia por TC, ou cisternografia  
3. pressão liquórica inicial < 60 mm de H

2
O na posição sentada  

C. Sem história de punção dural ou outra causa de fístula.  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após tamponamento 

sangüíneo epidural  
 
Comentários  

O distúrbio subjacente pode ser uma redução do volume liquórico. 
Freqüentemente, uma história de aumento trivial da pressão intracraniana 
(p.ex., na tosse vigorosa) é obtida. Em outros casos ocorreu uma queda 
súbita da pressão atmosférica.  

Uma cefaléia postural parecida com aquela da hipotensão liquórica tem 
sido relatada após o coito. Tal cefaléia deve ser classificada aqui, porque 
decorre de fístula liquórica.  

Muitos pacientes com a cefaléia por hipotensão liquórica espontânea 
respondem ao tamponamento sangüíneo epidural, à infusão salina epidural 
ou a terapias farmacológicas, tais como a cafeína intravenosa ou os 
analgésicos convencionais. Alguns têm resolução espontânea da cefaléia, 
enquanto outros recaem após um tratamento inicial bem-sucedido. Casos 



de herniação do manguito dural, particularmente na região torácica, têm 
sido relatados e os pacientes tratados cirurgicamente com sucesso.  

A punção dural deve ser evitada em pacientes com anormalidades na 
RM, entre as quais o realce meníngeo pelo contraste.  
 

7.3 Cefaléia atribuída a doença inflamatória não-infecciosa  
 

7.3.1 Cefaléia atribuída a neurossarcoidose  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios C e D  

B. Evidência de neurossarcoidose:  
C. A cefaléia aparece em relação temporal com a neurossarcoidose  
D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após tratamento 

bem-sucedido da neurossarcoidose  
 
Nota  

1. As evidências de neurossarcoidose incluem as lesões de nervos 
cranianos, lesão expansiva intracraniana ao exame de RM, meningite 
asséptica e/ou lesões focais inflamatórias periventriculares e lesões 
com efeito de massa e realce homogêneo que são confirmadas por 
biópsia como granulomas não-caseosos.  

 

7.3.2 Cefaléia atribuída a meningite asséptica (não-infecciosa)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia difusa preenchendo o critério D  
B. O exame do líquido cefalorraquiano mostra pleocitose linfocítica, 

proteínas pouco elevadas e glicose normal na ausência de 
organismos infecciosos  

C. Uso de um dos seguintes: ibuprofeno, imunoglobulinas, penicilina, 
trimetoprima, injeções ou insuflações intratecais  

D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após a supressão da 
substância causadora  

 

7.3.3 Cefaléia atribuída a outra doença inflamatória não-
infecciosa  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo 
critérios C e D  



B. Evidência de uma das doenças inflamatórias que reconhecidamente 

se associam a cefaléia
1 

 
C. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com a doença 

inflamatória  
D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após o tratamento bem 

sucedido da doença inflamatória  
 
Nota  

1. A cefaléia pode estar associada à encefalomielite aguda 
desmielinizante, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Behçet, 
síndrome do anticorpo antifosfolípide, síndrome de 
Vogt-Koyanagi-Harada, mas usualmente não é um sintoma 
predominante ou de apresentação.  

 

7.3.4 Cefaléia atribuída a hipofisite linfocítica  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo 
critério C  

B. Hipopituitarismo preenchendo os seguintes critérios:  
1. a RM demonstra aumento simétrico da hipófise com realce 

homogêneo após o contraste  
2. confirmação de hipofisite linfocítica por biópsia  

C. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com o 
hipopituitarismo  

 
Comentários  
A hipofisite linfocitária é freqüentemente acompanhada por hiperprolac-
tinemia (50% dos casos) ou por auto-anticorpos contra a proteína citosólica 
hipofisária (20%).  
Esse transtorno desenvolve-se tipicamente no final da gravidez ou durante  
o período puerperal, mas também pode ocorrer em homens.  
 

7.4 Cefaléia atribuída a neoplasia intracraniana  
 

7.4.1 Cefaléia atribuída a hipertensão intracraniana ou a 
hidrocefalia causada por neoplasia  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia difusa, não-pulsátil, com pelo menos uma das seguintes 
características e preenchendo os critérios C e D:  
1. associada a náusea e/ou vômitos  



2. agravada por atividade física e/ou manobras que 
reconhecidamente aumentam a pressão intracraniana (tais 
como manobra de Valsalva, tossir ou espirrar)  

3. ocorrendo em crises
1 

 
B. Tumor intracraniano com efeito de massa, demonstrado por TC ou 

RM e causando hidrocefalia
2 

 
C. A cefaléia aparece e/ou piora em relação temporal estreita com a 

hidrocefalia  
D. A cefaléia melhora dentro de sete dias após a remoção cirúrgica ou 

a redução de volume do tumor  
 
Notas  

1. O início da cefaléia pode ser súbito (cefaléia trovoada) e, nesses casos, 
associado a perda de consciência.  

2. Por exemplo, cisto colóide do III
o

 ventrículo.  
 

7.4.2 Cefaléia atribuída diretamente a neoplasia  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. progressiva  
2. localizada  
3. pior pela manhã  
4. agravada pela tosse ou por inclinar a cabeça para a frente  

B. Neoplasia intracraniana demonstrada por neuroimagem  
C. A cefaléia aparece em relação temporal (e usualmente espacial) 

com a neoplasia  
D. A cefaléia desaparece dentro de sete dias após remoção cirúrgica 

ou redução de volume da neoplasia ou tratamento com 
corticosteróides  

 

7.4.3 Cefaléia atribuída a meningite carcinomatosa  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia difusa ou localizada preenchendo critério C  
B. Meningite carcinomatosa comprovada por exame liquórico 

(repetido) e/ ou realce meníngeo à RMI  
C. A cefaléia aparece e/ou piora com a evolução da doença  

 
Comentário  
A cefaléia pode melhorar temporariamente com a quimioterapia ou a 
prednisona (prednisolona) intratecais.  



 

7.4.4 Cefaléia atribuída a hiper ou hipossecreção hipotalâmica 
ou hipofisária  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia bilateral, frontotemporal e/ou retrorbitária, preenchendo 
os critérios C e D  

B. Pelo menos um dos seguintes:  
1. hipersecreção de prolactina, hormônio de crescimento e 

hormônio adrenocorticotrófico com microadenomas < 10 mm 
em diâmetro  

2. transtorno da regulação da temperatura, estado emocional 
anormal, sede e apetite alterados e mudança no nível de 
consciência, associadas com tumor hipotalâmico  

C. A cefaléia aparece durante a anormalidade endócrina  
D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após a ressecção 

cirúrgica ou tratamento clínico específico e eficaz  
 

7.5 Cefaléia atribuída a injeção intratecal  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia difusa que persiste na posição deitada e preenchendo os 
critérios C e D  

B. Uma injeção intratecal foi realizada  
C. A cefaléia aparece dentro de quatro horas após injeção intratecal  
D. A cefaléia desaparece dentro de 14 dias

1
  

 
Nota  

1. Se a cefaléia persiste além de 14 dias, o diagnóstico provável é 7.2.2 
Cefaléia por fístula liquórica.  

 

7.6 Cefaléia atribuída a crise epiléptica  
 
Comentário  

A associação entre a enxaqueca e a epilepsia é complexa e bidirecional. 
Pode estar relacionada a fatores de risco genéticos e/ou ambientais que 
aumentam a excitabilidade ou diminuem o limiar de ambos os tipos de 
crises. A enxaqueca e a epilepsia podem coexistir sem que uma contribua 
como fator de risco para a outra. A enxaqueca e a epilepsia podem ser 
co-morbidades, uma vez que alguns transtornos (p.ex., MELAS) predispõem 
os pacientes tanto à epilepsia quanto à enxaqueca, ocorrendo 
separadamente uma da outra. Parece haver também uma elevada 
incidência de enxaqueca em certas formas de epilepsia, como a epilepsia 



occipital benigna, a epilepsia rolândica benigna e a epilepsia 
corticorreticular com crises de ausência. Além disso, lesões estruturais, tais 
como malformações arteriovenosas, podem se apresentar com 
características clínicas de enxaqueca com aura juntamente com crises 
epilépticas, comumente acompanhadas de cefaléia. Finalmente, foram 
relatadas crises epilépticas ocorrendo durante ou imediatamente após uma 
aura enxaquecosa. O termo migralepsia tem sido utilizado para indicar as 
crises epilépticas que ocorrem entre a aura enxaquecosa e a fase de cefaléia 
de enxaqueca. Não haveria razão para que as crises epilépticas, tão 
vulneráveis a fatores precipitantes intrínsecos e extrínsecos, não fossem 
suscetíveis às alterações corticais induzidas pela enxaqueca. Entretanto, isso 
é tão raro que apenas poucos casos foram publicados, a despeito da 
enxaqueca e a epilepsia estarem entre as doenças cerebrais mais comuns. 
De acordo com uma recente revisão, a maioria desses casos corresponde a 
crises occipitais genuínas imitando aura enxaquecosa. Por exemplo, dois dos 
três pacientes de Lennox e Lennox (1960) com migralepsia pareciam ter 
epilepsia occipital sintomática ou idiopática com alucinações visuais.  
 

7.6.1 Hemicrania epiléptica  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia durando segundos ou minutos, com características de 
enxaqueca, preenchendo critérios C e D  

B. O paciente está tendo uma crise epiléptica parcial  
C. A cefaléia aparece sincronicamente com a crise epiléptica e é 

ipsilateral à descarga ictal  
D. A cefaléia desaparece imediatamente após a crise epiléptica  

 
Comentário  
A cefaléia sincrônica e ipsilateral com características enxaquecosas, 
ocorrendo como uma manifestação ictal de uma descarga epiléptica é 
reconhecida, porém rara. O diagnóstico requer o início simultâneo da 
cefaléia com a descarga ictal demonstrada eletroencefalograficamente.  
 

7.6.2 Cefaléia pós-crise epiléptica  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com características de cefaléia do tipo-tensão ou, em 
pacientes com enxaqueca, de cefaléia enxaquecosa e preenchendo 
critérios C e D  

B. O paciente apresentou crise epiléptica parcial ou generalizada  
C. A cefaléia aparece dentro de três horas após a crise epiléptica  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após a crise epiléptica  

 



Comentários  
A cefaléia pós-ictal com características enxaquecosas é uma 

conseqüência bem reconhecida de uma descarga de crise epiléptica. A 
cefaléia pós-ictal é freqüentemente indistinguível da cefaléia da enxaqueca 
e está associada com náusea e vômitos. É igualmente comum entre 
indivíduos com e sem história familiar de enxaqueca. Outras semelhanças 
com cefaléia enxaquecosa são que, em alguns pacientes, a cefaléia pós-ictal 
desenvolve-se após três a 15 minutos do final das alucinações visuais (sendo 
mais longas e mais fortes após crises epilépticas visuais de longa duração). 
Uma cefaléia pós-ictal similar tem sido registrada em pacientes com 
epilepsia sintomática, mas é principalmente na epilepsia idiopática occipital 
que ela é enfatizada. Pode ser que descargas epilépticas no lobo occipital 
desencadeiem uma cefaléia da enxaqueca genuína através dos mecanismos 
trigêmino-vasculares ou do tronco cerebral.  

Num estudo de 100 pacientes com epilepsia, a cefaléia pós-ictal ocorreu 
em 51 e mais comumente duraram de seis a 72 horas. As crises epilépticas 
maiores associaram-se mais freqüentemente a cefaléia pós-ictal do que as 
crises menores. Nove pacientes dessa série também apresentavam 
enxaqueca; em oito, uma crise de enxaqueca típica, embora de fraca 
intensidade, era provocada por crises epilépticas. A cefaléia pós-ictal nos 43 
que não desenvolveram enxaqueca foi acompanhada por vômitos em 11, 
fotofobia em 14 e vômitos com fotofobia em quatro casos. Além disso, a 
cefaléia pós-ictal era exacerbada pela tosse, por inclinar a cabeça e por 
movimentos súbitos da cabeça, e aliviada pelo sono. Está, portanto, claro, 
que crises epilépticas provocam uma síndrome similar àquela da fase de 
cefaléia da enxaqueca, em 50% dos epilépticos.  
 

7.7 Cefaléia atribuída a malformação de Chiari tipo I (MC1)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia caracterizada por pelo menos um dos seguintes e 
preenchendo o critério D:  
1. precipitada pela tosse e/ou manobra de Valsalva  
2. cefaléia occipital e/ou suboccipital protraída (horas ou dias)  
3. associada com sintomas e/ou sinais de disfunção do tronco 

cerebral, cerebelar e/ou da medula cervical  
B. Herniação da tonsila cerebelar definida por uma das seguintes 

alterações na RM craniocervical:  
1. descida das tonsilas cerebelares ≥ 5 mm  
2. descida das tonsilas cerebelares ≥ 3 mm associada a pelo 

menos um dos seguintes indicadores de redução do espaço 
subaracnóideo na junção craniocervical:  

a. compressão dos espaços liquóricos posterior e lateral ao 
cerebelo  



b. redução da altura da região supra-occipital  
c. aumento da inclinação do tentório  
d. deformação do bulbo  

C. Evidência de disfunção da fossa posterior, baseada em pelo menos 
dois dos seguintes:  
1. sintomas e/ou sinais otoneurológicos (p.ex., tontura, 

desequilíbrio, sensação de alteração da pressão nos ouvidos, 
hipo ou hiperacusia, vertigem, nistagmo para baixo, 
osciloscopia)  

2. sintomas visuais transitórios (fotopsias, turvação visual, 
diplopia ou comprometimento transitório dos campos visuais)  

3. demonstração de sinais relevantes da medula cervical, tronco 
cerebral ou de nervos cranianos baixos ou de ataxia ou 
dismetria  

D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após tratamento 
bem-sucedido da malformação de Chiari  

 
Comentários  

A cefaléia freqüentemente é similar descritivamente à cefaléia primária 
da tosse, com a exceção de uma duração possivelmente mais longa.  

A cefaléia é o sintoma mais comum da malformação de Chiari tipo I, 
porém os pacientes podem apresentar disfunções localizadas 
vestibuloocular (74% dos casos), dos nervos cranianos baixos, do tronco 
cerebral (50%) e/ ou da medula espinhal sugestivas de siringomielia (66%). 
Embora inexistam na atualidade critérios específicos que caracterizem a 
cefaléia atribuída a MC1, recomenda-se a rígida aderência aos critérios 
clínicos e radiológicos descritos acima antes de indicar uma intervenção 
cirúrgica. Entretanto, esses critérios requerem validação e, inevitavelmente, 
serão alterados em futuras revisões da Classificação Internacional das 
Cefaléias. Estudos prospectivos com acompanhamento pós-cirúrgico por 
longos períodos são necessários.  
 

7.8 Síndrome de cefaléia e déficits neurológicos transitórios 
com linfocitose liquórica (CDNL)  
 
Termos previamente utilizados  
Enxaqueca com pleocitose cérebro-espinhal, pseudoenxaqueca com 
pleocitose linfocítica.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Episódios de cefaléia moderada ou intensa durando horas antes de 
desaparecer totalmente e preenchendo os critérios C e D  



B. Pleocitose liquórica com predomínio de linfócitos (> 15 
células/mm), normalidade nos exames de neuroimagem, cultura de 
LCR e outros testes para investigação etiológica  

C. Os episódios de cefaléia são acompanhados por ou seguem-se após 
curto período de tempo a déficits neurológicos transitórios e 
começam em estreita relação com o desenvolvimento de 
pleocitose liquórica  

D. Os episódios de cefaléia e déficits neurológicos recorrem em < 3 
meses  

 
Comentários  

Esta síndrome, claramente delineada pela primeira vez por Bartleson et 
al. (1981), tem sido referida na literatura como uma síndrome enxaquecosa 
com pleocitose cérebro-espinhal e como pseudoenxaqueca com sintomas 
neurológicos temporários e pleocitose linfocítica. O quadro clínico é descrito 
como de um a > 20 episódios de déficits neurológicos discretos 
acompanhados ou seguidos por cefaléia moderada ou de forte intensidade. 
A maioria dos episódios dura horas. As manifestações neurológicas, 
envolvendo ou o hemisfério cerebral e/ ou o tronco cerebral/cerebelo são 
mais comumente sintomas sensitivos (78% dos casos registrados), afasia 
(66%) e déficits motores (56%). Sintomas visuais semelhantes à aura 
enxaquecosa são relativamente incomuns (18%). Alguns indivíduos relatam 
uma marcha dos sintomas, similar àquela registrada na aura enxaquecosa 
típica. Os pacientes são assintomáticos entre os episódios.  

Além da linfocitose liquórica (10-760 células/mL) há elevação da proteína 
total do liquor (20-250 mg/dL) em > 90% dos casos e pressão inicial elevada 
(100-400 mmH

2
O) em > 50% dos casos. O papiledema está presente, 

ocasionalmente. A TC e a RM de rotina (com ou sem contraste intravenoso) 
e a angiografia são praticamente sempre normais. Os estudos microbianos 
têm sido uniformemente normais. O EEG e a SPECT podem demonstrar 
áreas anormais consistentes com os déficits focais.  

A pleocitose liquórica eventualmente normaliza-se num exame subse-
qüente. Embora nenhum estudo grande com acompanhamento sistemático 
de longo prazo tenha relatado, parece que alguns pacientes com essa 
síndrome podem experimentar recorrência.  

A maioria dos pacientes com essa síndrome não tem história prévia de 
enxaqueca. Os clínicos devem considerar outros diagnósticos que 
compartilhem alguns de seus aspectos clínicos, incluindo enxaqueca 
hemiplégica familiar, neuroborreliose, neurossífilis, neurobrucelose, 
micoplasma, meningite, aracnoidite granulomatosa e neoplásica, encefalites 
e vasculites do SNC.  
 



7.9 Cefaléia atribuída a outro transtorno não-vascular 
intracraniano  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. ocorrência diária  
2. dor difusa  
3. agravada pela manobra de Valsalva  

B. Evidência de um transtorno intracraniano diferente dos descritos 
anteriormente  

C. A cefaléia desenvolve-se em relação temporal estreita com o 
transtorno intracraniano  

D. A cefaléia resolve-se dentro de três meses após a cura ou a 
remissão espontânea do transtorno intracraniano  
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8. Cefaléia atribuída a uma substância ou a sua supressão  
 
8.1  Cefaléia induzida por uso ou exposição aguda de substância  
 8.1.1  Cefaléia induzida por doador de óxido nítrico (NO)  
  8.1.1.1  Cefaléia imediata induzida por doador de NO  
  8.1.1.2  Cefaléia tardia induzida por doador de NO  
 8.1.2  Cefaléia induzida por inibidor da fosfodiesterase (FDE)  
 8.1.3  Cefaléia induzida por monóxido de carbono  
 8.1.4  Cefaléia induzida por álcool  
  8.1.4.1  Cefaléia imediata induzida por álcool  
  8.1.4.2  Cefaléia tardia induzida por álcool  
 8.1.5  Cefaléia induzida por componentes alimentares e aditivos  
  8.1.5.1  Cefaléia induzida por glutamato monossódico  
 8.1.6  Cefaléia induzida por cocaína  
 8.1.7  Cefaléia induzida por canabis  
 8.1.8  Cefaléia induzida por histamina  
  8.1.8.1  Cefaléia imediata induzida por histamina  
  8.1.8.2  Cefaléia tardia induzida por histamina  
 8.1.9  Cefaléia induzida por peptídeo relacionado com gene de 

calcitonina (CGRP)  
  8.1.9.1  Cefaléia imediata induzida por CGRP  
  8.1.9.2  Cefaléia tardia induzida por CGRP  
  8.1.10  Cefaléia como efeito adverso agudo atribuída a medicação 

usada para outras indicações  
  8.1.11  Cefaléia induzida pelo uso ou exposição aguda a outra 

substância  
8.2  Cefaléia por uso excessivo de medicamento (CEM)  
 8.2.1  Cefaléia por uso excessivo de ergotamina  
 8.2.2  Cefaléia por uso excessivo de triptanos  
 8.2.3  Cefaléia por uso excessivo de analgésicos  
 8.2.4  Cefaléia por uso excessivo de opióides  
 8.2.5  Cefaléia por uso excessivo de combinação de medicamentos  
 8.2.6  Cefaléia atribuída ao uso excessivo de outras medicamentos  
 8.2.7  Provável cefaléia por uso excessivo de medicamento  
8.3  Cefaléia como efeito adverso atribuída ao uso crônico de 

medicamento  
 8.3.1  Cefaléia induzida por hormônio exógeno  
8.4  Cefaléia atribuída a interrupção do uso de substância  
 8.4.1  Cefaléia da interrupção do uso de cafeína  
 8.4.2  Cefaléia da interrupção do uso de opióides  
 8.4.3  Cefaléia da interrupção do uso de estrógenos  
 8.4.4  Cefaléia atribuída à interrupção do uso de outras substâncias de 

uso crônico  
 



 
Classificada em outro local  
7.1.2 Cefaléia atribuída a hipertensão intracraniana secundária a causas 
metabólica, tóxica e hormonal; 7.3.2 Cefaléia atribuída a meningite 
asséptica (não-infecciosa); 10.3.6 Cefaléia atribuída a resposta pressórica 
aguda a um agente exógeno.  
 
Comentário Geral  
Cefaléia primária, secundária ou ambas?  
Quando uma nova cefaléia ocorre pela primeira vez em estreita relação 
temporal com a exposição a uma substância, ela é codificada como uma 
cefaléia secundária ao uso dessa substância. Isso também é verdadeiro se a 
cefaléia tem características de enxaqueca, cefaléia do tipo-tensão ou 
cefaléia em salvas. Quando uma cefaléia primária preexistente piora em 
relação temporal estreita com a exposição a uma substância, existem duas 
possibilidades e é necessário discernimento. O paciente pode receber o 
diagnóstico da cefaléia primária preexistente ou pode receber esse 
diagnóstico mais o da cefaléia secundária a essa substância. Os fatores que 
apóiam o acréscimo do último diagnóstico são: uma relação temporal muito 
estreita com a exposição à substância, acentuada piora da cefaléia 
preexistente, evidência clara de que a exposição à substância pode agravar a 
cefaléia primária e, finalmente, a melhora ou a resolução da cefaléia após o 
término do efeito da substância. 
  
Definitiva, provável ou crônica?  
O diagnóstico de Cefaléia atribuída a uma substância geralmente se torna 
definitivo apenas quando a cefaléia desaparece ou melhora 
significativamente após o término da exposição à substância. Quando a 
exposição à substância cessa, mas a cefaléia não se resolve nem melhora de 
forma significativa após três meses, um diagnóstico de A8.5 Cefaléia crônica 
pós-exposição a substância, descrito no apêndice, deve ser considerado. 
Entretanto, essas cefaléias não foram documentadas e os critérios são 
propostos apenas para fins de pesquisa.  
No caso particular da 8.2 Cefaléia por uso excessivo de medicação, um 
período de dois meses após a interrupção do uso excessivo é estipulado, no 
qual a melhora deve ocorrer para o diagnóstico ser definitivo. Antes da 
interrupção do uso excessivo ou estando pendente a melhora durante os 
dois meses após a interrupção, o diagnóstico de 8.2.7 Provável cefaléia por 
uso excessivo de medicação deve ser aplicado. Se a melhora não ocorre 
dentro de dois meses, esse diagnóstico deve ser desconsiderado.  
 
Introdução  
Os pacientes enxaquecosos são fisiológica e talvez psicologicamente hiper-
responsivos a uma variedade de estímulos internos e externos. O álcool, ali-



mentos, aditivos alimentares e substâncias químicas e a ingestão e a 
suspensão de drogas foram todos relatados como desencadeadores ou 
ativadores da enxaqueca em indivíduos suscetíveis. A associação é 
freqüentemente baseada em descrições de casos isolados e relatos de 
reações adversas a medicamentos.  
O fato de que esses estímulos estão associados à cefaléia não comprova a 
relação causal e nem tampouco elimina a necessidade de se considerar 
outras etiologias. Uma vez que são eventos comuns, a associação entre a 
cefaléia e a exposição a uma substância pode ser mera coincidência. A 
cefaléia pode ocorrer apenas ao acaso. A cefaléia pode, também, ser o 
sintoma de uma doença sistêmica e os medicamentos utilizados para tratar 
tal condição podem estar associados a cefaléia. Em ensaios com drogas para 
o tratamento agudo da enxaqueca, a cefaléia, bem como os sintomas 
associados, são listados como uma reação adversa ao medicamento, a 
despeito de ser um sintoma do transtorno tratado e não o resultado do 
tratamento. Alguns transtornos podem predispor à cefaléia associada ao uso 
de substância. Isoladamente, nem a medicação nem a alteração poderiam 
gerar a cefaléia. Um antiinflamatório não-hormonal pode levar à cefaléia 
por induzir uma meningite asséptica em indivíduos suscetíveis.  
Finamente, tem-se comprovado que a exposição aguda ou crônica a 
algumas substâncias pode ser causa de cefaléia.  
 
8.1 Cefaléia induzida pelo uso ou exposição aguda a substância  
Classificada em outro local  
10.3.6 Cefaléia atribuída a resposta pressórica aguda a agente exógeno.  
 
Introdução  

Este grupo de cefaléias pode ser causado:  
1. por um efeito indesejado de uma substância tóxica;  
2. por um efeito indesejado de uma substância de uso terapêutico 

normal; e  
3. em estudos experimentais.  

As substâncias que causam cefaléia pelos seus efeitos tóxicos, como o 
monóxido de carbono, não podem ser estudadas de maneira experimental e 
a relação causal entre a exposição e a cefaléia tem de ser demonstrada em 
relatos de casos nos quais a substância tenha sido usada acidentalmente ou 
em tentativas de suicídio.  

A cefaléia como um efeito colateral tem sido descrita com inúmeros 
medicamentos, muitas vezes tão-somente como um reflexo da prevalência 
muito alta da cefaléia. Somente quando a cefaléia ocorre mais 
freqüentemente após a substância ativa do que após o placebo em estudos 
controlados duplos-cegos pode-se considerar a cefaléia como um efeito 
colateral verdadeiro. O desenho duplo-cego também pode ser usado 
experimentalmente para estudar a relação entre os efeitos da medicação e 



a cefaléia. Em alguns casos, como por exemplo o que ocorreu com relação 
aos doadores de óxido nítrico, estes estudos levaram ao entendimento mais 
profundo dos mecanismos de neurotransmissão envolvidos nas cefaléias 
primárias. Algumas substâncias, como os doadores de óxido nítrico e a 
histamina, induzem uma cefaléia imediata em voluntários normais e em 
enxaquecosos. Entretanto, no momento, está claro que os pacientes com 
cefaléias primárias também desenvolvem uma cefaléia tardia uma a várias 
horas após a eliminação total da substância indutora.  

Conhecer os potenciais efeitos indutores de cefaléia de substâncias de 
uso clínico é importante para classificar essas substâncias de forma 
apropriada. Em geral, os enxaquecosos são muito mais suscetíveis a esse 
tipo de cefaléia do que as outras pessoas e o mesmo pode ser verdadeiro 
para sofredores de cefaléia do tipo-tensão crônica, cefaléia do tipo-tensão 
episódica e cefaléia em salvas durante o período da salva.  

Paradoxalmente, a cefaléia sentida pela maioria das pessoas após o uso 
de grande quantidade de álcool pode ser um fator positivo, uma vez que 
ajuda a evitar o uso excessivo do mesmo.  

Combinações como álcool e dissulfiram podem causar cefaléia, enquanto 
o uso individual desses agentes pode não desencadeá-la.  
 

8.1.1 Cefaléia induzida por doador de óxido nítrico (NO)  
 

8.1.1.1 Cefaléia imediata induzida por doador de NO  
 
Termos previamente utilizados  
Cefaléia associada à nitroglicerina, cefaléia da dinamite, cefaléia do 
cachorroquente.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. localização frontotemporal  
3. caráter pulsátil  
4. agravada pela atividade física  

B. Absorção de um doador de NO  
C. A cefaléia aparece em até dez minutos após a absorção do doador 

de NO  
D. A cefaléia desaparece dentro de uma hora após o término da 

liberação de NO  
 

8.1.1.2 Cefaléia tardia induzida por doador de NO  
 



Critérios diagnósticos  
A. Cefaléia numa pessoa que sofre de uma cefaléia primária, com as 

características dessa cefaléia primária
1

 e preenchendo os critérios C 
e D  

B. Absorção de um doador de NO  

C. A cefaléia aparece após a completa eliminação sangüínea do NO
2 

 
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após uma exposição 

única  
 
Notas  

1. Os indivíduos normais raramente desenvolvem cefaléia tardia 
induzida por doador de NO, enquanto os enxaquecosos 
desenvolvem uma crise de enxaqueca sem aura, os pacientes com 
cefaléia do tipo-tensão desenvolvem cefaléia do tipo-tensão e os 
portadores de cefaléia em salvas desenvolvem uma crise de 
cefaléia em salvas.  

2. A enxaqueca e cefaléia do tipo-tensão aparecem após cinco a seis 
horas, em média, e a cefaléia em salvas tipicamente após uma a 
duas horas.  

 
Comentários  

A cefaléia é tipicamente bilateral, pulsátil e localizada na região 
frontotemporal.  

Todos os doadores de NO (p.ex., nitrato de amila, tetranitrato de eritritil, 
trinitroglicerina – TNG, mono ou dinitrato de isossorbida, nitroprussiato de 
sódio, hexanitrato de manitol, tetranitrato de pentaeritritil) podem causar 
cefaléia desse subtipo, especialmente em pessoas com enxaqueca. A TNG é 
a substância melhor estudada; induz cefaléia na maioria dos indivíduos 
normais, sendo que os enxaquecosos desenvolvem uma cefaléia imediata 
mais intensa do que os não enxaquecosos. A TNG pode causar ainda, em 
enxaquecosos, uma cefaléia tardia que preenche os critérios para a 1.1 
Enxaqueca sem aura, mesmo em indivíduos cujas crises espontâneas sejam 
de enxaqueca com aura. Em pessoas com cefaléia do tipo-tensão crônica, a 
TNG pode induzir a cefaléia tardia com características da cefaléia do 
tipo-tensão. Não se sabe se o mesmo pode ser observado em pessoas com 
cefaléia do tipo-tensão episódica. Os pacientes com cefaléia em salvas não 
desenvolvem cefaléia tardia fora dos períodos de salva, mas durante o 
período de salva a TNG certamente induz crise de cefaléia em salvas que se 
inicia cerca de uma a duas horas após a ingestão da substância. A cefaléia 
tardia ocorre nos enxaquecosos ou naqueles com cefaléia do tipo-tensão 
num período de tempo variável, mas, em média, cinco a seis horas após a 
exposição.  

 



A cefaléia é um efeito colateral bem conhecido do uso terapêutico da 
nitroglicerina e de outros doadores de NO. Com o uso crônico, a tolerância 
se desenvolve dentro de uma semana e a cefaléia induzida por TNG desa-
parece na maioria dos pacientes dentro desse tempo. Com o uso intermi-
tente, a cefaléia persiste e pode ser intensa o bastante a ponto de 
comprometer o uso de doadores de NO para a angina. A maioria dos 
cardiopatas é composta de homens e de meia-idade, o que provavelmente 
explica por que a magnitude do problema não é ainda maior.  

Os outros doadores de NO foram menos estudados, mas evidências 
mostram que eles também podem causar cefaléias. O mononitrato de 
isossorbida foi objeto de um estudo duplo-cego controlado por placebo, 
causando cefaléia de maior duração que a TNG, devido à sua liberação lenta 
de óxido nítrico.  
 

8.1.2 Cefaléia induzida por inibidor da fosfodiesterase (FDE)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. localização frontotemporal  
3. caráter pulsátil  
4. agravada pela atividade física  

B. Uso de uma única dose de inibidor da FDE  
C. A cefaléia aparece em até cinco horas após a ingestão do inibidor 

da FDE  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas  

 
Comentário  

As FDEs são uma grande família de enzimas que quebram os 
nucleotídeos cíclicos GMPc e AMPc. Quando as FDEs são inibidas, os níveis 
de GMPc e AMPc aumentam. Os inibidores da FDE-5, sildenafil e dipiridamol 
são os únicos componentes desse grupo estudados formalmente. A cefaléia, 
diferentemente daquela induzida pela TNT, é monofásica. Em voluntários 
normais tem característica de cefaléia do tipo-tensão, mas em 
enxaquecosos tem características de enxaqueca sem aura. A cefaléia foi 
observada como efeito colateral do sildenafil nos estudos clínicos, mas 
apenas recentemente estudos experimentais têm demonstrado que, em 
jovens – particularmente em mulheres – a cefaléia ocorre na maioria dos 
indivíduos e que em pacientes com enxaqueca o sildenafil geralmente induz 
uma crise de enxaqueca. Os sofredores de enxaqueca devem ser 
cientificados desse efeito colateral.  
 
 



8.1.3 Cefaléia induzida por monóxido de carbono  
 
Termo previamente usado  
Cefaléia dos trabalhadores de depósitos  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia bilateral e/ou contínua, com caráter e intensidade que 
podem estar relacionados com a intensidade da intoxicação pelo 

monóxido de carbono
1

, preenchendo os critérios C e D  
B. Exposição ao monóxido de carbono (CO)  
C. A cefaléia aparece em até 12 horas após exposição  
D. A cefaléia desaparece em até 72 horas após a eliminação do CO  

 
Nota  
1. Tipicamente cefaléia de fraca intensidade sem sintomas 

gastrointestinais ou neurológicos, com níveis de carboxiemoglobina 
entre 10% e 20%; cefaléia moderada, pulsátil e irritabilidade com níveis 
entre 20% e 30%; cefaléia intensa com náusea, vômitos e borramento 
visual com níveis entre 30% e 40%.  

 
Comentários  

Com níveis maiores de carboxiemoglobina (> 40%) a cefaléia não é uma 
queixa comum devido às alterações na consciência.  

Não existem bons estudos a respeito dos efeitos a longo prazo da 
intoxicação crônica pelo CO sobre a cefaléia. As evidências mostram a 
possibilidade da ocorrência de cefaléia crônica pós-intoxicação.  
 
8.1.4 Cefaléia induzida por álcool  
 

8.1.4.1 Cefaléia imediata induzida por álcool  
 
Termo previamente utilizado  
Cefaléia do coquetel.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. localização frontotemporal  
3. caráter pulsátil  
4. agravada pela atividade física  

B. Ingestão de bebida de conteúdo alcoólico
1 

 
C. A cefaléia aparece em até três horas após a ingestão alcoólica  



D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas  
 
Nota  
1.  A quantidade suficiente não foi determinada.  
 
Comentário  
Poucos indivíduos desenvolvem cefaléia devido a um efeito direto do álcool 
ou bebidas alcoólicas. Esse tipo é muito mais raro do que a cefaléia tardia 
induzida pelo álcool.  
 

8.1.4.2 Cefaléia tardia induzida por álcool  
 
Termo previamente utilizado  
Cefaléia da ressaca  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características, 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. localização frontotemporal  
3. caráter pulsátil  
4. agravada pela atividade física  

B. Ingestão de uma quantidade moderada de bebida alcoólica por um 
indivíduo enxaquecoso ou uma quantidade tóxica por pessoa 
não-enxaquecosa  

C. A cefaléia aparece após a diminuição ou a redução a zero dos níveis 
sangüíneos de álcool  

D. A cefaléia desaparece em até 72 horas  
 
Comentário  

Este é um dos tipos mais comuns de cefaléia. Não está claro se, além do 
álcool, outros componentes das bebidas alcoólicas desempenham algum 
papel. Não está certo, também, se a resposta tardia se deve a efeitos tóxicos 
ou se mecanismos similares àqueles responsáveis pela cefaléia tardia 
induzida por doador de óxido nítrico estão envolvidos.  
A suscetibilidade à cefaléia da ressaca comparativamente entre sofredores 
de cefaléia e não sofredores não foi determinada. Em enxaquecosos, uma 
crise de enxaqueca pode ser induzida no dia seguinte a uma ingestão 
moderada de bebidas alcoólicas, enquanto os não-enxaquecosos 
normalmente necessitam de maiores quantidades de ingestão alcoólica para 
desenvolver a 8.1.4.2 Cefaléia tardia induzida por álcool.  
 



8.1.5 Cefaléia induzida por componentes alimentares e 
aditivos  
 
Termos previamente utilizados  
Cefaléia alimentar.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. localização frontotemporal  
3. caráter pulsátil  
4. agravada pela atividade física  

B. Ingestão de uma dose mínima de componente alimentar ou 

aditivo
1 

 
C. A cefaléia aparece dentro de 12 horas após ingestão da substância  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após ingestão única  

 
Nota  
1.  A feniletilamina, a tiramina e o aspartame têm sido 
responsabilizados, mas sua capacidade de induzir cefaléia não está 
suficientemente comprovada.  
 

8.1.5.1 Cefaléia induzida por glutamato monossódico  
 
Termo previamente utilizado  
Síndrome do restaurante chinês.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. localização frontotemporal  
3. agravada pela atividade física  

B. Ingestão de glutamato monossódico (GMS)  
C. A cefaléia aparece dentro de uma hora após a ingestão de GMS.  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após uma ingestão única  

 
Comentário  

A cefaléia induzida por GMS é tipicamente em peso ou queimação, e não 
pulsátil, mas pode ser pulsátil nos enxaquecosos. Associa-se comumente a 
outros sintomas da síndrome como pressão no tórax, pressão ou aperto na 



face, sensação de queimação no tórax, pescoço ou ombros, ruborização da 
face, tonturas e desconforto abdominal.  
 

8.1.6 Cefaléia induzida por cocaína  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. localização frontotemporal  
3. caráter pulsátil  
4. agravada pela atividade física  

B. Uso de cocaína  
C. A cefaléia aparece dentro de uma hora após o uso de cocaína  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após uso único  

 
Comentário  
A cefaléia é um efeito colateral descrito do uso da cocaína. É freqüente, 
desenvolvendo-se imediatamente ou dentro de uma hora após o uso e não 
está associada a outros sintomas, a menos que ocorra, concomitantemente, 
acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório.  
 

8.1.7 Cefaléia induzida por maconha  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. caráter pulsátil ou em pontadas  
3. sensação de pressão na cabeça  

B. Uso de maconha  
C. A cefaléia aparece dentro de 12 horas após uso de maconha  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após uso único  

 
Comentário  

É relatado que o uso de maconha causa cefaléia associada a secura da 
boca, parestesias, ondas de calor e congestão conjuntival.  
 

8.1.8 Cefaléia induzida por histamina  
 
Comentário  

Foi demonstrado que a histamina é causa, em indivíduos não sofredores 
de cefaléia, de uma dor de cabeça imediata e, entre os enxaquecosos, de 



uma forma de cefaléia imediata e de outra tardia, sendo que esta última 
preenche os critérios para a 1.1 Enxaqueca sem aura. A propriedade 
indutora de cefaléia da histamina tem sido estudada após a administração 
intravenosa, cutânea e inalatória e todas as vias de administração 
apresentam o mesmo efeito. O mecanismo é mediado primariamente pelo 
receptor H1, uma vez que é quase completamente bloqueado pela 
mepiramina.  
 

8.1.8.1 Cefaléia imediata induzida por histamina  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. localização frontotemporal  
3. caráter pulsátil  
4. agravada pela atividade física  

B. Absorção de histamina  
C. A cefaléia aparece dentro de dez minutos após a absorção da 

histamina  
D. A cefaléia desaparece dentro de uma hora após o término da 

absorção de histamina  
 

8.1.8.2 Cefaléia tardia induzida por histamina  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia em indivíduo que apresenta cefaléia primária, com as 

mesmas características de sua cefaléia primária
1

 e preenchendo os 
critérios C e D  

B. Absorção de histamina  

C. A cefaléia aparece após a histamina ter sido eliminada do sangue
2 

 
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após exposição única  

 
Notas  

1. Indivíduos normais raramente desenvolvem cefaléia tardia induzida 
por histamina, enquanto os enxaquecosos apresentam crise de 
enxaqueca sem aura; os pacientes com cefaléia do tipo-tensão 
apresentam cefaléia do tipo-tensão e os pacientes com cefaléia em 
salvas desenvolvem uma crise de cefaléia em salvas.  

2. A enxaqueca e cefaléia do tipo-tensão desenvolvem-se tipicamente 
após cinco ou seis horas e a cefaléia em salvas após uma a duas 
horas.  

 



8.1.9 Cefaléia induzida por peptídeo relacionado com o gene 
da calcitonina (CGRP)  
 
Comentários  
A propriedade indutora de cefaléia do CGRP foi estudada em apenas um 
ensaio controlado duplo-cego. Entretanto, não há dúvidas de que o CGRP 
ocasione uma cefaléia imediata. Crises enxaquecosas tardias foram desenca-
deadas em três de dez indivíduos. Recentemente foi demonstrado que um 
antagonista do CGRP é eficiente no tratamento aguda da enxaqueca.  
 

8.1.9.1 Cefaléia imediata induzida por CGRP  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. localização frontotemporal  
3. caráter pulsátil  
4. agravada pela atividade física  

B. Absorção do CGRP  
C. A cefaléia aparece dentro de dez minutos após a absorção do CGRP  
D. A cefaléia desaparece dentro de uma hora após o término da 

absorção do CGRP  
 

8.1.9.2 Cefaléia tardia induzida por CGRP  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia em indivíduos que apresentam cefaléia primária, com as 

mesmas características de sua cefaléia primária
1

 e preenchendo os 
critérios C e D  

B. Absorção do CGRP  

C. A cefaléia aparece após o CGRP ter sido eliminado do sangue
2 

 
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após infusão do CGRP  

 
Notas  

1. Os indivíduos normais raramente desenvolverão a cefaléia tardia 
induzida pelo CGR; enquanto isso, os enxaquecosos apresentam 
crise de enxaqueca sem aura, os pacientes com cefaléia do 
tipo-tensão apresentam cefaléia do tipo-tensão e os pacientes com 
cefaléia em salvas desenvolvem uma crise de cefaléia em salvas.  

2. A enxaqueca e a cefaléia do tipo-tensão desenvolvem-se 
tipicamente após cinco ou seis horas e a cefaléia em salvas após 
uma a duas horas.  



 

8.1.10 Cefaléia como efeito adverso agudo atribuído a 
medicação usada para outras indicações  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia preenchendo os critérios C e D  
B. Uso de uma medicação para tratamento de outra condição que não 

cefaléia  
C. A cefaléia aparece dentro de minutos a horas após o uso da 

medicação  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após cessar o uso da 

medicação  
 
Comentários  
A cefaléia tem sido relatada após o uso de uma variedade de drogas. As 
seguintes substâncias são a mais comumente relatadas: atropina, digitálicos, 
dissulfiram, hidralazina, imipramina, nicotina, nifedipina, nimodipina. Uma 
lista mais detalhada pode ser encontrada no apêndice (Tabela 1).  
As características da cefaléia não são bem definidas na literatura, mas em 
sua maioria são em peso, contínuas, difusas e com intensidade de moderada 
a forte.  
 

8.1.11 Cefaléia induzida pelo uso ou exposição aguda a outra 
substância  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia preenchendo os critérios C e D  
B. Uso agudo de ou outra exposição aguda a substância outra que não 

as relacionadas anteriormente  
C. A cefaléia aparece dentro de 12 horas do uso ou exposição  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após uso ou exposição 

única  
 
Comentários  
A cefaléia tem sido relatada após exposição a uma variedade de substâncias 
orgânicas e inorgânicas. As seguintes substâncias são as mais comumente 
implicadas.  
Compostos inorgânicos: arsênico, borato, bromato, clorato, cobre, iodo, 
chumbo, lítio, mercúrio, cloridrato de tolazolina.  
Compostos orgânicos: álcoois (cadeia longa), anilina, bálsamo, cânfora,  
dissulfeto de carbono, tetracloreto de carbono, clordecona, EDTA, 
heptacloro, sulfeto de hidrogênio, querosene, álcool metílico, metilbrometo, 



metilcloreto, metil iodo, naftalina, compostos organofosforados (paration, 
píretro).  
As características da cefaléia não estão bem definidas na literatura, mas são 
em sua maioria em peso, contínuas, difusas, com intensidade de moderada 
a forte.  
 

8.2 Cefaléia por uso excessivo de medicação  
 
Termos previamente usados  
Cefaléia rebote, cefaléia induzida por medicação, cefaléia por uso 
inadequado de medicação.  
 
Introdução  
Esta seção, bem como a seguinte, trata de cefaléias associadas ao uso de ou 
exposição crônica a substâncias.  
A cefaléia por uso excessivo de medicação é uma interação entre um agente 
terapêutico usado de maneira excessiva e um paciente suscetível. O melhor 
exemplo é o uso excessivo de drogas para o tratamento agudo da cefaléia 
causando cefaléia em pacientes suscetíveis.  
Sem dúvida, a causa mais comum de cefaléia enxaqueca-símile ocorrendo 
em ≥ 15 dias ao mês, e de um quadro misto de cefaléia enxaqueca-símile e 
de cefaléia do tipo-tensão-símile também ocorrendo em ≥ 15 dias ao mês é 
o uso excessivo de medicações para o tratamento sintomático da enxaqueca 
e/ou analgésicos. De modo geral, o uso excessivo é definido em termos de 
dias de tratamento por mês. O que é fundamental é que o tratamento 
ocorra freqüente e regularmente, isto é, em vários dias a cada semana. Por 
exemplo, se o critério diagnóstico for o uso em ≥ 10 dias por mês, significa 
dois ou três dias de uso por semana. O tratamento por uma seqüência de 
dias, seguido por longos intervalos sem medicação, praticado por alguns 
pacientes, ocasiona muito menos freqüentemente a cefaléia por uso 
excessivo de medicamento.  
A cefaléia do tipo-tensão crônica está menos associada ao uso excessivo de 
medicação, porém especialmente entre pacientes de centros especializados 
no tratamento das cefaléias é comum a transformação da cefaléia do 
tipo-tensão episódica em crônica pelo uso excessivo de analgésicos.  
Os pacientes com uma cefaléia primária preexistente que desenvolvem um 
novo tipo de cefaléia ou cuja enxaqueca ou cefaléia do tipo-tensão piora 
notavelmente durante o uso excessivo de medicamento devem receber 
concomitantemente o diagnóstico da cefaléia primária preexistente e o de  
8.2 Cefaléia por uso excessivo de medicação. Além do mais, a cefaléia 
associada ao uso excessivo de medicação apresenta, muitas vezes, uma  
peculiar alternância de caráter, inclusive dentro de um mesmo dia, variando  
entre características enxaqueca–símile e da cefaléia do tipo-tensão (i.e., um 
novo tipo de cefaléia).  



O diagnóstico de cefaléia por uso excessivo de medicação é de extrema 
importância clínica, uma vez que a resposta destes pacientes às medicações 
preventivas é ruim enquanto durar o uso excessivo de medicações para 
tratamento agudo.  
 

8.2.1 Cefaléias por uso excessivo de ergotamina  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia presente em > 15 dias/mês com pelo menos uma das 
seguintes características e preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. em pressão / aperto  
3. intensidade fraca a moderada  

B. Ingestão de ergotamina em ≥ 10 dias/mês de forma regular por ≥ 3 
meses  

C. A cefaléia apareceu ou piorou notavelmente durante o uso 
excessivo de ergotamina  

D. A cefaléia desaparece ou reassume seu padrão anterior dentro de 
dois meses após a interrupção do uso de ergotamina.  

 
Comentário  
A biodisponibilidade dos ergóticos é tão variável que não é possível 
estabelecer uma dose mínima.  
 
8.2.2 Cefaléia por uso excessivo de triptanos  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia presente em > 15 dias/mês com pelo menos uma das 
seguintes características e preenchendo os critérios C e D:  
1. predominantemente unilateral  
2. qualidade pulsátil  
3. intensidade de moderada a forte  
4. agravada por, ou levando a evitar a atividade física de rotina 

(caminhada e subir escadas)  
5. associada a pelo menos um dos seguintes:  

a. náusea e/ou vômitos  
b. fotofobia e fonofobia  

B. Ingestão de triptanos (qualquer formulação) por ≥ 10 dias/mês de 
forma regular por ≥ 3 meses  

C. A freqüência da cefaléia aumentou consideravelmente durante o 
uso excessivo do triptano.  

D. Cefaléia reassume seu padrão prévio dentro de duas meses após a 
interrupção do uso do triptano.  

 



Comentário  
O uso excessivo de triptanos pode aumentar a freqüência da enxaqueca 

até o ponto da enxaqueca crônica. As evidências apontam que isso ocorre 
mais rapidamente com o uso excessivo de triptanos do que com o de 
ergotamina.  
 

8.2.3 Cefaléia induzida por uso excessivo de analgésicos  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia presente em > 15 dias/mês com pelo menos uma das 
seguintes características e preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. em pressão / aperto (não-pulsátil)  
3. intensidade de fraca a moderada  

B. Ingestão de analgésicos simples em ≥ 15 dias/mês
1

 por > 3 meses  
C. A cefaléia apareceu ou piorou acentuadamente durante o uso 

excessivo de analgésicos  
D. A cefaléia desaparece ou reassume o seu padrão prévio dentro de 

dois meses após a interrupção dos analgésicos  
 
Nota  
1.  A opinião de especialistas, mais do que evidências formais, sugere 
que o uso em ≥ 15 dias/mês ao invés de ≥ 10 dias/mês é necessário para 
induzir a cefaléia por uso excessivo de analgésicos.  
 
8.2.4 Cefaléia por uso excessivo de opióides  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia presente em > 15 dias/mês preenchendo os critérios C e D  
B. Ingestão de opióides em ≥ 10 dias/mês por > 3 meses  
C. A cefaléia apareceu ou piorou acentuadamente durante o uso 

excessivo de opióides  
D. A cefaléia desaparece ou reassume seu padrão prévio dentro de 

dois meses após a interrupção dos opióides  
 
Comentário  
Estudos prospectivos indicam que os pacientes que fazem uso excessivo de 
opióides apresentam a maior taxa de reincidência após a retirada da 
substância.  
 

8.2.5 Cefaléia por uso excessivo de combinação de 
medicamentos  
 



Critérios diagnósticos  
A. Cefaléia presente em > 15 dias/mês com pelo menos uma das 

seguintes características e preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. em pressão / aperto (não-pulsátil)  
3. intensidade de fraca a moderada  

B. Ingestão de medicações combinadas
1

 em ≥ 10 dias/mês por > 3 
meses  

C. A cefaléia apareceu ou piorou acentuadamente durante o uso 
excessivo de medicações combinadas  

D. Cefaléia desaparece ou reassume seu padrão prévio dentro de dois 
meses após a interrupção da medicação combinada  

 
Nota  
1.  As medicações combinadas tipicamente implicadas são aquelas 
contendo analgésicos simples combinados com opióides, butalbital e/ou 
cafeína.  
 
8.2.6 Cefaléia atribuída ao uso excessivo de outra medicação  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia presente em > 15 dias/mês, preenchendo os critérios C e 
D:  

B. Uso excessivo regular
1

 por > 3 meses de medicamento outro que 
não os citados anteriormente  

C. A cefaléia apareceu ou piorou acentuadamente durante o uso 
excessivo do medicamento  

D. A cefaléia desaparece ou reassume seu padrão prévio dentro de 
dois meses após a interrupção do uso excessivo do medicamento  

 
Nota  
1.  A definição de uso excessivo em termos de dias de tratamento por 
mês pode variar de acordo com a natureza do medicamento.  
 

8.2.7 Provável cefaléia por uso excessivo de medicamento  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia preenchendo critérios de A a C para qualquer uma das 
subformas 8.2.1 a 8.2.6 acima  

B. Uma dentre as duas características seguintes:  
1. o uso excessivo de medicação ainda não foi interrompido  



2. o uso excessivo de medicação foi interrompido nos dois 
últimos meses, mas a cefaléia não desapareceu nem reassumiu 
seu padrão prévio  

 
Comentários  

As subformas codificáveis como 8.2.7 Provável cefaléia por uso excessivo 
de medicação são: 8.2.7.1 Provável cefaléia por uso excessivo de 
ergotamina, 8.2.7.2 Provável cefaléia por uso excessivo de triptanos, 8.2.7.3 
Provável cefaléia por uso excessivo de analgésicos, 8.2.7.4 Provável cefaléia 
por uso excessivo de opióides, 8.2.7.5 Provável cefaléia por uso excessivo de 
combinações de medicamentos, 8.2.7.6 Provável cefaléia por uso excessivo 
de outras medicações.  

Muitos pacientes preenchendo os critérios para 8.2.7 Provável cefaléia 
por uso excessivo de medicação também preenchem critérios para 1.6.5 
Provável enxaqueca crônica ou 2.4.3 Provável cefaléia tipo tensional crônica. 
Elas devem ser classificadas em ambas as condições até que a relação causal 
seja estabelecida, após a interrupção da medicação que tem sido utilizada 
excessivamente. Pacientes com 1.6.5 Provável enxaqueca crônica devem ser 
classificados também para o subtipo de enxaqueca prévio (geralmente 1.1 
Enxaqueca sem aura).  
 

8.3 Cefaléia como efeito adverso atribuído ao uso crônico de 
medicação  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia presente em > 15 dias/mês, preenchendo os critérios C e 
D:  

B. Uso crônico de medicação
1

 para qualquer indicação terapêutica  
C. A cefaléia aparece durante a medicação  
D. A cefaléia desaparece após a interrupção da medicação

2
  

 
Notas  
A definição da dose e da duração variará com a medicação.  
O tempo para resolução variará com o medicamento, mas pode ser de 
meses.  
 
Comentário  
A cefaléia pode ser devida a um efeito farmacológico direto do 
medicamento, como a vasoconstrição produzindo hipertensão arterial 
maligna e cefaléia, ou a um efeito secundário como a hipertensão 
intracraniana induzida por droga. A hipertensão intracraniana é uma 
complicação reconhecida do uso por longo prazo de esteróides 



anabolizantes, amiodarona, carbonato de lítio, ácido nalidíxico, reposição de 
hormônio tireoidiano, tetraciclina e minociclina.  
 

8.3.1 Cefaléia induzida por hormônios exógenos  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia preenchendo os critérios C e D  
B. Uso regular de hormônios exógenos  
C. A cefaléia ou a enxaqueca aparece ou piora acentuadamente 

dentro de três meses após o início do uso dos hormônios exógenos  
D. A cefaléia ou a enxaqueca desaparece ou reassume seu padrão 

prévio dentro de três meses após a total descontinuação do uso de 
hormônios exógenos  

 
Comentários  
O uso regular de hormônios exógenos, tipicamente para contracepção ou 
terapia de reposição, pode estar associado com o aumento na freqüência ou 
com o desenvolvimento inédito de cefaléia ou enxaqueca.  
Quando uma mulher apresenta também cefaléia ou enxaqueca associada à 
retirada de estrógeno exógeno, ambos os códigos 8.3.1 Cefaléia induzida 
por hormônio exógeno e 8.4.3 Cefaléia por retirada de estrógeno deverão se 
aplicados.  
 

8.4 Cefaléia atribuída a supressão de substância  
 

8.4.1 Cefaléia por supressão de cafeína  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia bilateral e/ou pulsátil preenchendo os critérios C e D  
B. Consumo de cafeína de ≥ 200 mg/dia, por > duas semanas e que é 

interrompido ou adiado  
C. A cefaléia desenvolve-se dentro de 24 horas após a última ingestão 

de cafeína e é aliviada dentro de uma hora, por 100 mg de cafeína  
D. A cefaléia desaparece dentro de sete dias após a interrupção 

completa do uso de cafeína  
 

8.4.2 Cefaléia por supressão de opióides  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia bilateral e/ou pulsátil preenchendo os critérios C e D  
B. Consumo diário de opióides por > 3 meses e que é interrompido  
C. A cefaléia aparece dentro de 24 horas após a última ingestão de 

opióides  



D. A cefaléia desaparece dentro de sete dias após a interrupção 
completa do uso do opióide  

 
8.4.3 Cefaléia por supressão de estrógenos  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia ou enxaqueca preenchendo os critérios C e D  
B. Uso diário de estrógenos por ≥ 3 semanas e que é interrompido  
C. A cefaléia ou a enxaqueca aparece dentro de cinco dias após último 

uso de estrógeno.  
D. A cefaléia ou a enxaqueca desaparece dentro de três dias  

 
Comentário  
A supressão de estrógeno após um período de uso deste hormônio (como 
por exemplo durante a interrupção mensal periódica do uso de 
contraceptivos orais ou de terapia de reposição) pode induzir a cefaléia ou a 
enxaqueca.  
 
8.4.4 Cefaléia atribuída a supressão de outras substâncias de uso crônico  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia bilateral e/ou pulsátil preenchendo os critérios C e D  
B. Ingestão diária de substância outra que não as relacionadas por > 3 

meses e que é interrompida  
C. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com a interrupção 

do uso da substância  
D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após a retirada  

 
Comentário  
Tem sido sugerido, embora sem evidências suficientes, que a retirada das 
seguintes substâncias pode levar a cefaléia: corticosteróides, 
antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina 
(ISRSs) e antiinflamatórios não-esteróides (AINEs).  
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9. Cefaléia atribuída a infecção  
 
9.1 Cefaléia atribuída a infecção intracraniana  
9.1.1 Cefaléia atribuída a meningite bacteriana  
9.1.2 Cefaléia atribuída a meningite linfocítica  
9.1.3 Cefaléia atribuída a encefalite  
9.1.4 Cefaléia atribuída a abscesso cerebral  
9.1.5 Cefaléia atribuída a empiema subdural  
9.2 Cefaléia atribuída a infecção sistêmica  
9.2.1 Cefaléia atribuída a infecção bacteriana sistêmica  
9.2.2 Cefaléia atribuída a infecção viral sistêmica  
9.2.3 Cefaléia atribuída a outra infecção sistêmica  
9.3 Cefaléia atribuída ao HIV/Aids  
9.4 Cefaléia crônica pós-infecciosa  
9.4.1 Cefaléia crônica pós-meningite bacteriana  
 
Classificadas em outro local  
Cefaléias atribuídas a infecções extracranianas da cabeça (como ouvidos, 
olhos e seios paranasais) são classificadas como subtipos da 11. Cefaléia ou 
dor facial atribuída a transtornos do crânio, pescoço, olhos, ouvidos, nariz, 
seios paranasais, dentes, boca ou outras estruturas faciais ou cranianas.  
 
Comentário Geral  
Cefaléia primária, secundária ou ambas?  
Quando uma nova cefaléia ocorre pela primeira vez em relação temporal 
estreita com uma infecção, ela é classificada como uma cefaléia secundária 
à infecção. Isto também é verdadeiro se a cefaléia tem as características de 
enxaqueca, de cefaléia do tipo-tensão ou de cefaléia em salvas. Quando 
uma cefaléia primária preexistente piora em relação temporal estreita com 
uma infecção, há duas possibilidades e é necessário discernimento. O 
paciente pode receber somente  
o diagnóstico da cefaléia primária preexistente ou pode receber esse 
diagnóstico mais o da cefaléia atribuída à infecção. Os fatores que apóiam o 
acréscimo do último diagnóstico são: uma relação temporal muito estreita 
com a infecção, piora acentuada da cefaléia preexistente, evidência muito 
clara de que a infecção pode agravar a cefaléia primária e, finalmente, a 
melhora ou o desaparecimento da cefaléia depois da cura da infecção.  
Definida, provável ou crônica?  



O diagnóstico de cefaléia atribuída a uma infecção geralmente se torna 
definido somente quando a cefaléia desaparece ou melhora 
significativamente depois do tratamento eficaz ou remissão espontânea da 
infecção. Se a infecção não pode ser eficazmente tratada ou não remite 
espontaneamente, ou quando o tempo foi insuficiente para isso acontecer, 
um diagnóstico de Cefaléia provavelmente atribuída a infecção é 
normalmente aplicado.  
Isto não se aplica à 9.1.1 Cefaléia atribuída a meningite bacteriana. É 
reconhecido o fato de que esta cefaléia pode se tornar crônica. Quando a 
infecção causal é eficazmente tratada ou remite espontaneamente, mas a 
cefaléia persiste depois de três meses, o diagnóstico muda para 9.4.1 
Cefaléia crônica pós-meningite bacteriana.  
Em outros casos, quando a infecção é eliminada, mas a cefaléia não desa-
parece nem melhora significativamente depois de três meses, o diagnóstico 
de A9.4.2 Cefaléia crônica pós-infecção não-bacteriana deve ser 
considerado. Essa está descrita somente no apêndice, pois tais cefaléias têm 
sido insuficientemente documentadas, e são necessárias pesquisas para 
estabelecer melhores critérios para a relação causal.  
 
Introdução  
A cefaléia é um acompanhamento comum de infecções virais sistêmicas 
como a gripe. Também é comum em septicemias e mais raramente pode 
acompanhar outras infecções sistêmicas.  
Em infecções intracranianas, a cefaléia é normalmente o primeiro e o mais 
freqüente sintoma encontrado. A ocorrência de um novo tipo de cefaléia 
que é difusa, pulsátil e associada com uma sensação de indisposição e/ou 
febre deve direcionar a atenção para uma infecção intracraniana mesmo na 
ausência de rigidez de nuca. Infelizmente, não há bons estudos prospectivos 
sobre as cefaléias associadas com infecção intracraniana e critérios diag-
nósticos precisos para estes subtipos de dor de cabeça não puderam ser 
desenvolvidos em todos os casos.  
 
9.1 Cefaléia atribuída a infecção intracraniana  
 
9.1.1 Cefaléia atribuída a meningite bacteriana  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das características seguintes e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. dor difusa  
2. intensidade aumentando gradualmente até forte  
3. associada com náusea, fotofobia e/ou fonofobia  

B. Evidência de meningite bacteriana pelo exame do LCR  
C. A cefaléia aparece durante a meningite  



D. Uma dentre as duas condições seguintes:  
1. a cefaléia desaparece dentro de até três meses após a cura da 

meningite  
2. a cefaléia persiste, mas três meses ainda não se passaram 

desde a cura da meningite  
 
Comentários  
A cefaléia é o sintoma mais comum da meningite bacteriana e pode ser o 
primeiro. A cefaléia é um sintoma-chave da síndrome meníngea ou menin-
gismo, consistindo normalmente de cefaléia, rigidez de nuca e fotofobia.  
Vários microorganismos podem causar meningite primária ou secundária. A 
estimulação direta dos terminais sensitivos localizados nas meninges pela 
infecção bacteriana causa o começo da cefaléia. Produtos bacterianos 
(toxinas), mediadores de inflamação, como bradicinina, prostaglandinas e 
citocinas e outros agentes liberados pela inflamação não só causam dor 
diretamente mas também induzem a sensibilização dolorosa e a liberação 
de neuropeptídeos.  
Quando a cefaléia persistir após três meses, codificar como 9.4.1 Cefaléia 
crônica pós-meningite bacteriana.  
 
9.1.2 Cefaléia atribuída a meningite linfocítica Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das características seguintes e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. início agudo  
2. intensidade forte  
3. associada com rigidez de nuca, febre, náusea, fotofobia e/ou 

fonofobia  
B. O exame do LCR revela pleocitose linfocítica, proteína levemente 

elevada e glicose normal
1 

 
C. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com a meningite  

D. A cefaléia desaparece dentro de três meses
2

 após o tratamento 
bemsucedido ou remissão espontânea da infecção  

 
Notas  
Vírus, borrelia, listeria, fungo, tuberculose ou outro(s) agente(s) infeccioso(s) 
podem ser identificados através de métodos apropriados.  
A cefaléia normalmente desaparece dentro de uma semana.  
 
Comentários  
A cefaléia, febre, fotofobia e rigidez de nuca são os principais sintomas de 
meningite linfocítica ou meningite não-bacteriana e a dor de cabeça pode 
permanecer como o principal sintoma ao longo de todo o curso da doença.  



A cefaléia pode aparecer na infecção intracraniana, mas também em 
inflamação sistêmica. Uma vez que os sinais de inflamação sistêmica asso-
ciados com dor de cabeça não significam necessariamente meningite ou 
encefalite, o diagnóstico de meningite linfocítica deve ser confirmado atra-
vés de exame do LCR.  
As enteroviroses respondem pela maioria das causas virais. O herpes 
simplex, o adenovírus, a caxumba e outros também podem ser 
responsáveis.  
 
9.1.3 Cefaléia atribuída a encefalite  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das características seguintes e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. dor difusa  
2. intensidade aumentando gradualmente até forte  
3. associada com náusea, fotofobia ou fonofobia  

B. B.Sintomas e sinais neurológicos de encefalite aguda e diagnóstico 
confirmado por EEG, exame do LCR, neuroimagem e/ou outra 
investigação laboratorial 

C. A cefaléia aparece durante a encefalite  
D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após o tratamento 

bem-sucedido ou a remissão espontânea da infecção  
 
Nota  
1. O método de PCR fornece o diagnóstico específico.  
 
Comentários  
As causas de cefaléia incluem a irritação meníngea e o aumento de pressão 
intracraniana. A dor de cabeça pode também ser uma reação sistêmica aos 
produtos tóxicos do agente(s) infeccioso(s). A cefaléia pode ocorrer precoce-
mente e ser o único sintoma clínico da encefalite.  
Os vírus herpes simplex, o arbovírus e o da caxumba são causas conhecidas 
de encefalite. Com exceção da encefalite por HSV (nas quais 95% dos casos 
são identificáveis com PCR), o vírus causador é identificado em menos da 
metade dos casos de encefalite.  
 
9.1.4 Cefaléia atribuída a abscesso cerebral  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das características seguintes e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. dor constante  



3. intensidade aumentando gradualmente até moderada ou forte  
4. agravada por esforço abdominal  
5. acompanhada de náusea  

B. Neuroimagem e/ou evidência laboratorial de abscesso cerebral  
C. A cefaléia aparece durante a infecção ativa  
D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após o tratamento 

bem-sucedido do abscesso  
 
Comentários  
A compressão direta e a irritação das estruturas meníngeas ou arteriais e o 
aumento da pressão intracraniana são os mecanismos que causam a 
cefaléia.  
Os organismos que mais comumente causam abscesso cerebral incluem 
estreptococos, Staphylococcus aureus, espécies de bacteróides e entero-
bactérias. Os fatores predisponentes incluem as infecções de seios 
paranasais, ouvido, mandíbulas, dentes ou pulmões.  
 
9.1.5 Cefaléia atribuída a empiema subdural  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das características seguintes e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. unilateral ou muito mais intensa em um lado  
2. associada com dolorimento do crânio  
3. acompanhada de febre  
4. acompanhada de rigidez da nuca  

B. Evidência por neuroimagem e/ou laboratorial de empiema 
subdural  

C. A cefaléia aparece durante a infecção ativa e é localizada, ou 
máxima, no lado do empiema  

D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após o tratamento 
bem-sucedido do empiema  

 
Comentários  
A cefaléia é causada pela irritação meníngea, pressão intracraniana 
aumentada e/ou febre.  
O empiema subdural é freqüentemente secundário a sinusite ou otite 
média. Pode também ser uma complicação da meningite. O diagnóstico 
precoce é feito por TC ou RM.  
 
9.2 Cefaléia atribuída a infecção sistêmica  
 
Classificada em outro local  



A cefaléia atribuída a meningite ou encefalite acompanhando infecção 
sistêmica deve ser codificada como 9.1 Cefaléia atribuída a infecção 
intracraniana.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das características seguintes e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. dor difusa  
2. intensidade aumentando gradualmente até moderada ou forte  
3. associada com febre, mal-estar geral ou outros sintomas de 

infecção sistêmica  
B. Evidência de infecção sistêmica  
C. A cefaléia aparece durante a infecção sistêmica  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após o tratamento eficaz 

da infecção  
 
Comentários  
A cefaléia em infecções sistêmicas normalmente é um sintoma 
relativamente pouco importante e inútil para o diagnóstico. Estas condições 
são principal-mente dominadas por febre, mal-estar geral e sintomas 
sistêmicos. Não obstante, algumas infecções sistêmicas, particularmente a 
gripe, têm dor de cabeça como um sintoma proeminente junto com febre e 
outros sintomas. Em outros casos, a infecção sistêmica é acompanhada por 
meningite ou encefalite, e a dor de cabeça deve ser classificada com essas 
doenças.  
A grande variabilidade quanto a propensão de causar cefaléia indica que as 
infecções sistêmicas não têm esse efeito simplesmente através da febre. Os 
mecanismos causadores de cefaléia incluem efeitos diretos dos próprios 
microorganismos. Nas doenças infecciosas, a cefaléia comumente coexiste 
com a febre e pode ser dependente dela, mas a cefaléia pode acontecer na 
ausência de febre. A presença ou ausência de febre pode ser usada na 
classificação diferencial da cefaléia. A causa exata da dor de cabeça pela 
febre não está elucidada. Alguns microorganismos infecciosos podem 
influenciar núcleos do tronco cerebral que liberam substâncias que causam 
cefaléia, ou endotoxinas podem ativar indutores da óxido nítrico sintetase 
(NOS) causando a produção de óxido nítrico (NO). A natureza exata destes 
mecanismos permanece por ser investigada.  
 
9.2.1 Cefaléia atribuída a infecção sistêmica bacteriana  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia que preenche os critérios para 9.2 Cefaléia atribuída a 
infecção sistêmica  



B. Investigação laboratorial revela a reação inflamatória e identifica o 
germe  

 
Comentário  
Alguns agentes infecciosos têm um tropismo particular pelo sistema nervoso 
central. Eles podem ativar núcleos do tronco cerebral onde a liberação de 
toxina induz mecanismos da cefaléia.  
 
9.2.2 Cefaléia atribuída a infecção sistêmica viral  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia preenchendo os critérios para 9.2 Cefaléia atribuída a 
infecção sistêmica  

B. Diagnóstico clínico e laboratorial (sorologia e/ou PCR molecular) de 
infecção viral  

 
9.2.3 Cefaléia atribuída a outra infecção sistêmica  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia preenchendo os critérios para 9.2 Cefaléia atribuída a 
infecção sistêmica  

B. Diagnóstico clínico e laboratorial (sorologia, microscopia, cultura ou 
PCR molecular) de outra infecção que não bacteriana ou viral  

 
9.3 Cefaléia atribuída ao HIV/Aids  
 
Classificada em outro local  
Cefaléia atribuída a uma infecção específica superposta é codificada de 
acordo com aquela infecção.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com modo de início, local e intensidade
1

 variáveis, 
preenchendo os critérios C e D  

B. Confirmação da infecção pelo HIV e/ou do diagnóstico de Aids, e da 
presença de fisiopatologia relacionada ao HIV/Aids capaz de causar 

cefaléia
2

, por neuroimagem, exame de LCR, EEG e investigações 
laboratoriais  

C. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com a 
fisiopatologia relacionada com HIV/Aids  

D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após a infecção cessar  
 
Notas  



1. A cefaléia como um sintoma de infecção por HIV é em peso e 
bilateral. Por outro lado, o início, o local e a intensidade da dor de 
cabeça variam de acordo com as condições relacionadas ao 
HIV/Aids (tais como meningite, encefalite ou infecção sistêmica) 
que estão presentes.  

2. Ver comentários.  
 
Comentários  

A cefaléia em peso e bilateral pode ser uma parte da sintomatologia da 
infecção pelo HIV. A cefaléia pode também ser atribuída a meningite 
asséptica durante a infecção pelo HIV (mas não exclusivamente nos estágios 
de Aids) e a meningite  

ou encefalite associada com infecções oportunistas ou neoplasias (as 
quais em sua maioria ocorrem nos estágios de Aids). As infecções 
intracranianas mais comuns no HIV/Aids são a toxoplasmose e a meningite 
criptocócica.  

A cefaléia que ocorre em pacientes com HIV/Aids, mas atribuída a uma 
infecção específica superposta, é codificada conforme essa infecção.  
 
9.4 Cefaléia crônica pós-infecciosa  
 
9.4.1 Cefaléia crônica pós-meningite bacteriana  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das características seguintes e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. dor difusa e contínua  
2. associada com vertigem  
3. associada com dificuldade de concentração e/ou perda de 

memória  
B. Evidência de infecção bacteriana intracraniana prévia por exame do 

LCR ou neuroimagem  
C. A cefaléia é uma continuação direta da 9.1.1 Cefaléia atribuída a 

meningite bacteriana  
D. A cefaléia persiste por > 3 meses depois da resolução da infecção  

 
Comentários  

Cerca de 32% dos sobreviventes de meningite bacteriana sofrem de 
cefaléia persistente (Bohr et al., 1983).  

Não há nenhuma evidência de cefaléia persistente em seguida a outras 
infecções, mas os critérios para A9.4.2 Cefaléia crônica pós-infecção não-
bacteriana estão no apêndice. Mais pesquisa é necessária.  
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10. Cefaléias atribuídas a transtornos da homeostase  
 
10.1 Cefaléia atribuída a hipóxia e/ou hipercapnia  
10.1.1  Cefaléia das grandes altitudes  
10.1.2  Cefaléia do mergulho  
10.1.3  Cefaléia da apnéia do sono  
10.2 Cefaléia da diálise  
10.3 Cefaléia atribuída a hipertensão arterial  
10.3.1  Cefaléia atribuída a feocromocitoma  
10.3.2  Cefaléia atribuída a crise hipertensiva sem encefalopatia 
hipertensiva  
10.3.3  Cefaléia atribuída a encefalopatia hipertensiva  
10.3.4  Cefaléia atribuída a pré-eclâmpsia  
10.3.5  Cefaléia atribuída a eclâmpsia  
10.3.6  Cefaléia atribuída a resposta pressórica aguda a um agente 
exógeno  
10.4 Cefaléia atribuída ao hipotireoidismo  
10.5 Cefaléia atribuída ao jejum  
10.6 Cefaléia cardíaca  
10.7 Cefaléia atribuída a outro distúrbio da homeostase  
 
Classificada em outro local  
7.1.2 Cefaléia atribuída a hipertensão craniana secundária a causas 
metabólica, tóxica ou hormonal.  



 
Comentário Geral  
Cefaléia primária, secundária ou ambas?  
Quando uma nova cefaléia ocorre pela primeira vez em relação temporal 
estreita com um transtorno da homeostase, ela é classificada como uma 
cefaléia secundária àquele transtorno. Isso também é verdadeiro se a 
cefaléia apresenta características de enxaqueca, cefaléia do tipo-tensão ou 
cefaléia em salvas. Quando uma cefaléia primária preexistente piora em 
relação temporal estreita com um transtorno da homeostase, existem duas 
possibilidades e é necessário discernimento. O paciente pode receber 
apenas o diagnóstico da cefaléia primária preexistente ou pode receber esse 
diagnóstico mais o da cefaléia atribuída ao distúrbio homeostático. Os 
fatores que apóiam o acréscimo do último diagnóstico são: uma relação 
temporal estreita com o transtorno homeostático, piora acentuada da 
cefaléia preexistente, evidência muito clara de que o transtorno 
homeostático pode agravar a cefaléia primária e, finalmente, a melhora ou o 
desaparecimento da cefaléia após a melhora ou término do transtorno da 
homeostase.  
Definitiva, provável ou crônica?  
O diagnóstico de cefaléia atribuída a transtorno da homeostase somente se 
torna definitivo quando a cefaléia desaparece ou melhora significativamente 
após tratamento eficaz ou a remissão espontânea do transtorno. Se esse 
transtorno não pode ser tratado eficazmente ou não se remite 
espontaneamente, ou quando não houve tempo suficiente para que isso 
ocorresse, um diagnóstico de provável cefaléia atribuída a transtorno da 
homeostase geralmente é aplicado.  
A alternativa, quando o transtorno da homeostase é eficazmente tratado ou 
remite espontaneamente, mas a cefaléia não desaparece ou melhora signifi-
cativamente após três meses, o diagnóstico a ser aplicado é o de A10.8 
Cefaléia crônica pós-transtorno da homeostase. Isso é descrito somente no 
apêndice, uma vez que essas cefaléias são insuficientemente documentadas 
e mais estudos são necessários para se estabelecer melhores critérios de 
relação causal.  
 
Introdução  
As cefaléias descritas aqui foram previamente referidas como Cefaléia 
associada a doença sistêmica ou metabólica. Entretanto, considerou-se que 
a terminologia cefaléia atribuída a distúrbio da homeostase expressasse 
mais exatamente a verdadeira natureza dessas cefaléias. As cefaléias 
causadas por alterações significativas da pressão arterial e por isquemia 
miocárdica são agora incluídas nesta seção. Além disso, os transtornos dos 
mecanismos homeostáticos que afetam uma variedade de sistemas 
orgânicos, incluindo as alterações dos gases arteriais, os distúrbios da 



volemia como nas diálises e os transtornos da função endócrina são 
descritos aqui. A cefaléia atribuída ao jejum também está incluída.  
 
10.1 Cefaléia atribuída a hipóxia e/ou hipercapnia  
 
Comentários  
A cefaléia ocorre dentro de 24 horas após o início agudo da hipóxia com 
PaO

2
 < 70 mmHg ou em pacientes cronicamente hipóxicos com PaO

2 

persistentemente neste valor ou abaixo dele.  
Freqüentemente, é difícil separar os efeitos da hipóxia dos da hipercapnia.  
 
10.1.1 Cefaléia das grandes altitudes  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. frontal ou frontotemporal  
3. caráter em peso ou pressão  
4. intensidade fraca ou moderada  
5. agravada por exercício, movimento, esforço abdominal, tosse 

ou inclinação  
B. Ascensão a altitudes superiores a 2.500 m  
C. A cefaléia aparece dentro de 24 horas após a ascensão  
D. A cefaléia desaparece dentro de oito horas após descer  

 
Comentários  

A cefaléia é uma complicação freqüente da ascensão a grandes altitudes, 
ocorrendo em mais de 80% dos casos. A 10.1.1 Cefaléia das grandes 
altitudes parece não depender de história prévia de cefaléia, embora 
pacientes com enxaqueca possam descrever uma cefaléia mais intensa que 
se assemelha às suas crises típicas de enxaqueca.  

A doença das montanhas aguda consiste de cefaléia pelo menos 
moderada combinada com um ou mais dos sintomas seguintes: náusea, 
anorexia, fadiga, tonteira e transtornos do sono. A acetazolamida (125 mg 
duas ou três vezes ao dia) pode reduzir a suscetibilidade à doença das 
montanhas aguda. As estratégias de prevenção incluem a aclimatação por 
dois dias antes de dedicarse a exercícios extenuantes em grandes altitudes, 
evitar o consumo de álcool e aumentar a ingestão de líquidos. A maioria das 
cefaléias das grandes altitudes responde a analgésicos simples como o 
paracetamol ou o ibuprofeno.  
 
10.1.2 Cefaléia do mergulho  
 



Classificada em outro local  
1. Enxaqueca, 2. Cefaléia do tipo-tensão, 4.3 Cefaléia primária do esforço,  
11.2.1 Cefaléia cervicogênica, 13.6 Neuralgia do supra-orbitário, 13.10 
Cefaléia por compressão externa e 13.11 Cefaléia por estímulo frio 
desencadeadas pelo mergulho são classificadas como esses transtornos.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios C e D  

B. Mergulho a uma profundidade além de 10 m  
C. A cefaléia aparece durante o mergulho e é acompanhada por pelo 

menos um dos seguintes sintomas de intoxicação por CO
2
 na 

ausência de doença descompressiva:  
1. sensação de cabeça vazia  
2. confusão mental  
3. dispnéia  
4. sensação de ruborização facial  
5. incoordenação motora  

D. A cefaléia desaparece dentro de uma hora após o tratamento com 
O

2
 a 100%  

 
Comentários  
Sabe-se que a hipercapnia (PCO

2
 arterial > 50 mmHg) causa relaxamento da 

musculatura lisa cerebrovascular e leva à vasodilatação e à elevação da 
pressão intracraniana. Existe alguma evidência de que a hipercapnia, na 
ausência de hipóxia, esteja associada com cefaléia. O melhor exemplo 
clínico de cefaléia atribuída a hipercapnia ocorre em mergulhadores. O 
dióxido de carbono pode se acumular em um mergulhador que 
intencionalmente prenda a sua respiração de forma intermitente (skip 
breathing) numa tentativa errônea de economizar o suprimento de ar, ou 
que realiza respirações superficiais para minimizar as oscilações de flutuação 
em passagens estreitas de cavernas ou destroços afundados. Os 
mergulhadores também podem hipoventilar inadvertidamente quando uma 
roupa de mergulho ou um colete flutuante apertados restringem a expansão 
torácica, ou quando ventilam inadequadamente em resposta aos esforços 
físicos. Os exercícios extenuantes elevam em até dez vezes a produção de 
CO

2
, resultando na elevação transitória da PCO

-2
 a mais de 60 mmHg. A 

cefaléia do mergulho habitualmente se intensifica durante a fase de 
descompressão do mergulho ou no retorno à superfície.  
Uma cefaléia fraca não específica também é comum em mergulhadores com 
doença descompressiva e pode estar associada a dor musculoesquelética  
e, em casos mais sérios, com sintomas neurológicos focais e/ou 
respiratórios, perda da consciência e/ou déficits cognitivos.  



A cefaléia em mergulhadores também pode ocorrer como resultado da 
intoxicação por monóxido de carbono, o qual raramente contamina o supri-
mento de ar comprimido dos mergulhadores se o sistema de fornecimento 
de ar for posicionado de forma a se ligar a um mecanismo de descarga de 
combustão impropriamente direcionado. Essa cefaléia é codificada como  
8.1.3 Cefaléia induzida por monóxido de carbono.  
Podem ocorrer enxaqueca, cefaléia do tipo-tensão, cefaléia primária do 
exercício, cefaléia cervicogênica, neuralgia do supra-orbitário, cefaléia por 
compressão externa e cefaléia por estímulo frio durante o mergulho, mas o 
mergulho deve ser considerado um fator desencadeante e não 
propriamente uma causa da cefaléia. 
  
10.1.3 Cefaléia da apnéia do sono  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia recorrente com pelo menos uma das seguintes 
características e preenchendo os critérios C e D:  
1. ocorre em > 15 dias por mês  
2. bilateral, caráter em pressão e não associada a náusea, 

fotofobia ou fonofobia  
3. cada cefaléia desaparece dentro de 30 minutos  

B. Apnéia do sono (índice de transtornos respiratórios ≥ 5) 
demonstrada por polissonografia noturna  

C. A cefaléia está presente ao acordar  
D. A cefaléia cessa dentro de 72 horas, e não recorre após tratamento 

eficaz da apnéia do sono  
 
Comentários  
Embora a cefaléia matinal seja muito mais comum em pacientes com apnéia 
do sono do que na população geral, a cefaléia presente ao acordar é um 
sintoma inespecífico que ocorre em uma variedade de cefaléias primárias e 
secundárias, em outra doenças respiratórias relacionadas ao sono que não a 
apnéia do sono (p.ex., síndrome de Pickwick, doença pulmonar obstrutiva 
crônica), e em outros transtornos primários do sono, como a síndrome dos 
movimentos periódicos das pernas do sono. Um diagnóstico definitivo de 
10.1.3 Cefaléia da apnéia do sono necessita da realização de polissonografia 
noturna.  
Não está claro se o mecanismo envolvido na 10.1.3 Cefaléia da apnéia do 
sono está relacionado à hipóxia, à hipercapnia ou ao distúrbio do sono.  
 
10.2 Cefaléia da diálise  
 
Critérios diagnósticos  



A. Pelo menos três crises de cefaléia aguda preenchendo os critérios C 
e D  

B. O paciente encontra-se em hemodiálise  
C. A cefaléia aparece em pelo menos a metade das sessões de 

hemodiálise  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após cada sessão dialítica 

e/ou cessa totalmente após a realização bem-sucedida de 
transplante  

 
Comentários  
A cefaléia comumente ocorre em associação com hipotensão e com a 
síndrome do desequilíbrio dialítico. A síndrome do desequilíbrio pode se 
iniciar com cefaléia e a partir de então progredir para obnubilação e, 
finalmente, coma, com ou sem convulsões. Essa síndrome é rara e pode ser 
evitada pela modificação dos parâmetros dialíticos.  
Como a cafeína é rapidamente removida pela diálise, a 8.4.1 Cefaléia por 
supressão de cafeína deve ser considerada nos pacientes que ingerem 
grandes quantidades de cafeína.  
 
10.3 Cefaléia atribuída a hipertensão arterial  
 
Comentário  
A hipertensão arterial crônica leve (140-159/90-99 mmHg) ou moderada 
(160-170/100-109 mmHg) parece não causar cefaléia. Se a hipertensão 
arterial moderada predispõe a cefaléia é uma questão que permanece 
controversa, mas há pouca evidência de que isso ocorra. A monitorização 
ambulatorial da tensão arterial em pacientes com hipertensão arterial leve 
ou moderada não revelou uma relação convincente entre as flutuações no 
nível tensional num período de 24 horas e a presença ou a ausência de 
cefaléia.  
 
10.3.1 Cefaléia atribuída a feocromocitoma  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises intermitentes isoladas de cefaléia acompanhadas por pelo 
menos um dos seguintes e preenchendo os critérios C e D:  
1. sudorese  
2. palpitações  
3. ansiedade  
4. palidez  

B. Feocromocitoma demonstrado por investigações bioquímicas, 
exames de imagem e/ou cirurgia  

C. A cefaléia aparece concomitantemente com o aumento abrupto da 
tensão arterial  



D. A cefaléia desaparece ou melhora significativamente dentro de 
uma hora da normalização dos níveis tensionais  

 
Comentários  
Uma cefaléia paroxística ocorre em 51% a 80% dos pacientes com 
feocromocitoma. É freqüentemente intensa, frontal ou occipital e, 
geralmente, descrita como de caráter pulsátil ou em pressão. Uma 
característica importante dessa cefaléia é sua duração curta: < 15 minutos 
em 50% e < 1 hora em 70% dos pacientes. Outras características incluem 
apreensão e/ou ansiedade, comumente com uma sensação de morte 
iminente, tremor, distúrbios visuais, dor abdominal ou torácica, náusea, 
vômitos e, ocasionalmente, parestesia. A face pode empalidecer ou 
ruborizar-se durante as crises.  
O diagnóstico é estabelecido pela demonstração de um aumento da ex-
creção de catecolaminas ou de metabólitos de catecolamina, e pode geral-
mente ser assegurado com uma única amostra de urina de 24 horas 
coletada quando o paciente está hipertenso ou sintomático.  
Quando a encefalopatia hipertensiva está presente, a cefaléia é codificada 
como 10.3.3 Cefaléia atribuída a encefalopatia hipertensiva. Quando o 
diagnóstico de feocromocitoma ainda não foi realizado e a encefalopatia 
hipertensiva não está presente, os pacientes podem preencher os critérios 
diagnósticos para 10.3.2 Cefaléia atribuída a crise hipertensiva sem 
encefalopatia hipertensiva.  
 
10.3.2 Cefaléia atribuída a crise hipertensiva sem encefalopatia 
hipertensiva  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. caráter pulsátil  
3. desencadeada por atividade física  

B. Crise hipertensiva definida como um aumento paroxístico da 
tensão arterial sistólica (para > 160 mmHg) e/ou diastólica (para > 
120 mmHg), mas sem características clínicas de encefalopatia 
hipertensiva.  

C. A cefaléia aparece durante a crise hipertensiva  
D. A cefaléia desaparece dentro de uma hora após a normalização da 

tensão arterial  
E. As investigações apropriadas afastaram as toxinas vasopressoras ou 

os medicamentos como fatores causais  
 
Comentários  



A hipertensão paroxística pode ocorrer em associação com a falência dos 
reflexos dos barorreceptores (após endarterectomia carotídea ou 
subseqüente à irradiação do pescoço) ou em pacientes com tumores de 
células enterocromafins.  
 
10.3.3 Cefaléia atribuída a encefalopatia hipertensiva  
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. dor difusa  
2. caráter pulsátil  
3. agravada por atividade física  

B. Elevação persistente da tensão arterial para > 160/100 mmHg com 
pelo menos dois dos seguintes:  
1. confusão mental  
2. redução do nível da consciência  
3. distúrbios visuais (outros que não aqueles da enxaqueca com 

aura típica), incluindo amaurose  
4. crises epilépticas  

C. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com o aumento da 
tensão arterial  

D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após o tratamento 
eficaz e o controle da hipertensão  

E. Outras causas de sintomas neurológicos foram excluídas.  
 
Comentários  
Admite-se que a encefalopatia hipertensiva ocorra quando a vasoconstrição 
cerebrovascular compensatória não consegue mais prevenir uma hiperper-
fusão cerebral à medida que a tensão arterial se eleva. Na mediada que a 
auto-regulação normal do fluxo sangüíneo cerebral é suplantada, a permea-
bilidade endotelial aumenta e o edema cerebral ocorre. Na RM, freqüente-
mente isto é mais proeminente na substância branca parietooccipital.  
Embora a encefalopatia hipertensiva em pacientes com hipertensão arterial 
crônica seja habitualmente acompanhada por uma tensão arterial diastólica 
> 120 mmHg e por uma retinopatia hipertensiva de grau 3 ou 4 (classificação 
de Keith-Wagner), indivíduos previamente normotensos podem desenvolver 
sinais de encefalopatia com tensão arterial tão baixa quanto 160/100 
mmHg. A retinopatia hipertensiva pode não estar presente por ocasião da 
apresentação clínica.  
Qualquer causa de hipertensão, incluindo feocromocitoma e ingestão de 
toxinas vasopressoras, pode levar à encefalopatia hipertensiva.  
 
10.3.4 Cefaléia atribuída a pré-eclâmpsia  
 



Critérios diagnósticos  
A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 

preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. caráter pulsátil  
3. desencadeada por atividade física  

B. Gravidez ou puerpério (até sete dias pós-parto) e pré-eclâmpsia 
definida por ambos os seguintes:  
1. hipertensão (> 140/90 mmHg) documentada por duas 

aferições da tensão arterial com intervalo de pelo menos 
quatro horas  

2. excreção de proteína urinária > 0,3g em 24 horas  
C. A cefaléia aparece durante períodos de pressão arterial elevada.  
D. A cefaléia desaparece dentro de sete dias após o tratamento eficaz 

da hipertensão  
E. As investigações apropriadas afastaram as toxinas vasopressoras, 

os medicamentos ou o feocromocitoma como fatores causadores  
 
Comentário  
A placenta parece essencial para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. A 
préeclâmpsia é um transtorno multissistêmico com várias formas. Além da 
hipertensão, podem ocorrer proteinúria, edema tecidual, trombocitopenia e 
anormalidades da função hepática. A pré-eclâmpsia parece envolver uma 
grande resposta inflamatória materna, com atividade sistêmica imunológica 
ampla.  
 
10.3.5 Cefaléia atribuída a eclâmpsia  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. caráter pulsátil  
3. agravada por atividade física  

B. Gravidez ou puerpério (até quatro semanas pós-parto) e eclâmpsia 
definida por todos os seguintes:  
1. hipertensão (> 140/90 mmHg) documentada por duas 

aferições da tensão arterial com intervalo de pelo menos 
quatro horas  

2. excreção de proteína urinária > 0,3 g em 24 horas  
3. uma crise epiléptica ocorreu  

C. A cefaléia aparece durante períodos de tensão arterial elevada.  
D. A cefaléia desaparece dentro de sete dias após o tratamento eficaz 

da hipertensão.  



E. As investigações apropriadas afastaram as toxinas vasopressoras, 
os medicamentos ou o feocromocitoma como fatores causadores  

F. Um acidente vascular cerebral foi excluído  
 
Comentário  
Os relatos de casos indicam que a eclâmpsia pode ocorrer no puerpério 
tanto quanto durante a gravidez.  
 
10.3.6 Cefaléia atribuída a resposta pressórica aguda a um agente exógeno  
Codificada em outro local  
8.1.6 Cefaléia induzida por cocaína  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo 
critérios C e D  

B. Um agente apropriado ou toxina foi administrado ou ingerido e 
uma elevação aguda da tensão arterial ocorreu  

C. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com a elevação 
aguda da tensão arterial  

D. A cefaléia desaparece dentro de 24 horas após a normalização da 
tensão arterial  

E. Nenhum outro mecanismo para a cefaléia está aparente  
 
Comentários  
Além da cocaína, os agentes que podem produzir elevações agudas da 
pressão arterial incluem os simpaticomiméticos e anfetaminas, e os 
inibidores da monoamina-oxidase quando ocorrem interações com 
alimentos contendo tiramina.  
Não há evidências suficientes para estabelecer critérios de qual elevação da 
pressão arterial é necessária para produzir cefaléia, e isto pode variar de 
pessoa para pessoa. O critério D é arbitrário, mas foi incluído para aumentar 
a especificidade do diagnóstico.  
 
10.4 Cefaléia atribuída ao hipotireoidismo  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. bilateral  
2. não-pulsátil  
3. contínua  

B. O hipotireoidismo é demonstrado por investigações apropriadas  
C. A cefaléia aparece dentro de dois meses após outros sintomas do 

hipotireoidismo tornarem-se evidentes  



D. A cefaléia desaparece dentro de dois meses após o tratamento 
eficaz do hipotireoidismo  

 
Comentário  
Estima-se que aproximadamente 30% dos pacientes com hipotireoidismo 
sofram com cefaléia. Este mecanismo não está claro. Há uma 
preponderância feminina e freqüentemente uma história de enxaqueca na 
infância. A cefaléia atribuída ao hipotireoidismo não está associada a náusea 
e vômitos.  
 
10.5 Cefaléia atribuída ao jejum  
 
Classificada em outro local  
A enxaqueca induzida por hipoglicemia é classificada de acordo com o 
subtipo em 1. Enxaqueca, com hipoglicemia considerada como um fator 
precipitante.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo os critérios C e D:  
1. localização frontal  
2. dor difusa  
3. caráter não-pulsátil  
4. intensidade fraca ou moderada  

B. O paciente jejuou por >16 horas  
C. A cefaléia aparece durante o jejum  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após o retorno à ingestão 

de alimento  
 
Comentários  
A cefaléia pelo jejum é significativamente mais comum em indivíduos com 
história pregressa de enxaqueca. Naqueles indivíduos com história 
pregressa de enxaqueca, a cefaléia pode assemelhar-se a 1.1 Enxaqueca sem 
aura.  
A possibilidade da cefaléia se desenvolver como resultado do jejum 
aumenta com a duração do jejum.  
A cefaléia associada ao jejum parece não estar relacionada com a duração 
do sono, a interrupção da ingestão de cafeína ou a hipoglicemia. Embora a 
cefaléia possa ocorrer dentro das condições de disfunção cerebral induzida 
pela hipoglicemia, não há evidências conclusivas para sustentar uma relação 
causal. A cefaléia do jejum pode ocorrer na ausência de hipoglicemia, a 
hipoglicemia insulino-induzida não desencadeia cefaléia em indivíduos 
enxaquecosos, e a cefaléia não é uma queixa habitual de pacientes que se 
apresentam em serviços de  



emergência com hipoglicemia sintomática. Estudos bem controlados são 
necessários para demonstrar uma relação causal, se existir.  
 
10.6 Cefaléia cardíaca  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia, que pode ser forte, agravada por exercício e 
acompanhada de náusea, preenchendo os critérios C e D  

B. Uma isquemia miocárdica aguda  
C. A cefaléia aparece concomitantemente com a isquemia miocárdica 

aguda  
D. A cefaléia desaparece e não recorre após tratamento médico eficaz 

para a isquemia ou a revascularização coronariana  
 
Comentários  
O diagnóstico deve incluir uma documentação cuidadosa da cefaléia e simul-
tânea isquemia cardíaca durante teste ergométrico ou teste de esforço ou 
teste nuclear cardíaco de estresse. A falha em reconhecer e corretamente 
diagnosticar a 10.6 Cefaléia cardíaca pode ter graves conseqüências. 
Conseqüentemente, distinguir esta desordem de 1.1 Enxaqueca sem aura 
tem uma importância fundamental, particularmente uma vez que os 
medicamentos vasoconstritores (p.ex., triptanos, ergóticos) estão indicados 
no tratamento da enxaqueca, mas contraindicados em pacientes com 
doença cardíaca isquêmica. Ambos os transtornos podem produzir uma 
cefaléia forte acompanhada por náusea e ambos os transtornos podem ser 
desencadeados pelo exercício. Uma cefaléia enxaqueca-símile pode ser 
desencadeada pelo tratamento para angina, como com nitroglicerina.  
 
10.7 Cefaléia atribuída a outro transtorno da homeostase  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia preenchendo os critérios C e D  
B. Evidência de um transtorno da homeostase outro que não aqueles 

descritos anteriormente  
C. A cefaléia aparece dentro de dois meses após o início do transtorno 

e outra evidência existe de que tal transtorno possa causar cefaléia  
D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após a resolução do 

transtorno da homeostase  
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11.  Cefaléia ou dor facial atribuída a distúrbio do crânio, 
pescoço, olhos, ouvidos, nariz, seios da face, dentes, boca ou 
outras estruturas faciais ou cranianas  
 
11.1  Cefaléia atribuída a transtorno de osso craniano  
11.2  Cefaléia atribuída a transtorno do pescoço  
11.2.1  Cefaléia cervicogênica  
11.2.2  Cefaléia atribuída a tendinite retrofaríngea  
11.2.3  Cefaléia atribuída a distonia craniocervical  
11.3  Cefaléia atribuída a transtorno dos olhos  
11.3.1  Cefaléia atribuída ao glaucoma agudo  
11.3.2  Cefaléia atribuída a erros de refração  
11.3.3  Cefaléia atribuída a heteroforia ou heterotropia (estrabismo latente 
ou manifesto)  
11.3.4  Cefaléia atribuída a inflamação ocular  
11.4  Cefaléia atribuída a transtorno dos ouvidos  



11.5  Cefaléia atribuída a rinossinusite  
11.6  Cefaléia atribuída a transtorno dos dentes, mandíbula ou estruturas 
relacionadas  
11.7  Cefaléia ou dor facial atribuída a transtorno da articulação 
temporomandibular (ATM)  
11.8  Cefaléia atribuída a outro transtorno do crânio, pescoço, olhos, 
ouvidos, nariz, seios da face, dentes, boca ou outras estruturas faciais ou 
cervicais  
 
Classificada em outro local  
Cefaléias decorrentes de traumatismos da cabeça ou pescoço são 
classificadas no grupo 5. Cefaléia atribuída a trauma cefálico e/ou cervical. 
Cefaléias neuralgiformes são classificadas no grupo 13. Neuralgias cranianas 
e causas centrais de dor facial.  
 
Comentário Geral  
Cefaléia primária, secundária ou ambas?  
Quando uma nova cefaléia ocorre pela primeira vez em relação temporal es-
treita com um transtorno craniocervical, ela deve ser classificada como uma 
cefaléia secundária àquele transtorno. Isso também é verdadeiro se a 
cefaléia apresenta características de enxaqueca, cefaléia do tipo-tensão ou 
cefaléia em salvas. Quando uma cefaléia primária preexistente piora em 
relação temporal estreita com um transtorno craniocervical, há duas 
possibilidades e é necessário discernimento. O paciente pode receber 
apenas o diagnóstico da cefaléia primária preexistente ou receber esse 
diagnóstico mais o da cefaléia atribuída ao distúrbio craniocervical. Os 
fatores que apóiam o acréscimo do último diagnóstico são: uma relação 
temporal muito estreita com o transtorno craniocervical, piora acentuada da 
cefaléia preexistente, evidência clara de que o transtorno craniocervical 
possa agravar a cefaléia primária e, por fim, a melhora ou desaparecimento 
da cefaléia após a melhora do transtorno craniocervical.  
Definitiva, provável ou crônica?  
Um diagnóstico de cefaléia ou dor facial atribuída a distúrbio do crânio, 
pescoço, olhos, ouvidos, nariz, seios da face, dentes, boca ou outras 
estruturas faciais ou cranianas geralmente se torna definitivo quando a 
cefaléia desaparece ou apresenta melhora significativa após o tratamento 
eficaz ou a remissão espontânea do transtorno craniocervical. Se este 
transtorno não pode ser eficazmente tratado ou não se remite 
espontaneamente, ou quando não houve tempo suficiente para que isso 
ocorresse, um diagnóstico de provável cefaléia atribuída a transtorno 
craniocervical (especificar) é geralmente estabelecido.  
Se o transtorno craniocervical for eficazmente tratado ou se remitir espon-
taneamente, mas a cefaléia não desaparecer ou melhorar de forma impor-
tante após um mês, a cefaléia persistente tem outros mecanismos. Não 



obstante, a A11.9 Cefaléia crônica pós-distúrbio craniocervical está descrita 
no apêndice. As cefaléias que preenchem estes critérios existem, mas têm 
sido insuficientemente estudadas e sua inclusão no apêndice pretende esti-
mular futuras pesquisas acerca dessas cefaléias e seus mecanismos.  
 
Introdução  
Os transtornos da coluna cervical e de outras estruturas do pescoço e da 
cabeça são não raramente considerados as causas mais comuns de cefaléia, 
já que muitas cefaléias se iniciam nas regiões cervical, nucal ou occipital, ou 
ali se localizam. Além disso, alterações degenerativas da coluna cervical 
podem ser encontradas em praticamente todas as pessoas acima de 40 anos 
de idade. A localização da dor e a detecção de alterações degenerativas ao 
raio X têm sido argumentos para considerar a coluna cervical como a causa 
mais freqüente de cefaléias. Entretanto, estudos controlados de grandes 
proporções têm demonstrado que estas alterações são igualmente 
freqüentes entre os indivíduos que não sofrem de cefaléia. Desse modo, a 
espondilose ou a osteocondrose não podem ser consideradas uma 
explicação das cefaléias. O mesmo se aplica similarmente a outros 
transtornos muito freqüentes: sinusite crônica, transtornos da articulação 
temporomandibular ou erros de refração.  
Sem critérios específicos, praticamente todos os tipos de cefaléia poderiam 
ser classificados como Cefaléia ou dor facial atribuída a distúrbio do crânio, 
pescoço, olhos, ouvidos, nariz, seios da face, dentes, boca ou outras 
estruturas faciais ou cranianas e este problema existiu no passado. Não é 
suficiente meramente listar as manifestações das cefaléias no sentido de 
defini-las, uma vez que estas características não são únicas. O propósito dos 
critérios neste capítulo é não somente descrever as cefaléias em todas as 
suas possíveis subformas, mas estabelecer relações causais específicas entre 
as cefaléias e as dores faciais e os distúrbios do crânio, pescoço, olhos, 
ouvidos, nariz, seios da face, dentes, boca ou outras estruturas faciais ou 
cranianas, quando estas existirem. Por essa razão foi necessário identificar 
critérios operacionais específicos rigorosos para a cefaléia cervicogênica e  
outras causas de cefaléia descritas neste capítulo. Não é possível levar em 
consideração aqui os resultados de testes diagnósticos não confirmados ou 
cujos critérios de qualidade não tenham sido investigados. Contrariamente, 
o objetivo dos critérios aqui revistos é motivar, como uma tarefa futura, o 
desenvolvimento de testes confiáveis e validados para estabelecer as 
relações causais específicas entre as cefaléias e os distúrbios craniocervicais 
que são atualmente disponíveis somente numa extensão muito limitada.  
As cefaléias atribuídas a causas incluídas aqui pela primeira vez são  
11.2.3 Cefaléia atribuída a distonia craniocervical e 11.3.4 Cefaléia atribuída 
a inflamação ocular.  
 
11.1 Cefaléia atribuída a distúrbio de osso craniano  



 
Critérios diagnósticos  

A. Dor em uma ou mais regiões da cabeça ou da face, preenchendo os 
critérios C e D  

B. Evidência clínica, laboratorial e/ou por imagem de uma lesão óssea 
craniana reconhecida por ser, ou geralmente aceita como, uma 

causa válida de cefaléia
1 

 
C. A dor aparece em relação temporal estreita com e é máxima sobre 

a lesão óssea  
D. A dor desaparece dentro de três meses após tratamento 

bem-sucedido da lesão óssea  
 
Nota  
1.  Muitos transtornos do crânio (p.ex., anormalidades congênitas, 
fraturas, tumores, metástases) geralmente não são acompanhados por 
cefaléia. Exceções importantes são: osteomielite, mieloma múltiplo e 
doença de Paget. A cefaléia pode também ser causada por lesões da 
mastóide e por petrosite.  
 
11.2 Cefaléia atribuída a transtorno do pescoço  
 
Comentário  
A cefaléia atribuída a um transtorno do pescoço, mas que não preenche os 
critérios para 11.2.1 Cefaléia cervicogênica, 11.2.2 Tendinite retrofaríngea 
ou 11.2.3 Distonia craniocervical não está suficientemente validada.  
 
11.2.1 Cefaléia cervicogênica  
 
Termos previamente utilizados  
Cefaléia cervical.  
 
Classificada em outro local  
A cefaléia casualmente associada com pontos dolorosos miofasciais cervicais 
é classificada como 2.1.1 Cefaléia do tipo-tensão infreqüente associada a 
dolorimento pericraniano, 2.2.1 Cefaléia do tipo-tensão freqüente associada 
a dolorimento pericraniano ou 2.3.1 Cefaléia do tipo-tensão crônica 
associada a dolorimento pericraniano.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor referida de uma fonte no pescoço e percebida em uma ou mais 
regiões da cabeça e/ou face, preenchendo os critérios C e D  

B. Evidência clínica, laboratorial e/ou por imagem de um transtorno 
ou lesão na coluna cervical ou nos tecidos moles do pescoço, 



reconhecidos por ser, ou geralmente aceitos como uma causa 

válida de cefaléia
1 

 
C. Evidência de que a dor pode ser atribuída ao transtorno ou à lesão 

do pescoço, baseada em pelo menos uma das seguintes:  
1. demonstração de sinais clínicos que impliquem uma fonte de 

dor no pescoço
2 

 
2. abolição da cefaléia após um bloqueio anestésico diagnóstico 

de uma estrutura cervical ou de seu suprimento nervoso, 

utilizando placebo ou outro controle adequado
3 

 
D. A dor desaparece dentro de três meses após o tratamento 

bem-sucedido do transtorno ou lesão causal  
 
Notas  
1.  Os tumores, as fraturas, as infecções e a artrite reumatóide da 
coluna cervical alta não foram formalmente validados com causa de 
cefaléia, mas são, no entanto, aceitos como causas válidas quando assim 
demonstradas em casos individuais. A espondilose cervical e a osteocondrite 
NÃO são aceitas como causas válidas para o preenchimento do critério  
B. Quando os pontos dolorosos miofasciais forem a causa, a cefaléia deve 
ser classificada como 2. Cefaléia do tipo-tensão.  
Os sinais clínicos aceitáveis para o critério C1 devem ter sua confiabilidade e 
validade demonstradas. A tarefa futura é a identificação desses testes 
operacionais seguros e validados. Características clínicas tais como dor no 
pescoço, dolorimento focal no pescoço, história de trauma de pescoço, 
exacerbação mecânica da dor, unilateralidade, coexistência de dor no 
ombro, redução da movimentação do pescoço, início na nuca, náusea, 
vômitos, fotofobia etc., não são exclusivas da cefaléia cervicogênica. Podem 
ser características da cefaléia cervicogênica, mas não definem a relação 
entre o transtorno e a fonte da cefaléia.  
A abolição da cefaléia significa o alívio completo da dor, indicado pelo 
escore zero numa escala analógica visual (EAV). Entretanto, aceito como 
preenchendo o critério C2 é uma redução da dor ≥ 90% para um nível < 5  
numa EAV de 100 pontos.  
11.2.2 Cefaléia atribuída a tendinite retrofaríngea  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor não-pulsátil unilateral ou bilateral na região posterior do 
pescoço irradiando para a região posterior da cabeça ou para a 
cabeça toda e preenchendo os critérios C e D  

B. Edema dos tecidos moles pré-vertebrais, em adultos medindo mais 
de 7 mm no nível entre C1 e C4 (técnicas especiais de raios X 
podem ser necessárias)  



C. A dor é significativamente agravada pela inclinação da cabeça para 
trás  

D. A dor é atenuada dentro de duas semanas de tratamento com 
antiinflamatórios não-hormonais em doses recomendadas  

 
Comentários  
A temperatura corporal e a velocidade de hemossedimentação (VHS) estão 
geralmente elevadas. Embora a retroflexão do pescoço agrave mais consis-
tentemente a dor, isso também costuma ocorrer com a rotação e a 
deglutição. Os processos transversos das três primeiras vértebras são 
geralmente doloridos à palpação.  
Em muitos casos, um material calcificado amorfo tem sido aspirado dos 
tecidos pré-vertebrais edemaciados. Calcificações finas nos tecidos paraver-
tebrais são melhor visualizadas na TC.  
A dissecção alta da carótida deve ser afastada.  
 
11.2.3 Cefaléia atribuída a distonia craniocervical  
 
Critérios diagnósticos  

A. Sensação de câimbra, tensão ou dor no pescoço, irradiando-se para 
a região posterior da cabeça ou para toda a cabeça e preenchendo 
os critérios C e D  

B. Movimentos anormais ou defeito postural do pescoço ou cabeça 
devido a hiperatividade muscular  

C. Evidência de que a dor decorre da hiperatividade muscular baseada 
em pelo menos um dos seguintes:  
1. demonstração de sinais clínicos que impliquem uma fonte de 

dor no músculo hiperativo (p.ex., a dor é precipitada ou 
exacerbada por contração muscular, pelos movimentos, pela 
postura sustentada ou pela pressão externa)  

2. início simultâneo da dor e da hiperatividade muscular  
D. A dor desaparece dentro de três meses após o tratamento 

bem-sucedido do transtorno causal  
 
Comentário  
As distonias focais da cabeça e do pescoço acompanhadas por dor são 
distonia faríngea, torcicolo espasmódico, distonia mandibular, distonia 
lingual e uma combinação das distonias craniana e cervical (distonia 
segmentar craniocervical). A dor é causada por contrações locais e 
alterações secundárias.  
 
11.3 Cefaléia atribuída a transtornos dos olhos  
 
11.3.1 Cefaléia atribuída a glaucoma agudo  



 
Critérios diagnósticos  

A. Dor no olho e atrás ou acima dele, preenchendo os critérios C e D  
B. Pressão intra-ocular aumentada, com pelo menos um dos 

seguintes:  
1. hiperemia conjuntival  
2. turvação da córnea  
3. transtornos visuais  

C. A dor aparece simultaneamente com o glaucoma  
D. A dor desaparece dentro de 72 horas após o tratamento eficaz do 

glaucoma  
 
11.3.2 Cefaléia atribuída a erros de refração  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia fraca, recorrente, frontal ou nos próprios olhos, 
preenchendo os critérios C e D  

B. Erro de refração não corrigido ou inadequadamente corrigido (por 
exemplo, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, uso de óculos 
inadequados)  

C. A cefaléia e a dor ocular aparecem pela primeira vez em estreita 
relação temporal com o erro de refração, estão ausentes ao 
acordar e se agravam por atividade visual prolongada a distância ou 
em ângulo nos quais a visão está prejudicada  

D. A cefaléia e a dor ocular desaparecem dentro de sete dias e não 
recorrem após a completa correção do erro de refração  

 
11.3.3 Cefaléia atribuída a heteroforia ou heterotropia (estrabismo latente 
ou manifesto)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia recorrente, não-pulsátil, fraca a moderada e frontal, 
preenchendo critérios C e D  

B. A heteroforia ou a heterotropia forma demonstradas, com pelo 
menos um dos seguintes:  
1. visão borrada intermitente ou diplopia  
2. dificuldade em ajustar o foco de objetos próximos para objetos 

distantes e vice-versa  
C. Pelo menos um dos seguintes:  

1. a cefaléia aparece ou piora durante uma atividade visual, 
especialmente quando cansativa  

2. a cefaléia é atenuada ou melhora com o fechamento de um 
dos olhos  



D. A cefaléia desaparece dentro de sete dias e não recorre, após 
correção apropriada da visão  

 
11.3.4 Cefaléia atribuída a inflamação ocular  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor no olho, atrás ou ao redor dele, preenchendo os critérios C e D  
B. Inflamação ocular diagnosticada por investigações apropriadas  
C. A cefaléia aparece durante a inflamação  
D. A cefaléia desaparece dentro de sete dias após a melhora do 

transtorno inflamatório  
 
Comentário  
A inflamação ocular pode se apresentar de muitas formas e pode ser 
classificada de várias maneiras: pela localização anatômica (i.e., irites, 
ciclites, coroidites), pela evolução (aguda, subaguda, crônica), pela causa 
presumida (agentes infecciosos endógenos ou exógenos, relacionados às 
lentes, traumática), ou pelo tipo de inflamação (granulomatosa, 
não-granulomatosa).  
 
11.4 Cefaléia atribuída a distúrbio dos ouvidos  
 
Classificada em outro local  
A cefaléia atribuída a neurinoma do acústico é classificada como 7.4.2 
Cefaléia atribuída diretamente a neoplasia. A cefaléia atribuída a uma lesão 
que não do ouvido ocasionando otalgia referida é classificada de acordo 
com a localização e/ou natureza da lesão.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia acompanhada por otalgia e preenchendo os critérios C e D  
B. Lesão estrutural do ouvido diagnosticada por investigações 

apropriadas  
C. A cefaléia e a otalgia aparecem em relação temporal estreita com a 

lesão estrutural  
D. A cefaléia e a otalgia desaparecem simultaneamente com a 

remissão ou o tratamento bem-sucedido da lesão estrutural  
 
Comentários  
Não há evidência de que qualquer doença do ouvido cause cefaléia sem 
otalgia concomitante. As lesões estruturais da orelha, conduto auditivo 
externo, membrana timpânica ou ouvido médio podem dar origem a otalgia 
primária associada a cefaléia.  
Entretanto, somente cerca de 50% de todos os casos de dor no ouvido são 
devidos a lesões estruturais nos ouvidos externo ou médio. Transtornos em 



outras regiões podem determinar otalgia referida como resultado da 
irradiação da dor para a região do ouvido. Fibras sensitivas do quinto, 
sétimo, nono e décimo nervos cranianos projetam-se na orelha, conduto 
auditivo externo, membrana timpânica e ouvido médio. Por esta razão, a 
dor referida proveniente de lesão estrutural remota em qualquer uma das 
regiões anatômicas para as quais esses nervos se projetam pode ser sentida 
como otalgia referida. Uma vez que estes não são transtornos do ouvido, 
eles são classificados em outros lugares de acordo com a localização e/ou 
natureza da(s) lesão(ões).  
 
11.5 Cefaléia atribuída a rinossinusite  
 
Classificada em outro local  
Cefaléia sinusal (sinus headache).  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia frontal acompanhada por dor em uma ou mais regiões da 
face, ouvidos ou dentes e preenchendo os critérios C e D  

B. Evidência clínica, por endoscopia nasal, por imagens de TC e/ou RM 
e/ ou laboratorial de rinossinusite aguda ou agudização de 

rinossinusite cronica
1,2 

 
C. A cefaléia e dor facial aparecem simultaneamente com o início ou 

exacerbação aguda da rinossinusite  
D. A cefaléia e/ou a dor facial desaparecem dentro de sete dias após a 

remissão ou o tratamento bem-sucedido da rinossinusite aguda ou 
da agudização de rinossinusite crônica  

 
Notas  
A evidência clínica pode incluir secreção nasal purulenta, obstrução nasal, 
hiposmia/anosmia e/ou febre.  
A sinusite crônica não é validada com uma causa de cefaléia ou dor facial a 
não ser que ocorra uma agudização.  
 
Comentários  
Outras condições que são freqüentemente consideradas como causa de 
cefaléia não estão suficientemente validadas como tal. Estas incluem o 
desvio do septo nasal, a hipertrofia de cornetos, a atrofia de membranas dos 
seios e o contato mucoso. A última, entretanto, é definida no apêndice sob 
A11.5.1 Cefaléia do ponto de contato mucoso.  
A enxaqueca e a cefaléia tipo tensional são freqüentemente confundidas 
com a 11.5 Cefaléia atribuída a rinossinusite por causa da semelhança na 
localização da cefaléia. Um grupo de pacientes pode ser identificado que 
tem todas as características de 1.1 Enxaqueca sem aura e, adicionalmente, 
características clínicas concomitantes, tais como dor facial, congestão nasal 



e cefaléia deflagrada por mudanças meteorológicas. Nenhum destes 
pacientes tem descarga nasal purulenta ou outras características 
diagnósticas de rinossinusite. Portanto, é necessário diferenciar a 11.5 
Cefaléia atribuída a rinossinusite das chamadas “cefaléias sinusais”, um 
diagnóstico comumente feito, mas inespecífico. A maioria destes casos 
preenche os critérios para a 1.1 Enxaqueca sem aura, com a cefaléia 
acompanhada por sintomas autonômicos nasais importantes ou deflagrada 
por alterações nasais.  
 
11.6 Cefaléia atribuída a distúrbios dos dentes, mandíbula ou estruturas 
relacionadas  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia acompanhada por dor nos dentes e/ou mandíbula e 
preenchendo os critérios C e D  

B. Evidência de transtorno dos dentes, mandíbula ou estruturas 
relacionadas  

C. A cefaléia e a dor nos dentes e/ou mandíbula aparecem em relação 
temporal estreita com o transtorno  

D. A cefaléia e a dor nos dentes e/ou mandíbula desaparecem dentro 
de três meses após o tratamento bem-sucedido do transtorno  

 
Comentário  
Os transtornos dos dentes freqüentemente causam dor de dente e/ou dor 
facial, mas raramente causam cefaléia. Entretanto, a dor originada nos 
dentes pode ser referida e causar cefaléias difusas. A causa mais comum de 
cefaléia é a periodontite ou a pericoronite, como resultado de infecção ou 
irritação traumática ao redor de um terceiro molar inferior parcialmente 
erupcionado.  
 
11.7 Cefaléia ou dor facial atribuída a transtorno da articulação 
temporomandibular (ATM)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor recorrente em uma ou mais regiões da cabeça e/ou face, 
preenchendo os critérios C e D  

B. Transtorno da ATM demonstrado por exames de raios X, RM e/ou 
cintilografia óssea  

C. Evidência de que a dor pode ser atribuída ao transtorno da ATM, 
baseado em pelo menos uma das seguintes:  
1. a dor é desencadeada por movimentos mandibulares e/ou pela 

mastigação de alimentos duros ou resistentes  
2. redução da amplitude ou abertura irregular da mandíbula  



3. ruído em uma ou ambas as ATMs durante os movimentos 
mandibulares  

4. dolorimento na(s) cápsula(s) articular(es) de uma ou ambas as 
ATMs  

D. A cefaléia desaparece dentro de três meses e não recorre após 
tratamento bem-sucedido do transtorno da ATM  

 
Comentário  
A dor proveniente da articulação temporomandibular ou de estruturas 
relacionadas é comum. Isto decorre dos chamados transtornos da 
articulação temporomandibular (p.ex., deslocamento de disco, osteoartrite, 
hipermobilidade articular) ou artrite reumatóide e pode estar associada com 
dor miofascial e cefaléia.  
 
11.8 Cefaléia atribuída a outro distúrbio do crânio, pescoço, olhos, 
ouvidos, nariz, seios da face, dentes, boca ou outras estruturas faciais ou 
cervicais  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com ou sem dor em uma ou mais regiões da face, 
preenchendo os critérios C e D  

B. Evidência de transtorno, que não os citados anteriormente, do 
crânio, pescoço, olhos, ouvidos, nariz, seios da face, dentes, boca 
ou outra estrutura facial ou cervical  

C. A cefaléia aparece em relação temporal estreita com, ou existe 
uma outra evidência de uma relação causal com o transtorno do 
crânio, pescoço, olhos, ouvidos, nariz, seios da face, dentes, boca 
ou outra estrutura facial ou cervical  

D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após tratamento 
bem-sucedido do transtorno  
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12. Cefaléia atribuída a transtorno psiquiátrico  
 
12.1 Cefaléia atribuída a transtorno de somatização  
12.2 Cefaléia atribuída a transtorno psicótico  
 
Classificada em outro local  
Cefaléia atribuída à dependência de substâncias, abuso ou sua retirada, 
cefaléia atribuída à intoxicação aguda e cefaléia atribuída ao uso excessivo 
de medicação serão todas classificadas no grupo 8. Cefaléia atribuída a 
substância ou a sua retirada.  
 
Comentários Gerais  
Cefaléia primária, secundária ou ambas?  
Quando uma nova cefaléia ocorre pela primeira vez em relação temporal 
estreita com um transtorno psiquiátrico, ela é classificada como uma 
cefaléia secundária àquele transtorno. Isto é também verdadeiro se a 
cefaléia apresentar características de enxaqueca, cefaléia do tipo-tensão ou 
cefaléia em salvas. Quando uma cefaléia primária piora em relação temporal 
estreita com um transtorno psiquiátrico, há duas possibilidades e é 
necessário discernimento. O paciente pode receber somente o diagnóstico 
da cefaléia primária preexistente ou pode receber esse diagnóstico mais o 
da cefaléia atribuída ao transtorno psiquiátrico. Os fatores que apóiam o 
acréscimo do último diagnóstico são: uma relação temporal muito estreita 
com o transtorno psiquiátrico, uma piora acentuada da cefaléia 
preexistente, evidência clara de que o transtorno psiquiátrico pode agravar 
a cefaléia primária e, finalmente, a melhora ou resolução da cefaléia após a 
resolução do transtorno psiquiátrico.  
Definida, provável ou crônica?  



Um diagnóstico de cefaléia atribuída a transtorno psiquiátrico usualmente 
tornase definido quando a cefaléia desaparece ou melhora 
significativamente após o tratamento eficaz ou a remissão espontânea do 
transtorno psiquiátrico. Se este transtorno não pode ser tratado 
eficazmente ou não se remite espontaneamente, ou quando não ocorreu 
tempo suficiente para isso ocorrer, um diagnóstico de provável cefaléia 
atribuída a transtorno psiquiátrico é geralmente aplicado.  
Uma cefaléia crônica atribuída a transtorno psiquiátrico, e persistindo após 
sua resolução, ainda não foi descrita.  
 
Introdução  
Em geral, há evidências muito limitadas corroborando as causas 
psiquiátricas de cefaléia. Desta forma, as únicas categorias incluídas nesta 
classificação são daqueles raros casos nos quais uma cefaléia ocorre no 
contexto de uma alteração psiquiátrica que é reconhecida por se manifestar 
sintomaticamente por cefaléia (p. ex., um paciente que relata uma cefaléia 
associada com a ilusão de que um artefato metálico teria sido secretamente 
inserido em sua cabeça, ou uma cefaléia que é uma manifestação de 
transtorno de somatização). A grande maioria das cefaléias que ocorrem em 
associação com transtornos psiquiátricos não está causalmente relacionada 
com eles e sim representa co-morbidades (talvez refletindo um substrato 
biológico comum). A cefaléia tem sido relatada como co-morbidade de 
vários transtornos psiquiátricos, incluindo o transtorno depressivo maior, 
transtorno distímico, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade 
generalizada, transtornos somatoformes e transtornos de ajustamento. 
Nestes casos, o diagnóstico de uma cefaléia primária e o do transtorno psi-
quiátrico co-mórbido devem ser ambos realizados.  
Contudo, experiências clínicas sugerem que, em alguns casos, cefaléias 
ocorrendo exclusivamente durante alguns transtornos psiquiátricos comuns, 
tais como transtorno depressivo maior, transtorno do pânico, transtorno de 
ansiedade generalizada e transtorno somatoforme indiferenciado, podem 
melhor ser consideradas como atribuídas a estes transtornos psiquiátricos. 
Para encorajar futuras pesquisas dentro desta área, foram incluídos no 
apêndice critérios para cefaléias atribuídas a esses transtornos psiquiátricos.  
Um diagnóstico de cefaléia deve aumentar a suspeita clínica de um trans-
torno depressivo maior, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade 
generalizada e vice-versa. Além disso, as evidências mostram que a presença 
de uma comorbidade psiquiátrica tende a piorar o curso da enxaqueca e/ou 
a cefaléia do tipo-tensão por incrementos na freqüência e intensidade da 
cefaléia, tornando-a menos responsiva ao tratamento. Desta forma, a 
identificação e o tratamento de qualquer co-morbidade psiquiátrica são 
importantes para o tratamento apropriado da cefaléia. Em crianças e 
adolescentes, as cefaléias primárias (enxaqueca, cefaléia do tipo-tensão 
episódica e especialmente cefaléia do tipo-tensão crônica) são 



freqüentemente co-mórbidas com transtornos psiquiátricos. Transtorno do 
sono, transtorno de ansiedade de separação, fobia escolar, transtorno de 
ajustamento e outros transtornos geralmente diagnosticados pela primeira 
vez na infância e adolescência (particularmente transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade [TDAH], transtorno de conduta, transtorno de 
aprendizado, enurese, encoprese e tique) devem ser cuidadosamente 
investigados e tratados, quando encontrados, considerando seu impacto 
negativo na incapacidade e prognóstico da cefaléia nesses pacientes.  
Para averiguar se a cefaléia deve ser atribuída a um transtorno psiquiátrico, 
primeiramente é importante determinar se existe ou não um transtorno 
psiquiátrico presente com a cefaléia. O ideal, nestes casos, é fazer uma 
avaliação psiquiátrica para um diagnóstico preciso do transtorno 
psiquiátrico. No mínimo, contudo, é importante inquirir sobre sintomas 
psiquiátricos co-mórbidos comuns, tais como ansiedade generalizada, 
ataques de pânico e depressão.  
 
12.1 Cefaléia atribuída a distúrbio de somatização  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo 
critério C  

B. Presença de transtorno de somatização, preenchendo os critérios 
DSM-IV:  

C. história de muitas queixas físicas com início antes dos 30 anos de 
idade, que ocorrem por um período de vários anos e resultam em 
busca de tratamento ou prejuízo significativo no funcionamento 
social, ocupacional ou outras importantes áreas de atividade do 
indivíduo  

D. no mínimo quatro sintomas dolorosos, dois sintomas 
gastrointestinais não dolorosos, um sintoma sexual ou reprodutivo 
e um sintoma pseudoneurológico  

E. após apropriada investigação, cada um destes sintomas não pode 
ser totalmente explicado por uma afecção conhecida ou efeito 
direto de uma substância ou medicação; ou, se existe uma condição 
médica relatada, as queixas físicas ou o prejuízo resultante 
excedem o que seria esperado a partir da história, exame físico ou 
achados laboratoriais  

F. A cefaléia não é atribuída a outra causa  
 
Comentários  
O transtorno de somatização, como definido no DSM-IV, é um transtorno 
polissintomático caracterizado por múltiplas dores recorrentes e sintomas 
gastrointestinais, sexuais e pseudoneurológicos, ocorrendo por um período 
de anos, com início antes dos 30 anos de idade. Estes sintomas são, por 



definição, considerados como somatoformes, isto é, são queixas de 
sintomas físicos sugestivos, mas não completamente explicados por uma 
condição médica ou efeito(s) direto(s) de uma substância. Nos Estados 
Unidos, é encontrado predominantemente em mulheres, nas quais o risco 
estimado durante o tempo de vida é de 2%, com uma proporção 
mulheres/homens de aproximadamente 10/1. Esta proporção não é tão 
grande em algumas outras culturas (p.ex., gregos e porto-riquenhos).  
Deve ser notado que a lista de sintomas requeridos no DSM-IV é muito 
extensa: um mínimo de oito sintomas somatoformes precisa ter ocorrido 
durante o tempo de vida do paciente, cada um com intensidade suficiente 
para resultar em procura de ajuda médica ou ingestão de medicação 
(prescrita ou não), ou afetar a produtividade da pessoa (p.ex., causando 
perda de dias no trabalho). O DSM-IV fixou um limite assim alto para reduzir 
os diagnósticos falsos-positivos, mais particularmente pela possibilidade de 
que sintomas “inexplicados” sejam de fato parte de uma alteração médica 
complexa e ainda não diagnosticada, com uma apresentação sintomática 
variável, como a esclerose múltipla ou o lúpus eritematoso sistêmico. 
Transtornos somatoformes com menos do que oito sintomas são 
diagnosticados no DSM-IV como transtorno somatoforme indiferenciado.  
Devido à dificuldade e a incerteza associadas a este diagnóstico, a A12.6  
Cefaléia atribuída a transtorno somatoforme indiferenciado está incluída no 
apêndice.  
Para averiguar se a cefaléia é parte da apresentação do transtorno de 
somatização, é importante perguntar se o paciente possui uma história de 
queixas somáticas múltiplas, desde que em qualquer tempo o paciente 
possa permanecer focado em uma queixa particular. Considere o seguinte 
relato de caso abaixo (de Yutzy, 2003):  
Uma mulher de 35 anos apresentou-se com uma queixa de cefaléia intensa, 
“com se uma faca fosse fincada na parte de trás da minha cabeça até os 
meus olhos”, bem como outras cefaléias que ocorriam praticamente todos 
os dias. O exame físico e neurológico não sugeriam qualquer etiologia 
específica para suas cefaléias, e foi importante colher uma cuidadosa 
história dos sintomas. A paciente também relatava história de outras dores, 
incluindo dor abdominal, associadas, às vezes, com náuseas e vômitos, 
períodos de constipação seguidos de diarréias que tinham resultado em 
investigação para doença da vesícula e doença ulcerosa péptica sem 
achados significativos, e dor “em todas as articulações”, mais 
particularmente nos joelhos e na região lombar, que ela disse ter sido 
diagnosticada como artrite degenerativa quando ainda tinha 27 anos, 
embora até então não apresentasse deformidades. Ela tivera problemas 
menstruais desde a menarca, com dor que a levava para a cama e excessivo 
fluxo com grandes coágulos azuis, que só se resolveram após histerectomia, 
realizada quando tinha 33 anos de idade. Mãe de quatro filhos, relatou uma 
longa história de problemas sexuais, incluindo dispareunia. Disseram-lhe 



que possuía “útero caído”. Durante sua vida, raramente teve orgasmos e 
não tinha desejo sexual “por anos”. Reportou episódios de visão borrada 
com “manchas” em frente aos olhos, que a levavam a parar de trabalhar, e 
outros episódios quando não conseguia ouvir qualquer coisa, “como se 
alguém colocasse suas mãos sobre minhas orelhas”. Ela também relatou 
períodos de tremor incontrolável e sensação de que tinha perdido o 
controle sobre seu corpo, pelos quais foi investigada para crises convulsivas. 
Referiu que, às vezes, ficava apavorada em ter algum problema médico 
sério, mas “com todos os exames que fiz, tenho certeza que já teriam 
encontrado alguma coisa”.  
Após uma completa história médica, ficou evidente que a cefaléia era parte 
de uma síndrome muito mais ampla. Essa mulher teve múltiplas queixas 
físicas, com quadro iniciando antes dos 30 anos e que não tinham explicação 
médica adequada; foram suficientemente importantes para levá-la a buscar 
o médico e afetaram uma variedade de sistemas orgânicos, preenchendo 
critérios do DSMIV para transtornos de somatização (no mínimo quatro 
sintomas dolorosos [cefaléia, dor abdominal, dor lombar e dor articular dos 
joelhos], no mínimo dois sintomas gastrointestinais não dolorosos [náusea, 
vômitos, diarréia e constipação], no mínimo um sintoma sexual ou 
reprodutivo [dispareunia, fluxo  
menstrual excessivo, diminuição do desejo sexual] e no mínimo um sintoma 
pseudoneurológico [audição abafada, tremor incontrolável, visão borrada, 
manchas no campo visual]). Desta forma, sua cefaléia deveria ser 
diagnosticada corretamente como 12.1 Cefaléia atribuída a distúrbio de 
somatização.  
 
12.2 Cefaléia atribuída a transtorno psicótico  
 
Termos previamente utilizados  
Cefaléia delirante.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios de C a E  

B. Crença delirante sobre a presença e/ou a etiologia de cefaléia
1

, 
ocorrendo no contexto de um transtorno delirante, esquizofrenia, 
episódio depressivo maior com manifestação psicótica, episódio 
maníaco com manifestação psicótica ou outros transtornos 
psicóticos, preenchendo os critérios do DSM-IV  

C. A cefaléia ocorre somente quando há delírio  
D. A cefaléia melhora quando os delírios se remitem  
E. A cefaléia não é atribuída a outra causa  

 
Nota  



1.  Por exemplo, a falsa convicção de um paciente em possuir um 
tumor ou massa cerebral, originando cefaléia. Isto deve preencher critérios 
da DSMIV para transtorno delirante, tipo somático.  
 
Comentários  
Delírios, como definidos no DSM-IV, são falsas convicções baseadas em 
inferência incorreta sobre a realidade e que são firmemente sustentados 
pelo paciente, apesar da óbvia evidência em contrário. Os delírios, como 
qualquer firme convicção, podem ser praticamente sobre qualquer coisa. 
Em 12.2. Cefaléia atribuída a transtorno psicótico, o delírio envolve 
especificamente a presença de cefaléia. Em algumas situações, o delírio 
pode envolver uma falsa convicção de que uma alteração médica séria (por 
exemplo, tumor cerebral) está presente e é a causa da cefaléia, apesar de 
repetidas e apropriadas confirmações de que tal condição médica inexista. 
Em outros casos, o conteúdo do delírio pode ser mais bizarro: por exemplo, 
um delírio de que um transmissor foi cirurgicamente implantado dentro de 
sua cabeça e que este é a causa da cefaléia.  
A cefaléia delirante é aparentemente muito rara, e dados empíricos ainda 
não são encontrados sobre esta condição.  
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13. Neuralgias cranianas e causas centrais de dor facial  
13.1  Neuralgia do trigêmeo  
13.1.1  Neuralgia clássica do trigêmeo  
13.1.2  Neuralgia sintomática do trigêmeo  
13.2  Neuralgia do glossofaríngeo  
13.2.1  Neuralgia clássica do glossofaríngeo  
13.2.2  Neuralgia sintomática do glossofaríngeo  
13.3  Neuralgia do intermédio  
13.4  Neuralgia do laríngeo superior  
13.5  Neuralgia do nasociliar  
13.6  Neuralgia do supra-orbitário  
13.7  Outras neuralgias de ramos terminais  
13.8  Neuralgia do occipital  
13.9  Síndrome pescoço-língua  
13.10  Cefaléia por compressão externa  
13.11  Cefaléia por estímulo frio  
13.11.1  Cefaléia atribuída a aplicação externa de estímulo frio  
13.11.2  Cefaléia atribuída a ingestão ou inalação de estímulo frio  
13.12  Dor contínua causada por compressão, irritação ou distensão de  
 nervos cranianos ou raízes cervicais superiores por lesão  
 estrutural  
13.13  Neurite óptica  
13.14  Neuropatia ocular diabética  
13.15  Dor facial ou cefálica atribuída ao herpes-zóster  
13.15.1  Dor facial ou cefálica atribuída ao herpes-zóster agudo  
13.15.2  Neuralgia pós-herpética  
13.16  Síndrome de Tolosa-Hunt  
13.17  “Enxaqueca” oftalmoplégica  
13.18  Causas centrais de dor facial  
13.18.1  Anestesia dolorosa  
13.18.2  Dor central pós-acidente vascular encefálico  
13.18.3  Dor facial atribuída a esclerose múltipla  
13.18.4  Dor facial persistente idiopática  
13.18.5  Síndrome da ardência bucal  
13.19  Outra neuralgia craniana ou dor facial centralmente mediada  
 
Introdução   
A dor na cabeça e pescoço é mediada por fibras aferentes dos nervos 
trigêmeo, intermédio, glossofaríngeo, vago e raízes cervicais superiores via 
nervos occipitais. A estimulação desses nervos por compressão, tração, 
exposição ao frio, outras formas de irritação ou por lesão nas vias centrais 
pode desencadear dor em pontadas ou dores persistentes na área inervada.  



A causa pode ser evidente, como na infecção por herpes-zóster ou uma 
anormalidade estrutural demonstrada por exame de neuroimagem, mas em 
alguns casos a causa pode não ser aparente.  
As neuralgias do trigêmeo e do glossofaríngeo apresentam problemas de 
terminologia. Quando a dor decorre da compressão do nervo por alça 
vascular demonstrada na cirurgia, a neuralgia seria no senso estrito referida 
como secundária. Como muitos pacientes não são encaminhados para 
cirurgia, permanece a dúvida sobre se eles têm neuralgia primária ou 
secundária. Por essa razão, o termo clássico, melhor do que primário, tem 
sido aplicado àqueles pacientes com história típica, mesmo quando a origem 
vascular da compressão for descoberta durante o seu curso. O termo 
secundário pode então ser reservado àqueles pacientes nos quais um 
neurinoma ou lesão similar são demonstradas.  
Outra dificuldade surge com a alteração conhecida como dor facial atípica 
(um termo inapropriado, uma vez que muitos casos seguem um padrão). O 
fato de alguns casos resultarem de cirurgia, ferimento na face, dentes e gen-
givas sugere a possibilidade de causa infecciosa ou traumática. Até que seja 
melhor conhecida essa condição, a denominação dor facial persistente 
idiopática parece preferível e não comprometedora.  
 
13.1 Neuralgia do trigêmeo  
 
Termo previamente usado  
Tique doloroso, tic douloureux  
 
13.1.1 Neuralgia clássica do trigêmeo  
 
Descrição  
A neuralgia do trigêmeo é um transtorno unilateral caracterizado por dores 
de curta duração assemelhando-se a choques elétricos, que têm início e 
término abrupto e se limitam a uma ou mais divisões do nervo trigêmeo. 
Comumente, a dor é desencadeada por estímulos triviais, como lavar-se, 
barbear-se, fumar, falar e/ou escovar os dentes (fatores gatilho), e 
freqüentemente ocorre espontaneamente. Pequenas áreas na região 
nasolabial e/ou queixo podem ser particularmente suscetíveis ao 
desencadeamento da dor (áreas de gatilho). As dores costumam se remitir 
por períodos de tempo variáveis.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises paroxísticas de dor que duram de uma fração de segundo a 
dois minutos, afetando uma ou mais divisões do nervo trigêmeo e 
preenchendo os critérios B e C.  

B. A dor tem pelo menos uma das seguintes características:  
C. intensa, aguda, superficial ou em pontada  



D. desencadeada por fatores ou áreas de gatilho  
 

E. Crises estereotipadas para cada paciente  
F. Sem evidência clínica de déficit neurológico  
G. Não atribuída a outro distúrbio  

 
Comentários  
A neuralgia clássica do trigêmeo geralmente se inicia na segunda ou terceira 
divisões do nervo trigêmeo, afetando a bochecha ou queixo. Em menos de 
5% dos pacientes, a primeira divisão está afetada. A dor nunca atravessa 
para o outro lado da face, mas raramente pode ocorrer bilateralmente. 
Nesses casos, uma causa central como a esclerose múltipla deve ser 
considerada. Entre os paroxismos o paciente costuma permanecer 
assintomático, mas em alguns casos de longa duração pode persistir uma 
dor de fundo em peso. Após um paroxismo de dor, geralmente há um 
período de refratariedade, no qual a dor não pode ser provocada. Em alguns 
casos, os paroxismos podem ser desencadeados por estímulos 
somatossensitivos fora da área trigeminal, como nos membros, ou por outro 
estímulo sensorial, como luzes brilhantes, sons altos e pelo paladar.  
A dor freqüentemente provoca espasmos dos músculos da face do lado 
afetado (tique doloroso).  
O aumento da freqüência da exploração cirúrgica da fossa posterior e o 
imageamento por RM têm demonstrado que muitos pacientes, 
possivelmente a maioria deles, apresentam compressão da raiz trigeminal 
por vasos tortuosos ou aberrantes.  
A neuralgia clássica do trigêmeo costuma ser responsiva à farmacoterapia, 
pelo menos, no início.  
 
13.1.2 Neuralgia trigeminal sintomática  
 
Descrição  
Dor indistinguível da 13.1.1 Neuralgia clássica do trigêmeo, mas causada por 
lesão estrutural demonstrável, que não a compressão vascular.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises paroxísticas de dor que duram de uma fração de segundo a 
dois minutos, com ou sem dolorimento persistente entre os 
paroxismos, afetando uma ou mais divisões do nervo trigêmeo e 
preenchendo os critérios B e C.  

B. A dor tem pelo menos uma das seguintes características:  
1. intensa, aguda, superficial ou em pontadas  
2. desencadeada por fatores ou áreas de gatilho  

C. Crises estereotipadas para cada paciente.  



D. Uma lesão causal, que não a compressão vascular, deve ser 
demonstrada por investigação apropriada e/ou exploração da fossa 
posterior.  

 
Comentários  
Pode haver alteração da sensibilidade nos territórios de distribuição do 
ramos do nervo trigêmeo. Ao contrário da 13.1.1 Neuralgia trigeminal 
clássica, a 13.1.2 Neuralgia trigeminal sintomática não demonstra período 
refratário após um paroxismo.  
 
13.2 Neuralgia do glossofaríngeo  
 
13.2.1 Neuralgia clássica do glossofaríngeo  
 
Descrição  
A neuralgia do glossofaríngeo é uma dor forte, transitória, em pontada, 
sentida no ouvido, base da língua, fossa tonsilar ou abaixo do ângulo da 
mandíbula. A dor é, portanto, sentida na área de distribuição dos ramos 
auricular e faríngeo do nervo vago, assim como em área do glossofaríngeo. É 
geralmente provocada por deglutir, falar, tossir e pode aparecer e 
desaparecer na forma da neuralgia do trigêmeo.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises paroxísticas de dor facial durando de uma fração de segundo 
a dois minutos e preenchendo os critérios B e C  

B. A dor tem todas as seguintes características:  
C. localização unilateral  
D. distribuição na porção posterior da língua, fossa tonsilar, faringe ou 

abaixo do ângulo da mandíbula e/ou no ouvido  
E. aguda, em pontada e intensa  
F. desencadeada por deglutir, mastigar, falar, tossir ou bocejar.  
G. Crises estereotipadas para cada paciente.  
H. Sem evidência clínica de déficit neurológico.  

I. Não atribuída a outro distúrbio
1

.  
 
Nota  
1.  Exclusão de outras causas de dor pela história, exame físico e 
investigações especiais  
 
13.2.2 Neuralgia sintomática do glossofaríngeo  
 
Descrição  
Dor como na 13.2.1 Neuralgia clássica do glossofaríngeo, com a ressalva de 
que um dolorimento pode persistir entre os paroxismos e uma alteração de 



sensibilidade pode ser detectada nas áreas de distribuição do nervo 
glossofaríngeo.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises paroxísticas de dor durando de uma fração de segundo a dois 
minutos e preenchendo os critérios B e C  

B. A dor tem todas as seguintes características:  
 

1. localização unilateral  
2. distribuição na porção posterior da língua, fossa tonsilar, 

faringe ou abaixo do ângulo da mandíbula e/ou no ouvido  
3. aguda, em pontada e intensa  
4. desencadeada por deglutir, mastigar, falar, tossir ou bocejar  

C. Crises estereotipadas para cada paciente  
D. Uma lesão causal demonstrada por investigação apropriada ou 

cirurgia  
 
13.3 Neuralgia do intermédio  
 
Descrição  
Transtorno raro, caracterizado por breves paroxismos de dor sentida 
profundamente no canal auditivo.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Paroxismos de dor, de ocorrência intermitente, sentidos 
profundamente no conduto auditivo, durando segundos ou 
minutos  

B. Presença de uma área de gatilho na parede posterior do canal 
auditivo  

C. Não atribuída a outro distúrbio
1 

 
 
Nota  
1.  Outras causas, em particular uma lesão estrutural, devem ser 
excluídas pela história, exame físico e outras investigações apropriadas.  
 
Comentários  
Transtornos do lacrimejamento, salivação e/ou paladar algumas vezes 
acompanham a dor. Há uma associação freqüente com o herpes-zóster. Em 
virtude da pequena área inervada pelo nervo intermédio alguns pacientes 
podem ter uma variante otálgica da neuralgia do glossofaríngeo.  
 
13.4 Neuralgia do laríngeo superior  
 
Descrição  



Transtorno raro, que se caracteriza por dor forte na face lateral da garganta, 
região submandibular e sob a orelha, que é desencadeada por deglutir, 
gritar ou rodar a cabeça.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Paroxismos de dor sentidos na garganta, região submandibular e 
sob a orelha, que duram segundos ou minutos e preenchem os 
critérios de B a D  

B. Paroxismo desencadeado por deglutir, alterar a voz ou rodar a 
cabeça  

C. Um ponto de gatilho está presente na face lateral da garganta, 
sobre a membrana hipotireóidea  

D. A condição é aliviada por bloqueio anestésico local e curada por 
secção do nervo laríngeo superior  

E. Não atribuída a outro transtorno
1
  

 
Nota  
1.  Outras causas, especialmente uma lesão estrutural, foram excluídas 
pela história, exame físico e investigações apropriadas.  
 
13.5 Neuralgia do nasociliar  
 
Termo previamente utilizado  
Neuralgia de Charlin.  
 
Descrição  
Condição rara, na qual uma dor lancinante e se irradiando para a região 
medial frontal é desencadeada por um toque na porção externa de uma 
narina  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor em pontadas durando de segundos a horas em um lado do 
nariz, ascendendo para região frontal e medial e preenchendo os 
critérios B e C  

B. A dor é desencadeada pelo toque na face externa da narina 
ipsilateral  

C. A dor é abolida por bloqueio ou secção do nervo nasociliar ou pela 
aplicação de cocaína na narina do lado afetado  

 
13.6 Neuralgia do supra-orbitário  
 
Descrição  



Transtorno incomum caracterizado por dor na região do entalhe supra-
orbitário e porção medial da fronte em área suprida pelo nervo 
supra-orbitário.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor paroxística ou constante na região do entalhe supra-orbitário e 
porção medial da fronte em área suprida pelo nervo 
supra-orbitário.  

B. O nervo afetado é dolorido à palpação da região supra-orbitária  
C. A dor é abolida por bloqueio anestésico local ou ablação do nervo 

supraorbitário  
 
13.7 Outras neuralgias de ramos terminais  
 
Descrição  
O dano ou o encarceramento de ramos periféricos do nervo trigêmeo, ex-
cluindo os nervos nasociliar e supra-orbitário, podem desencadear dor 
referida na área inervada pelo ramo afetado. Exemplos são as neuralgias dos 
nervos infra-orbitário, lingual, alveolar e mentoniano.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor na distribuição de um ramo periférico do nervo trigêmeo, 
excluindo  

B. o nervo nasociliar e supra-orbitário  
C. O nervo afetado é dolorido à palpação  
D. A dor é abolida por bloqueio anestésico local ou ablação do nervo  

 
Comentários  
A A13.7.1 Cefaléia numular descrita no apêndice provavelmente é uma 
neuralgia localizada de ramo terminal do nervo trigêmeo.  
 
13.8 Neuralgia do occipital  
 
Descrição  
A neuralgia do occipital é uma dor paroxística e em pontada na distribuição 
dos nervos occipitais maior ou menor, acompanhada por hipoestesia ou 
disestesia na área afetada. É comumente associada a sensação dolorosa 
local na região do nervo afetado.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor paroxística, em pontada, com ou sem dolorimento persistente 
entre os paroxismos, na distribuição dos nervos occipital maior, 
menor e/ou terceiro nervo occipital  

B. O nervo afetado é dolorido à palpação  



C. A condição é temporariamente aliviada por bloqueio anestésico 
local do nervo  

 
Comentários  
A neuralgia do occipital deve ser distinguida da dor occipital irradiada a 
partir das articulações atlantoaxial ou zigoapofisária, ou de pontos de 
gatilho nos músculos do pescoço e de suas inserções.  
 
13.9 Síndrome pescoço-língua  
 
Descrição  
Dor de início súbito no occipício ou porção superior do pescoço, com 
sensibilidade anormal no mesmo lado da língua.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor que dura segundos ou minutos, com ou sem disestesias 
simultâneas, na área de distribuição do nervo lingual e da segunda 
raiz cervical, preenchendo os critérios B e C  

B. A dor tem início agudo  
C. A dor é comumente desencadeada pela rotação súbita da cabeça  

 
Comentário  
As fibras proprioceptivas da língua entram no sistema nervoso central 
através da segunda raiz dorsal cervical, através de conexões entre os nervos 
lingual e hipoglosso e entre a última e a segunda raiz cervical. Há evidências 
clínicas e cirúrgicas de que a raiz C2 é comprometida pela rotação súbita da 
cabeça, particularmente se ocorre uma subluxação da articulação 
atlantoaxial. As sensações anormais na língua ipsilaterais podem ser 
dormência, parestesias ou sensação de movimentos involuntários.  
 
13.10 Cefaléia por compressão externa  
 
Descrição  
Cefaléia resultante da estimulação continua de nervos cutâneos pela 
aplicação de pressão, por exemplo por uma faixa em torno da cabeça, um 
chapéu apertado ou óculos utilizado durante a natação.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com todas as seguintes características e preenchendo os 
critérios C e D:  

B. não-pulsátil  
C. intensificando-se em minutos  
D. sem sintomas acompanhantes  



E. Aplicação contínua de pressão externa na fronte ou no couro 
cabeludo  

F. A cefaléia aparece durante a pressão e é máxima no sítio de 
pressão  

G. A cefaléia desaparece após o alívio da pressão  
 
Comentários  
A compressão externa pode levar a uma cefaléia mais forte do tipo 
enxaquecosa se o estímulo for prolongado.  
 
13.11 Cefaléia por estímulo frio  
 
13.11.1 Cefaléia atribuída a aplicação externa de estímulo frio  
 
Descrição  
Cefaléia generalizada que se segue a exposição da área desprotegida da 
cabeça a um ambiente de baixa temperatura, como em clima muito frio ou 
por mergulhar em água gelada.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia difusa e/ou não-pulsátil, preenchendo os critérios C e D  
B. Presença de estímulo externo frio na cabeça  
C. A cefaléia aparece durante estímulo frio  
D. A cefaléia desaparece após remoção do estímulo frio  

 
13.11.2 Cefaléia atribuída a ingestão ou inalação de estímulo frio  
 
Termo previamente usado  
Cefaléia do sorvete.  
 
Descrição  
Dor de curta duração, que pode ser intensa, produzida pela passagem de 
material frio (sólido, líquido ou gasoso) por sobre o palato e/ou parede pos-
terior da faringe, em indivíduos suscetíveis.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia aguda frontal
1

 e não-pulsátil, preenchendo os critérios C e 
D  

B. Estímulo frio no palato e/ou na parede posterior da faringe devido 
à ingestão de comida ou bebida gelada ou inalação de ar frio  

C. A cefaléia aparece imediatamente e somente depois de estímulo 
frio  

D. A cefaléia desaparece dentro de cinco minutos após a remoção do 
estímulo frio  



 
Nota  
1.  Em pacientes enxaquecosos, a cefaléia pode ser referida no local 
usual da enxaqueca.  
 
13.12  Dor constante causada por compressão, irritação ou distensão de 
nervos cranianos ou raízes cervicais superiores por lesão estrutural  
 
Descrição  
Cefaléia ou dor facial constante causada por uma lesão que compromete 
diretamente as fibras aferentes de nervos que medeiam a sensibilidade 
dolorosa da cabeça e/ou pescoço. Um déficit sensitivo pode ser detectado 
na distribuição apropriada.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor constante e/ou em pontada no território suprido por um nervo 
sensitivo craniano, preenchendo os critérios C e D  

B. Evidência de compressão, irritação ou distorção do nervo craniano 
apropriado  

C. A dor e a compressão, irritação ou distorção ocorrem 
simultaneamente e correspondem em localização  

D. A dor é aliviada pela remoção da causa da compressão, irritação ou 
distorção  

 
Comentários  
As lesões estruturais podem ser expansivas (p.ex., tumor ou aneurisma) ou 
podem ser contidas dentro de limites anatômicos (p.ex., osteomielite dos 
ossos cranianos). Se não há déficit sensitivo ou evidência por imagem que 
apóie, o diagnóstico é duvidoso.  
A dor facial ao redor da orelha ou têmpora pode resultar da invasão do 
nervo vago por um carcinoma de pulmão.  
 
13.13 Neurite óptica  
 
Descrição  
Dor atrás de um ou de ambos os olhos, acompanhada de deficiência da 
visão central, causada pela desmielinização do nervo óptico.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor em peso atrás de um ou de ambos os olhos, acentuada pela 
movimentação ocular, preenchendo os critérios C e D  

B. Deficiência visual devida a escotoma central ou paracentral  

C. Início da dor e da deficiência visual separados por < 4 semanas
1 

 
D. A dor desaparece em quatro semanas  



E. Uma lesão compressiva foi excluída  
 
Nota  
1.  A dor precede a deficiência visual em < 4 quatro semanas. Durante 
este tempo, o critério B não é preenchido e o diagnóstico é de Provável 
neurite óptica.  
 
Comentários  
Geralmente a visão melhora em quatro semanas. Freqüentemente a neurite 
óptica é uma manifestação da esclerose múltipla.  
 
13.14 Neuropatia ocular diabética  
 
Descrição  
Dor na região do olho e da fronte, associada à paresia de um ou mais nervos 
oculomotores (geralmente, o III nervo craniano) em um paciente com 
diabetes mellitus.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor em paciente com diabetes mellitus, aparecendo em poucas 
horas ao redor de um olho  

B. Paralisia do terceiro nervo craniano, freqüentemente preservando 
a função  

C. pupilar, e/ou paresia do quarto e/ou sexto nervos cranianos  
D. A neuropatia aparece dentro de sete dias do início da dor

1
  

E. Não atribuída a outro distúrbio.  
 
Nota  
1.  A dor precede os sinais de neuropatia por < 7 dias. Durante este 
período,  
o critério B não é preenchido e o diagnóstico é de Provável neuropatia 
ocular diabética.  
 
13.15 Dor facial ou cefálica atribuída ao herpes-zóster  
 
13.15.1 Dor facial ou cefálica atribuída ao herpes-zóster agudo  
 
Descrição  
Dor cefálica ou facial causada pelo herpes-zóster.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor cefálica ou facial na distribuição de um nervo ou divisão de um 
nervo e preenchendo os critérios C e D  

B. Erupção herpética no território do mesmo nervo  



C. A dor precede a erupção herpética por < 7 dias
1
  

D. A dor desaparece dentro de três meses  
 
Nota  
1.  A dor precede a erupção herpética por < 7 dias. Durante este 
período o critério B não é preenchido e o diagnóstico é de Provável dor 
facial ou cefálica atribuída a herpes-zóster agudo.  
 
Comentários  
O herpes-zóster afeta o gânglio trigeminal em 10% a 15% dos pacientes, e a 
divisão oftálmica é a única afetada em cerca de 80% dos pacientes. O 
herpeszóster pode também acometer o gânglio geniculado, causando 
erupção no meato acústico externo. O palato mole ou as áreas de 
distribuição das raízes cervicais superiores podem ser comprometidos em 
alguns pacientes.  
O herpes-zóster oftálmico pode associar-se a paralisia do III, IV e VI nervos 
cranianos e o herpes-zóster geniculado a paralisia fácil e/ou sintomas 
auditivos. O herpes-zóster ocorre em cerca de 10% dos pacientes com 
linfoma e em 25% dos pacientes com doença de Hodgkin.  
 
13.15.2 Neuralgia pós-herpética  
 
Descrição  
Dor facial persistindo ou que recorre passados três meses ou mais do início 
do herpes-zóster.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor cefálica ou facial na distribuição de um nervo ou divisão de 
nervo e preenchendo os critérios C e D  

B. Erupção herpética no território do mesmo nervo  
C. A dor precede a erupção herpética por < 7 dias  
D. A dor persiste após três meses  

 
Comentários  
A neuralgia pós-herpética é uma seqüela do herpes-zóster mais freqüente 
nos idosos, acometendo 50% dos pacientes que contraem herpes-zóster 
após os 60 anos. Costumam ocorrer hipoestesia, hiperalgesia e/ou anodinia 
no território envolvido.  
 
13.16 Síndrome de Tolosa-Hunt  
 
Descrição  



Dor episódica orbitária associada com paralisia de um ou mais dentre os III, 
IV e VI nervos cranianos, que comumente desaparece espontaneamente, 
mas tende a recorrer e remitir.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Um ou mais episódios de dor unilateral orbitária persistindo por 
semanas se não tratada  

B. Paresia de um ou mais dentre os III, IV e VI nervos cranianos e/ou 
demonstração de um granuloma por RM ou biópsia  

C. A paresia coincide com o início da dor ou a sucede dentro de duas 
semanas  

D. A dor e a aparesia desaparecem dentro de 72 horas com o 
tratamento adequado com corticóide  

E. Outras causas de lesões foram excluídas por investigação 
apropriada

1
  

 
Nota  
1.  Outras causas de oftalmoplegia dolorosa incluem tumores, 
vasculite, meningite basal, sarcoidose, diabetes mellitus e “enxaqueca” 
oftalmoplégica.  
 
Comentários  
Alguns casos relatados de síndrome de Tolosa-Hunt tiveram envolvimento 
adicional dos nervos trigêmeo (comumente a primeira divisão), óptico, facial 
ou acústico. A inervação simpática da pupila ocasionalmente é afetada.  
Em alguns casos biopsiados, a síndrome foi causada por material granulo-
matoso no seio cavernoso, fissura orbital superior ou órbita em alguns casos 
biopsiados.  
Um acompanhamento cuidadoso é necessário para excluir outras causas de 
oftalmoplegia dolorosa.  
 
13.17 “Enxaqueca” oftalmoplégica  
 
Descrição  
Crises recorrentes de cefaléia com características enxaquecosas associada à 
paresia de um ou mais nervos oculares cranianos (comumente, o III nervo), 
na ausência de outra lesão intracraniana demonstrável, exceto as alterações 
à RM do próprio nervo afetado.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos duas crises preenchendo os critérios B e C  
B. Cefaléia enxaqueca-símile, acompanhada ou seguida dentro de 

quatro dias do seu início por paresia de um ou mais dentre os III, IV 
e/ou VI nervos cranianos  



C. Lesões parasselares, na fissura orbital e fossa posterior excluídas 
por investigação apropriada  

 
Comentários  
Esta condição é muito rara. É improvável que a 13.17 Enxaqueca 
oftalmoplégica seja uma variante da enxaqueca, uma vez que a cefaléia 
freqüentemente dura uma ou mais semanas e há um período latente de 
quatro dias entre o início da cefaléia e o início da oftalmoplegia. Além disso, 
em alguns casos a RM mostra um realce pelo gadolínio na porção cisternal 
do nervo craniano afetado, o que sugere uma neuropatia desmielinizante 
recorrente.  
 
13.18 Causas centrais de dor facial  
 
13.18.1 Anestesia dolorosa  
 
Descrição  
Anestesia ou hipoestesia persistente e dolorosa na distribuição do nervo 
trigêmeo ou uma das suas divisões ou dos nervos occipitais.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor e disestesia persistentes na área da distribuição de uma ou 
mais divisões do nervo trigêmeo ou dos nervos occipitais  

B. Diminuição da sensibilidade a picada, em algumas vezes, outra 
perda sensitiva na área afetada  

C. Há uma lesão no nervo pertinente ou em sua conexão central  
 
Comentários  
A anestesia dolorosa está geralmente relacionada a um trauma cirúrgico do  
gânglio trigeminal ou dos nervos occipitais, ocorrendo mais freqüentemente 
após a rizotomia ou termocoagulação para o tratamento da 13.1.1 Neuralgia 
clássica do trigêmeo.  
 
13.18.2 Dor central pós-acidente vascular encefálico  
 
Descrição  
Dor e disestesia unilaterais associadas a prejuízo da sensibilidade, 
envolvendo parte da face ou toda ela, não explicável por uma lesão do 
nervo trigêmeo. É atribuída a uma lesão da via quintotalâmica 
(trigêmino-talâmica), tálamo ou projeção talamocortical. Os sintomas 
podem envolver também o tronco e/ou os membros do lado afetado ou 
contralateral.  
 
Critérios diagnósticos  



A. Dor e disestesia em uma hemiface, associada a perda da 
sensibilidade a picada, temperatura e/ou tato, preenchendo os 
critérios C e D  

B. Um ou ambos dos seguintes:  
C. história de início súbito, sugerindo uma lesão vascular (acidente 

vascular encefálico)  
D. demonstração por TC ou RM de lesão vascular em localização 

apropriada  
 

E. A dor e a disestesia aparecem dentro de seis meses após o AVE  
F. Não explicada por uma lesão no nervo trigêmeo  

 
Comentários  
A dor facial seguindo-se a lesão talâmica é parte de uma hemissíndrome. Em 
lesões laterais do bulbo, a dor hemifacial pode ocorrer isoladamente, porém 
é mais freqüentemente acompanhada por hemidisestesia cruzada.  
A dor e a disestesia geralmente são persistentes.  
 

13.18.3 Dor facial atribuída a esclerose múltipla  
 
Classificada em outro local  
A dor atribuída a neurite óptica, ocorrendo como uma manifestação da 
esclerose múltipla, é codificada como 13.13 Neurite óptica.  
 
Descrição  
Dor facial unilateral ou bilateral, com ou sem disestesia, atribuída a uma 
lesão desmielinizante das conexões centrais do nervo trigêmeo, comumente 
remitindo e recorrendo.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor, com ou sem disestesia, em um ou ambos os lados da face  
B. Evidência de que o paciente tenha esclerose múltipla  
C. A dor e a disestesia aparecem em estreita relação temporal com, e 

com demonstração por RM, de uma lesão desmielinizante na ponte 
ou na via quintotalâmico (trigêmino-talâmica).  

D. Outras causas foram excluídas  
 
Comentários  
A dor pode ser tique-símile, como na 13.1 Neuralgia do trigêmeo, ou 
contínua. A neuralgia do trigêmeo ocorrendo numa pessoa jovem e 
afetando um lado da face e depois o outro deve gerar a suspeita de 
esclerose múltipla.  
 
13.18.4 Dor facial persistente idiopática  



 
Termo usado previamente  
Dor facial atípica.  
 
Descrição  
Dor facial persistente sem as características das neuralgias cranianas 
descritas anteriormente e não atribuída a outro transtorno.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor na face, presente diariamente e persistindo a maior parte do 
dia, preenchendo os critérios B e C  

B. A dor é restrita, no início, a uma área limitada de uma hemiface
1

 e 
é profunda e mal localizada  

C. A dor não está associada a perda sensitiva ou a outros sinais físicos  
D. As investigações, incluindo raios X da face e mandíbula, não 

demonstram qualquer anormalidade relevante  
 
Nota  
1.  Comumente o início da dor é na comissura nasolabial ou no lado do 
queixo, e pode se espalhar para a maxila superior ou inferior ou para uma 
área mais ampla da face e pescoço.  
 
Comentários  
A dor pode iniciar-se após cirurgia ou lesão da face, dentes ou gengiva, mas 
persiste sem qualquer causa local demonstrável.  
A dor facial ao redor da orelha ou têmpora pode preceder a detecção de um 
carcinoma de pulmão ipsilateral, causando dor referida pela invasão do 
nervo vago.  
O termo odontalgia atípica tem sido aplicado à dor contínua no dente ou 
alvéolo dentário após a extração, na ausência de qualquer causa dentária 
identificável.  
 
13.18.5 Síndrome da ardência bucal  
 
Descrição  
Uma sensação de queimação intra-oral para a qual não se encontra uma 
causa médica ou dentária.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor na boca presente diariamente e persistindo a maior parte do 
dia  

B. A mucosa oral de aparência normal  
C. Doenças locais e sistêmicas foram excluídas  

 



Comentário  
A dor pode ser limitada à língua (glossodinia). Secura subjetiva da boca, 
parestesias e alteração do paladar podem ser sintomas associados.  
 
13.19  Outra neuralgia craniana ou dor facial centralmente mediada  
Neuralgia do vidiano de Vail e neuralgia esfenopalatina de Sluder não estão 
suficientemente validadas. O reconhecimento da síndrome de Eagle 
(Montalberti et al., 1995) como uma entidade distinta permanece no 
aguardo de maiores esclarecimentos.  
 
Referências bibliográficas  
13.1 Neuralgia do trigêmeo  
Barker FG II, Jannetta PJ, Bissonette DJ, Larkins MV, Jho HD. The long-term outcome of 
microvascular decompression for trigeminal neuralgia. N Engl J Med 1997;334:1077-83.  
Taha JM, Tew JM Jr. Treatment of trigeminal neuralgia by percutaneous radiofrequency 
rhizotomy. Neurosurgery Clinics of North America 1997;8:31-9.  
Terrence CF, Jensen TS. Trigeminal neuralgia and other facial neuralgias. In: Olesen J, 
Tfelt-Hansen P, Welch KMA eds The Headaches, 2nd ed. Philadelphia, Lippincott Williams & 
Wilkins 2000;929-38.  
Zakrzewska JM. Trigeminal neuralgia. In: Zakrzewska JM, Harrison SD, eds. Assessment and 
management of orofacial pain. Pain Research and Clinical Management, Amsterdam, Elsevier 
2002;14:263-366.  
13.2 Neuralgia do glossofaríngeo  
Ekbom KA, Westerberg CE. Carbamazepine in glossopharyngeal neuralgia. Arch Neurol  
1966;14:595-6. Laha RK, Jannetta PJ. Glossopharyngeal neuralgia. J Neurosurg 1977;47:316-20. 
Minagor A, Sheremata WA. Glossopharyngeal neuralgia and MS. Neurology 2000;54:1368-70. 
Rushton JG, Stevens JC, Miller RH. Glossopharyngeal (vagoglossopharyngeal) neuralgia. A  
study of 217 cases. Arch Neurol 1981;38:201-5.  
13.3 Neuralgia do intermédio  
Bruyn GW. Nervus intermedius neural gia (Hunt). In: Rose FC ed Headache. Handbook of Clinical 
Neurology. Amsterdam: Elsevier 1986;4(48):487-94.  
13.4 Neuralgia do laríngeo superior  
Bruyn GW. Superior laryngeal neuralgia. In: Row FC ed. Headache. Handbook of Clinical 
Neurology. Amsterdam: Elsevier 1986;4(48):495-500.  
13.5 Neuralgia do nasociliar  
Bruyn GW. Charlin’s neuralgia. In: Rase FC ed. Headache. Handbook of Clinical Neurology, 
Amsterdam: Elsevier 1986;4(48):483-6.13.6 Neuralgia do supra-orbitário  
Sjaastad O, Stolt-Nielsen A, Pareja JA, Vincent M. Supraorbital neuralgia. The clinical 
manifestation and a possible therapeutic approach. Headache 1999;39:204-12.  
13.7 Outras neuralgias de ramos terminais  
de Vries N, Smelt WL. Local anaesthetic block of posttraumatic neuralgia of the infraorbital 
nerve. Rhinology 1990;28:103-106.  
13.8 Neuralgia do occipital  
Bogduk N. Greater occipital neuralgia. In: Long DM ed. Current Therapy in Neurological Surgery. 
Toronto, Philadelphia: BC Decker Inc 1985;175-1811.  
Hammond SR, Danta A. Occipital neuralgia. Clin Exp Neuro1 1978;15:258-270.  
13.9 Síndrome pescoço-língua  
Bertoft ES, Westerberg CE. Further observations on the necktcngue syndrome. Cephalalgia 
1985;5(Suppl 3):312-3.  
Bogduk N. An anatomical explanation for the neck-tongue syndrome. J Neurol Neurosurg 
Psychiat 1981;44:202-8.  



Léince JW, Anthony M. Neck-tongue syndrome on sudden turning of the head. J Neurol 
Neurosurg Psychiat 1980;43:97-111.  
13.10 Cefaléia por compressão externa  
Pestronk A, Pestronk S. Goggle migraine. N Engl J Med 1983;308:226.  
13.11 Cefaléia por estímulo frio  
Drummond PD, Lance JW. Neurovascular disturbances in headache patients. Clin Exp Neurol 
1984;20:93-9.  
Odell-Smith R. Ice cream headache. In: Vinken PJ, Bruyn GW eds Handbook of Clinical 
Neurology. Amsterdam: Elsevier 1968;5:188-91.  
Raskin NH. Ice cream, ice-pick and chemical headaches. In: Rose FC ed Headache. Handbook of 
Clinical Neurology. Amsterdam: Elsevier 1986;4(48):441-8.  
Raskin NH, Knittle SC. Ice cream headache and orthostatic symptoms in patients with migraine. 
Headache 1976;16:222-5.  
Wolf S, Hardy JD. Studies on pain. Observations on pain due to local cooling and on factors 
involved in the ‘cold pressor’ effect. J Clin Invest 1941;20:521-33.  
13.12 Dor consistente causada por compressão, irritação ou distensão de nervos cranianos ou 
raízes cervicais superiores por lesão estrutural  
Adams RD, Victor M, Ropper AH. Principies of Neurology 6th ed. New York: McGraw-Hill 
1997;187-193/1370-85.  
Capobianco DJ. Facial pain as a symptom of nonmetastatic lung cancer. Headache 
1995;35:581-5.  
Dalessio DJ ed. Wolff’s Headache and other head pain. 6th edn New York: Oxford University 
Press 1993:345-64.  
Mokri B. Raeder’s paratrigeminal syndrome. Arch Neurol 1982;39:395-99.  
Schoenen J, Broux R, Moonen G. Unilateral facial pain as the first symptom of lung cancer: are 
there diagnostic clues? Cephalalgia 1992;12:178-9.  
13.13 Neurite óptica  
Adams RD, Victor M, Ropper AH. Principies of Neurology 6th edn. New York, McGraw-Hill 
1997;910-11.  
Kaufman DI, Trobe JD, Eggenberger ER, Whitaker JN. Practice parameter: the role of 
corticosteroids in the management of acute monosymptomatic optic neuritis. Neurology 
2000;54:2039-44.  
Shults WT. Diseases of the visual pathways I. In Swash M, Oxbury J, eds. Clinical Neurology. 
Edinburgh, Churchill Livingstone 1991;410-13.  
13.14 Neuropatia ocular diabética  
Kennard C. Disorders of eye movements I. In: Swash MO, Bury J, eds. Clinical Neurology. 
Edinburgh. Churchill Livingstone 1991;446-7.  
13.15 Dor facial ou cefálica atribuída ao herpes-zóster  
Bowsher D. The management of postherpetic neuralgia. Postgrad Med J 1997;73:623-9. 
Dworkin RH, Portenoy RK. Pain and its persistence in herpes zoster. Pain 1996;67:241-52. 
Ragozzino MW, Melton LJ, Kerland LT, Chu CP, Perry HO. Population-based study of Herpes  
Zoster and its sequelae. Medicine 1982;61:310-6.  
13.16 Síndrome de Tolosa-Hunt  
de Arcaya AA, Cerezal L, Canga A, Polo JM, Berciano J, Pascual J. Neuroimaging diagnosis of 
Tolosa-Hunt syndrome. MRI contribution. Headache 1999;39:321-5.  
Forderreuther S, Straube A. The criteria of the International Headache Society for Tolosa-Hunt 
syndrome need to be revised. J Neurol 1999;246:371-7.  
Goadsby PJ, Lance JW. Clinicopathological correlation in a case of painful ophthalmoplegia: 
Tolosa-Hunt syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiat 1989;52:1290-3.  
Hannerz J. Pain characteristics of painful ophthalmoplegia (the Tolosa-Hunt syndrome). 
Cephalalgia 1985;5:103-6.  
Hunt WE. Tolosa-Hunt syndrome: one cause of painful ophthalmoplegia. J Neurosurg 
1976;44:544-9.  
Tolosa E. Periarteritic lesions of the carotid siphon with the clinical features of a carotid 
infraclinoidal aneurysm. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1954;17:300-2.  



13.17 “Enxaqueca” oftalmoplégica  
Lance JW, Zagami AS. Ophthalmoplegic migraine: a recurrent demyelinating neuropathy? 
Cephalalgia 2001;21:84-9.  
Mark AS, Casselman J, Brown D, Sanchez J, Kolsky M, Larsen TC III, Lavin P, Ferraraccio  
B. Ophthalmoplegic migraine: reversible enhancement and thickening of the cisternal segment 
of the oculomotor nerve on contrast-enhanced MR images. Am J Neurtlradiol 1998;19:1887-91.  
13.18.1 Anestesia dolorosa  
Illingworth R. Trigeminal neuralgia: surgical aspects. In: Rase RD ed Headache. Handbook of 
Clinical Neurology. Amsterdam: Elsevier 1986;4 (48):449-58.  
Pagni CA. Central and painful anaesthesia. Pathophysiology and treatment of sensory 
deprivation syndromes due to central and peripheral nervous system lesions. Progr Neurol Surg 
1977;2:132-257.  
13.18.2 Dor central pós-acidente vascular encefálico  
Bowsher D. Central pain: clinical and physiological characteristics. J Neurol Neurosurg Psychiat 
1996;61:62-9.  
Bowsher D, Leijon G, Thuomas KA. Central poststroke pain. Correlation of MRI with clinical pain 
characteristics and sensory abnormalities. Neurology 1998;51:1352-8.  
Fitzek S, Baumgartner U, Fitzek C et al. Mechanisms and Predictors of chronic facial pain in 
lateral medullary infarction. Ann Neurol 2001;49:493-500.  
13.18.3 Dor facial atribuída a esclerose múltipla  
Jensen TS, Rasmussen P, Reske-Nielsen E. Association of trigeminal neuralgia with multiple 
sclerosis: clinical pathological features. Acta Neurol Scand 1982;65:182-9.  
13.18.4 Dor facial persistente idiopática  
Boivie J, Casey KL. Central pain in the face and head. In Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA 
eds. The Headaches, 2nd ed. Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins 2000;939-45.  
Gouda JJ, Brown JA. Atypical facial pain and other pain syndromes. Differential diagnosis and 
treatment. Neurosurgery Clinics of North America 1997;1:87-99.  
Harrison SD. Atypical facial pain and atypical odontalgia in Zakrzewska JM, Harrison SD, eds. 
Assessment and management of orofacial pain. Pain Research and Clinical Management, 
Amsterdam: Elsevier 2002;14:251-62.  
13.18.5 Síndrome da ardência bucal  
Zakrzewska J. Burning mouth. In Zakrzewska JM, Harrison SD, eds. Assessment and 
management of orofacial pain. Pain Research and Clinical Management. Amsterdam. Elsevier 
2002;14:367-80.  
13.19 Outra neuralgia craniana ou dor facial centralmente mediada  
Montalbetti L, Ferrandi D, Pergami P, Savoldi F. Elongated styloid process and Eagle’s 
syndrome. Cephalalgia 1995;15:80-93.  

 

14. Outras cefaléias, neuralgias cranianas e dor facial central 
ou primária  
 
14.1 Cefaléia não classificada em outro local  
14.2 Cefaléia não especificada  
 
A fim de tornar essa classificação abrangente, foi acrescentada, após os ver-
betes de diversos transtornos, uma subcategoria para alterações que 
preenchem todos, exceto um dos critérios para esses transtornos. Ainda 
assim, podem existir cefaléias que não se enquadram em nenhum dos 
capítulos existentes, porque elas estão sendo descritas pela primeira vez, ou 
porque simplesmente inexistem informações disponíveis suficientes. Este 
capítulo é destinado a esses tipos e subtipos de cefaléias.  



 
14.1 Cefaléia não classificada em outro local  
Termo previamente utilizado  
Cefaléia não classificada.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com aspectos característicos sugerindo ser uma entidade 
diagnóstica diferente das demais  

B. Não preenche critérios para nenhuma das cefaléias descritas 
anteriormente  

 
Comentários  
Várias novas modalidades de cefaléias foram descritas entre a primeira 
edição da Classificação Internacional das Cefaléias e esta segunda edição. 
Prevê-se que haverá mais entidades ainda por ser descritas. Tais cefaléias, 
até que sejam classificadas, poderão ser codificadas como 14.1 Cefaléia não 
classificada em outro local.  
 
14.2 Cefaléia não especificada  
 
Termo previamente utilizado  
Cefaléia não classificada.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Uma cefaléia está ou esteve presente  
B. Não há informação disponível suficiente para classificar a cefaléia 

em nenhum nível desta classificação  
 
Comentários  

É evidente que algum diagnóstico precisa ser dado a um grande número 
de pacientes sobre os quais muito poucas informações estão disponíveis, 
permitindo apenas afirmar que eles têm ou tiveram uma cefaléia, mas não 
qual o tipo de cefaléia. Tais pacientes são codificados como 14.2 Cefaléia 
não especificada. Esse código, entretanto, nunca deve ser utilizado como 
desculpa por não se obter informações detalhadas sobre a cefaléia, quando 
tais informações estão disponíveis. Deverá ser utilizado apenas nas 
situações em que a informação não pode ser obtida, porque o paciente 
morreu, está incapacitado para comunicar-se ou não acessível.  
 
  



Apêndice  
 
Introdução  
Na primeira edição da Classificação Internacional das Cefaléias não houve 
apêndice. Desta vez, foi introduzido um e esperamos que seja usado de 
várias fiormas.  
A principal finalidade do apêndice é apresentar critérios de pesquisa para 
uma série de novas entidades que ainda não foram suficientemente 
validadas por estudos científicos. Contudo, a experiência dos especialistas 
do Subcomitê para a Classificação Internacional das Cefaléias e as 
publicações de qualidades diversas sgerem que existem várias entidades 
diagnósticas que se acredita serem verdadeiras, mas para as quais 
evidências científicas adicionais são necessárias para serem formalmente 
aceitas. Assim, prevê-se que alguns dos distúrbios agora colocados no 
apêndice poderão ser transferidos para o corpo principal da classificação na 
próxima edição.  
Em alguns casos, apresentamos critérios diagnósticos alternativos àqueles 
do corpo principal da classificação. Isso porque a experiência clínica e algu-
mas publicações sugerem que pode ser interessante a sua inclusão, mas o 
Subcomitê ainda não concluiu que as evidências sejam suficientes para 
mudar a classificação. Este é o caso, por exemplo, dos sintomas que 
acompanham a enxaqueca sem aura. O critério diagnóstico alternativo D do 
apêndice é mais fácil, tanto de se compreender como de se aplicar, mas 
ainda não está suficientemente validado.  
Finalmente, o apêndice é usado como um primeiro passo no sentido de 
eliminar transtornos incluídos, por tradição, como entidades diagnósticas na 
primeira edição, porém para as quais evidências suficientes ainda não foram 
publicadas.  
 
A1. Enxaqueca  
 
A1.1 Enxaqueca sem aura  
 
Critérios diagnósticos  

A. Pelo menos cinco crises preenchendo os critérios de B a D  
B. Crises durando de quatro a 72 horas (se não tratadas ou tratadas 

sem sucesso)  
C. A cefaléia apresenta pelo menos duas das seguintes características:  

1. localização unilateral  
2. caráter pulsátil  
3. intensidade de moderada a forte  
4. agravada por ou levando a evitar atividades físicas rotineiras 

(p. ex.,  
D. caminhar, subir escadas)  



E. Durante a cefaléia, pelo menos dois dos seguintes:  
F. náusea  
G. vômitos  
H. fotofobia  
I. fonofobia  
J. osmofobia  
K. Não atribuído a outro transtorno  

 
Comentários  
Apenas o critério D difere daqueles presentes no corpo principal da classi-
ficação. Embora esta alternativa pareça mais fácil de se compreender e 
aplicar, não está suficientemente validada.  
 
A1.1.1 Enxaqueca sem aura menstrual pura  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises, numa mulher que menstrua, preenchendo os critérios para 
a 1.1  

B. Enxaqueca sem aura  

C. As crises ocorrem exclusivamente nos dias 1 ± 2 (dias -2 a +3)
1

 da 

menstruação
2

, em pelo menos dois de três ciclos menstruais e em 
nenhuma outra época do ciclo  

 
Notas  
O primeiro dia da menstruação é o dia 1 e o dia anterior é o dia –1; não há 
dia 0.  
Para os propósitos desta classificação considera-se a menstruação como o 
sangramento endometrial resultante tanto de um ciclo menstrual normal 
quanto da suspensão de progestógenos exógenos, como no caso dos 
contraceptivos orais combinados e da terapia de reposição hormonal cíclica.  
 
A1.1.2 Enxaqueca sem aura relacionada à menstruação  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises, numa mulher que menstrua, preenchendo os critérios para 
a 1.1  

B. Enxaqueca sem aura  

C. As crises ocorrem nos dias 1± 2 (dias –2 a +3)
1

 da menstruação
2

, em 
pelo menos dois de três ciclos menstruais e adicionalmente em 
outras épocas do ciclo  

 
Notas  
 



1.  O primeiro dia da menstruação é o dia 1 e o dia anterior é o dia -1; 
não há dia 0.  
2. Para os propósitos desta classificação, considera-se a menstruação como 
o sangramento endometrial resultante tanto de um ciclo menstrual normal 
quanto da suspensão de progestógenos exógenos, como no caso dos 
contraceptivos orais combinados e da terapia de reposição hormonal cíclica.  
 
A1.1.3 Enxaqueca sem aura não-relacionada à menstruação  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises, numa mulher que menstrua, preenchendo os critérios para 
a 1.1  

B. Enxaqueca sem aura  

C. As crises não têm relação com a menstruação
1 

 
 
Nota  
1.  Ou seja, não preenchem o critério B para a A1.1.1 Enxaqueca sem 
aura menstrual pura e para a A1.1.2 Enxaqueca relacionada a menstruação 
sem aura.  
 
Comentários  
Esta subclassificação de 1.1 Enxaqueca sem aura é aplicável apenas a 
mulheres que menstruam.  
A importância na diferenciação entre A1.1.1 Enxaqueca sem aura menstrual 
pura e A1.1.2 Enxaqueca sem aura relacionada à menstruação é que a 
profilaxia hormonal parece ser mais eficaz na enxaqueca menstrual pura. 
Para confirmar o diagnóstico, é necessária a evidência fornecida por 
registros prospectivos, por no mínimo três meses, uma vez que muitas 
mulheres superdimensionam a associação entre as crises e a menstruação.  
As crises menstruais são, na maioria das vezes, de enxaqueca sem aura. Em 
mulheres que apresentam enxaqueca com e sem aura, a enxaqueca com 
aura não parece estar associada à menstruação.  
O(s) mecanismo(s) da enxaqueca pode(m) ser diferente(s) no sangramento 
endometrial resultante do ciclo menstrual normal e no sangramento 
decorrente da retirada de progestógenos exógenos (como o que ocorre na 
contracepção oral combinada e na terapia de reposição hormonal cíclica). 
Por exemplo, o ciclo menstrual endógeno resulta de mudanças hormonais 
complexas no eixo ovário-hipotálamo-hipofisário, levando à ovulação, que 
pode ser suprimida pelo uso de contraceptivos combinados. Portanto, 
pesquisas clínicas deveriam separar estas subpopulações. As estratégias 
terapêuticas também podem ser diferentes para estas subpopulações 
distintas.  
Existe alguma evidência de que as crises menstruais, pelo menos em 
algumas mulheres, resultem da suspensão do estrogênio, embora outras 



alterações hormonais e bioquímicas nesta fase do ciclo também possam ser 
relevantes. Se a enxaqueca menstrual pura ou a enxaqueca relacionada à 
menstruação vierem a ser associadas à retirada de estrógenos exógenos, 
ambos os códigos A1.1.1 Enxaqueca sem aura menstrual pura ou A1.1.2 
Enxaqueca sem aura relacionada à menstruação e 8.4.3 Cefaléia da 
supressão de estrógenos deverão ser utilizados.  
 
A1.2.7 Estado de aura enxaquecosa  
 
Critérios diagnósticos  

A. Aura de enxaqueca preenchendo os critérios para 1.2 Enxaqueca 
com aura ou um dos seus subtipos  

B. Pelo menos dois episódios de aura por dia, por ≥ 5 dias 
consecutivos  

 
A1.3.4 Hemiplegia alternante da infância  
 
Descrição  
Crises de hemiplegia na infância, acometendo cada lado alternadamente, 
associada a uma encefalopatia progressiva, outro fenômeno paroxístico e 
deficiência mental.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises recorrentes de hemiplegia que alterna entre os dois lados do 
corpo  

B. Início antes dos 18 meses de idade  
C. Pelo menos um outro fenômeno paroxístico está associado às 

crises de hemiplegia ou ocorre independentemente, tais como 
crises tônicas, postura distônica, movimentos coreotetóides, 
nistagmo ou outras alterações oculomotoras, distúrbios 
autonômicos  

D. Evidência de déficit mental e/ou neurológico  
E. Não atribuída a outro transtorno  

 
Comentários  
Esta é uma alteração heterogênea que inclui transtornos 
neurodegenerativos. A relação com a enxaqueca tem sido sugerida sobre 
bases clínicas. A possibilidade de que esta seja uma forma incomum de 
epilepsia não pode ser excluída.  
 
A1.3.5 Torcicolo paroxístico benigno  
 
Descrição  



Episódios recorrentes de inclinação da cabeça para um lado, às vezes com 
pequena rotação, com remissão espontânea. Essa alteração ocorre em 
bebês ou crianças pequenas, com início no primeiro ano de vida. Podem 
evoluir para a 1.3.3 Vertigem paroxística benigna da infância ou para a 1.2 
Enxaqueca com aura, ou podem cessar, sem mais sintomas.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises episódicas, numa criança nova, com todas as seguintes 
características e preenchendo o critério B:  

B. inclinação da cabeça para um lado (nem sempre o mesmo lado), 
com ou sem discreta rotação  

C. duração de minutos a dias  
D. remissões espontâneas e tendência a recorrência mensal  
E. Durante as crises, um ou mais dos seguintes sinais e/ou sintomas:  
F. palidez  
G. irritabilidade  
H. mal-estar  
I. vômitos  

J. ataxia
1 

 
K. Exame neurológico normal entre as crises  
L. Não atribuídas a outro transtorno  

 
Nota  
1.  Ataxia é mais provável em crianças mais velhas dentre as 
acometidas.  
 
Comentários  
A cabeça da criança pode ser reconduzida à posição normal durante as 
crises; pode-se encontrar alguma resistência que, no entanto, pode ser 
vencida.  
O A1.3.5 Torcicolo paroxística benigno pode evoluir para a 1.3.3 Vertigem 
paroxística benigna ou 1.2 Enxaqueca com aura (particularmente 1.2.6 
Enxaqueca do tipo basilar).  
Estas observações necessitam de validação por diários, entrevistas 
estruturadas e coleta longitudinal de dados. O diagnóstico diferencial inclui 
refluxo gastroesofágico, distonia de torção idiopática e epilepsia parcial 
complexa, mas particular atenção deve-se voltar para a fossa posterior e a 
junção craniocervical onde lesões adquiridas ou congênitas podem causar 
torcicolo.  
 
A2. Cefaléia do tipo-tensão  
 
Comentários  



Os seguintes critérios alternativos podem ser aplicados a A2.1 Cefaléia do 
tipo-tensão episódica não-freqüente, A2.2 Cefaléia do tipo-tensão episódica 
freqüente e A2.3 Cefaléia do tipo-tensão crônica. Eles definem uma 
síndrome-núcleo de cefaléia do tipo-tensão. Em outras palavras, estes 
critérios são bastante específicos, mas têm baixa sensibilidade.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Episódios, ou cefaléia, preenchendo os critérios A para [2.1 Cefaléia 
do tipo-tensão episódica não-freqüente, 2.2 Cefaléia do tipo-tensão 
episódica freqüente ou 2.3 Cefaléia do tipo-tensão crônica] e os 
critérios de B a D abaixo.  

B. Cefaléia com duração de 30 minutos a sete dias.  
C. Pelo menos três das seguintes características:  
D. localização bilateral  
E. caráter em pressão ou aperto (não-pulsátil)  
F. intensidade de fraca ou moderada  
G. não agravada por atividades físicas rotineiras, como caminhar ou 

subir escadas  
H. Ausência de náusea (anorexia pode ocorrer), vômitos, fotofobia ou 

fonofobia  
I. Não atribuída a outro transtorno

1,2
  

 
Notas  
A história e os exames físico e neurológico não sugerem qualquer transtorno 
dentre os listados nos grupos de cinco a 12, ou a história e/ou os exames 
físico e/ou neurológico sugerem tal transtorno, mas este é excluído por 
investigação apropriada, ou tal transtorno está presente, mas a cefaléia não 
ocorre pela primeira vez em clara relação temporal com o mesmo.  
No caso de A2.3 Cefaléia do tipo-tensão crônica e quando ocorre o uso 
excessivo de medicação preenchendo o critério B para qualquer uma das 
subformas de 8.2 Cefaléia por uso excessivo de medicação, é duvidoso se 
este critério E é preenchido até que se tenham passado dois meses da 
interrupção do uso excessivo de medicação sem melhora clínica (ver 
comentários).  
 
Comentários  
Em muitos casos duvidosos de cefaléia do tipo-tensão crônica há uso 
excessivo de medicação. Quando se preenche o critério B para quaisquer 
das subformas de 8.2 Cefaléia por uso excessivo de medicação, a regra é 
usar o código 2.4.3 Provável cefaléia do tipo-tensão crônica mais 8.2.7 
Provável cefaléia por uso excessivo de medicação. Quando estes critérios de 
A a E ainda permanecerem preenchidos após dois meses da retirada da 
medicação usada em excesso, deve-se diagnosticar A2.3 Cefaléia do 
tipo-tensão crônica e excluir 8.2.7 Provável cefaléia por uso excessivo de 



medicação. Alternativamente, se a qualquer momento antes de dois meses 
os critérios não puderem mais ser preenchidos devido à melhora pela 
retirada de medicação, deve-se diagnosticar 8.2 Cefaléia por uso excessivo 
de medicação e exclui 2.4.3 Provável cefaléia do tipo-tensão crônica.  
 
A3. Cefaléias em salvas e outras cefaléias trigêminoautonômicas  
 
A3.3 Cefaléia de curta duração, unilateral, neuralgiforme com sintomas 
autonômicos (SUNA)  
 
Comentários  
A atual classificação para 3.3 SUNCT tem alguns problemas.  
Primeiro, o nome implica que todos os pacientes devam ter tanto hiperemia 
conjuntival quanto lacrimejamento. Esta não é, invariavelmente, a 
experiência clínica do subcomitê.  
É possível que 3.3 BUNCL seja um subtipo de uma forma mais ampla de A3.3 
SUNA. Esta proposta requer validação.  
Segundo, a dor das crises pode ser difícil de diferenciar daquela de 13.1 
Neuralgia do trigêmeo, afetando a divisão oftálmica. Um fator distintivo 
sugerido é a ausência de um período refratário à estimulação cutânea em 
A3.3 SUNA.  
Terceiro, o critério para a freqüência das crises em 3.3 SUNCT é pouco útil 
devido ao largo espectro de variação a que dá margem. Uma vez que as 
crises ocorrem, comumente, ao menos diariamente, talvez seja mais útil 
simplificar a exigência quanto à freqüência. Os seguintes critérios propostos 
para A3.3 SUNA (como alternativa a 3.3 SUNCT) atendem a propósitos de 
pesquisa e precisam ser testados. As características autonômicas craniais 
devem ser exuberantes para distinguir este distúrbio da neuralgia da divisão 
oftálmica do trigêmeo.  
 
Critérios diagnósticos  

A. No mínimo, 20 crises preenchendo os critérios de B a E  
B. Crises de cefaléia pulsátil ou em pontadas, unilateral, orbitária, 

supraorbitária ou temporal, durando de dois segundos a dez 
minutos  

C. A dor é acompanhada por um dos seguintes:  
1. hiperemia conjuntival e/ou lacrimejamento  
2. congestão nasal e/ou rinorréia  
3. edema palpebral  

D. As crises ocorrem com uma freqüência ≥ 1 por dia em mais da 
metade do tempo  

E. Nenhum período refratário se segue a uma crise desencadeada por 
zonas de gatilho  

F. Não atribuídas a outro transtorno  



 
A3.3.1 SUNA episódica  
 
Descrição  
Crises de cefaléia neuralgiforme unilateral de curta duração, com sintomas 
autonômicos, craniais, ocorrendo em períodos com duração de sete dias a 
um ano e separados por intervalos sem dor com duração de um mês ou 
mais.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo os critérios de A a F para A3.3 SUNA  
B. Pelo menos dois períodos de crises com duração (se não tratados) 

de sete dias a um ano e separados por períodos de remissão ≥ 1 
mês  

 
A3.3.2 SUNA crônica  
 
Descrição  
Crises de cefaléia neuralgiforme unilateral de curta duração, com sintomas 
autonômicos craniais, ocorrendo por mais de um ano sem remissão ou com 
remissões de duração menor que um mês.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Crises preenchendo os critérios de A a F para A3.3 SUNA  
B. Crises recorrentes por >1 ano sem remissão ou com períodos de 

remissão durando < 1 mês  
 
Referências bibliográficas  
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A6. Cefaléia relacionada a doença vascular craniana ou cervical  
 
A6.5.6 Carotidínea  
A carotidínea foi transferida da classificação principal para o apêndice 
porque uma extensa revisão da literatura sugere que esta não é uma 
entidade, mas uma síndrome que engloba muitas variedades de dor na 
região carotídea. Particularmente, a carotidínea como é descrita na primeira 
edição da Classificação Internacional das Cefaléias – dor cervical com 
duração menor do que duas semanas com dolorimento à palpação sobre a 
bifurcação da carótida – pode ser devida à dissecção carotídea (que deve ser 



codificada como 6.5.1 Cefaléia ou dor facial ou cervical atribuída a dissecção 
arterial). Alguns casos de carotidínea com anormalidade à RM têm sido 
publicados recentemente (descrita como um sinal intermediário em T1W1 e 
um leve realce anular após injeção de gadolínio). Até que a especificidade 
destes achados seja estabelecida, a carotidínea será melhor considerada 
como uma síndrome do que como uma entidade distinta.  
 
A6.8 Cefaléia crônica pós-doença vascular  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios C e D  

B. Um transtorno vascular esteve presente, mas foi eficazmente 
tratado ou se remitiu espontaneamente  

C. A cefaléia foi atribuída ao transtorno vascular  
D. A cefaléia persiste por > 3 meses após o tratamento eficaz ou a 

remissão espontânea do transtorno vascular  
 
Referências bibliográficas  
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A7. Cefaléia atribuída a transtornos intracranianos nãovasculares  
 
A7.9.1 Cefaléia pós-radiocirurgia  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia difusa e/ou holocraniana, preenchendo os critérios C e D  
B. História de realização de radioneurocirurgia  
C. A cefaléia aparece dentro de sete dias após a cirurgia  
D. A cefaléia desaparece dentro de três meses após a radiocirurgia  

 
Comentários  
Embora uma cefaléia nova tenha sido descrita após radiocirurgia, a maioria 
dos estudos não fornece uma descrição detalhada das características clínicas 
da cefaléia, nem está claro se a cefaléia que ocorre após a radiocirurgia 
representa uma exacerbação de uma cefaléia subjacente ou uma nova 
cefaléia. Nos casos em que não havia uma história prévia de cefaléia, a 
síndrome cefaléica era de curta duração, ocorria mais de um ano após a 
cirurgia e assemelhava-se à enxaqueca ou à cefaléia trovoada. Desta forma, 



a relação entre estas cefaléias e os procedimentos radiocirúrgicos que as 
precederam é altamente duvidosa. Estudos prospectivos cuidadosamente 
controlados são necessários para determinar se um tipo específico de 
cefaléia pode surgir após radiocirurgia e, se assim ocorre, de que forma a 
dor está relacionada com o tipo e localização da lesão irradiada e/ou à dose 
e campo de radiação empregados.  
 
A7.9.2 Cefaléia pós-eletroconvulsoterapia (ECT)  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios C e D  

B. Foi realizada eletroconvulsoterapia (ECT)  
C. A cefaléia aparece dentro de quatro horas após a ECT e em pelo 

menos 50% dos sessões  
D. A cefaléia desaparece dentro de 72 horas após a ECT  

 
Comentários  
As características da cefaléia após a ECT foram registradas em vários relatos 
de casos. Hawken et al. (2001) relataram o caso de um paciente que era aco-
metido de “enxaqueca leve” dois a três dias após a ECT e de “enxaqueca 
mais intensa” entre o sétimo e o décimo dia (os sintomas enumerados 
correspondem aos critérios diagnósticos para a 1.1 Enxaqueca sem aura). A 
cefaléia aparecia imediatamente após o paciente recuperar a consciência 
depois das sessões de ECT. Em uma de seis ocasiões, a cefaléia esteve 
associada a náusea, porém outros sintomas de enxaqueca não foram 
descritos. A cefaléia não respondeu ao sumatriptano, mas foi atenuada por 
uma combinação de propranolol e naproxeno e aparentemente pôde ser 
prevenida pela administração de propranolol antes da ECT. De Battista e 
Mueller (1995) descreveram um paciente que desenvolveu cefaléias 
unilaterais intensas associadas a náusea/ vômito e fotofobia pós-ECT. O 
paciente trazia a história de cefaléias similares, porém menos intensas. A 
administração profilática de sumatriptano pareceu prevenir a cefaléia, 
enquanto a administração profilática de beta-bloqueadores não o fez. 
Ghoname et al. (1999) descreveram nove pacientes que apresentavam 
cefaléia imediatamente após as sessões de ECT. As cefaléias eram intensas e 
bilaterais em todos os casos (pulsáteis em dois casos), mas nenhum outro 
sintoma de enxaqueca foi descrito. Diversas cartas e relatos de casos  
documentaram crises de cefaléia intensa (associadas a sintomas de 
enxaqueca ou descritas como similares à enxaqueca) desencadeadas por 
ECT em pacientes com história de enxaqueca (p.ex., Folkerts, 1995; Oms et 
al., 1998). Markowitz et al. (2001) relataram que, de 13 crises de cefaléia 
moderadas ou intensas após ECT, seis estavam associadas a sensibilidade a 
luz, quatro a sensibilidade a ruídos, três a náusea e um a vômitos. Todas, 



exceto uma crise, diminuíram 1,5 h após a administração intranasal de 20 
mg de sumatriptano.  
 
A7.10 Cefaléia crônica pós-transtorno intracraniano  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas, preenchendo os critérios C e D  
B. Um transtorno intracraniano esteve presente, porém foi 

efetivamente tratado ou remitiu espontaneamente  
C. A cefaléia foi atribuída ao transtorno intracraniano  
D. A cefaléia persistente por > 3 meses após o tratamento eficaz ou a 

remissão espontânea do transtorno  
 
Referências bibliográficas  
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A8. Cefaléia atribuída a uma substância ou a sua supressão  
 
A8.1.10 Cefaléia como efeito adverso agudo atribuído a medicação usada 
para outras indicações  
 
A Tabela 1 lista as medicações das quais se relatado causar cefaléia durante  
o uso terapêutico.  
 

Tabela 1. Drogas que podem induzir a cefaléia ou agravar uma cefaléia 
preexistente  

Acetazolamida Codeína Interferon Ondansetrona  



Ajmalina Didanosina Isoniazida Paroxetina  
Amantadina Diidralazina Meprobamato Pentoxifilina  
Anti-histamínicos Diidroergotamina Metaqualone Perexilina  
Barbitúricos Dipiridamol Metronidazol Primidona  
Beta-interferon Disopiramida Morfina e derivados Prostaciclina  
Bromocriptina Dissulfiram Ácido nalidíxico Ranitidina  
Cafeína Ergotamina Nifedipina Rifampicina  
Antagonistas Etofibrato Nitrofurantoína Sildenafil de cálcio  
Carbimazol Gestágenos Nitratos Teofilina e derivados  
Quinidina Glicosídeos Antiinflamatórios Tiamazol não-esteróides  
Cloroquina Griseofulvina Octreotida Timetoprima + sulfametoxazol  
Cimetidina Guanitidina Estrógenos Triptanos  
Clofibrato Imunoglobulinas Omeprazol Vitamina A  

 
A8.5 Cefaléia crônica após exposição a substância  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas, preenchendo os critérios C e D  
B. A exposição a uma substância existiu, porém cessou  
C. A cefaléia foi atribuída à exposição à substância  
D. A cefaléia persiste por > 3 meses após a exposição à substância ter 

cessado  
 
A9. Cefaléia atribuída a infecção  
 
A9.1.6 Cefaléia atribuída a lesão infecciosa ou infestação intracraniana 
expansiva  
 
Comentários  
Há lesões infecciosas intracranianas expansivas causadoras de cefaléia que 
não o abscesso cerebral e o empiema subdural. Uma vez que a fisiopatologia 
é multifatorial e estudos sistematizados para classificar estas cefaléias são 
inadequados, são sugeridos critérios diagnósticos provisórios no apêndice.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com pelo menos uma das seguintes características e 
preenchendo critérios C e D:  

B. dor difusa e contínua  
C. agravada pelo esforço  
D. acompanhada por náusea e/ou sintomas e/ou sinais neurológicos 

focais  
E. Evidências por neuroimagem de lesão infecciosa ou infestação 

intracraniana expansiva  



F. A cefaléia aparece durante a infestação ou infecção intracraniana 
expansiva  

G. A cefaléia desaparece dentro de três meses
1

 após o tratamento 
bem sucedido da lesão  

 
Nota  
1.  A cefaléia geralmente desaparece dentro de um mês.  
 
Comentários  
Um efeito expansivo direto levando a hipertensão intracraniana e/ou 
irritação de estruturas meníngeas ou arteriais são os mecanismos 
causadores de cefaléia deste subtipo.  
Os organismos que mais comumente causam doenças granulomatosas ou 
císticas expansivas do sistema nervoso central são: micobactérias, fungos 
(p.ex., Cryptococcus neoformans e outros), Toxoplasma gondii, amebas de 
vida livre, cestódios (p.ex., Cysticercus cellulosae, Coenurus cerebralis, 
Sparganum sp), nematódeos (p.ex., Toxocara canis, filarias linfáticas, 
Onchocerca volvullus, Anisakis sp) e trematódeos (p.ex., Schistosoma sp, em 
particular Schistosoma japonicum e Paragonimus sp).  
 
A9.1.7 Cefaléia atribuída a infestação parasitária intracraniana  
 
Codificada em outro local  
Cefaléia atribuída a efeito de massa e não ao efeito direto da infestação 
parasitária intracraniana é codificada como A9.1.6 Cefaléia atribuída a lesão 
infecciosa ou infestação intracraniana expansiva.  
 
Comentário  
As infestações parasitárias são caracterizadas por um estágio agudo e outro 
crônico. A cefaléia no estágio agudo geralmente decorre de meningite, en-
quanto no estágio crônico acredita-se dever-se a alterações encefalíticas ou 
a deterioração neuropsicológica secundária. Faltam estudos sistematizados 
das cefaléias causadas por estes transtornos e os critérios diagnósticos só 
podem ser propostos com grande incerteza.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia com uma das seguintes características, com ou sem 
sintomas e/ ou sinais neurológicos focais, preenchendo os critérios 
C e D:  

B. cefaléia, com início agudo, semelhante a 9.1.1 Cefaléia atribuída à 
meningite bacteriana  

C. cefaléia com início mais insidioso e característico de meningoen-
cefalite crônica  



D. Evidência de uma infestação parasitária intracraniana através de 
estudo do LCR, sorologia sangüínea e/ou neuroimagem  

E. A cefaléia aparece durante a infestação parasitária  
F. A cefaléia desaparece dentro de três meses após o tratamento 

bemsucedido da infestação  
 
Comentários  
A cefaléia é um sintoma comum na infestação parasitária intracraniana, 
sendo freqüentemente o primeiro. Uma ampla variedade de parasitas pode 
infestar  
o sistema nervoso central, direta ou indiretamente. Enquanto o 
Trypanosoma cruzi (tripanossomíase americana, doença de Chagas) pode 
causar meningite aguda, o T. brucei gambiensi (tripanossomíase africana do 
leste, doença do sono gambiense) e o T. brucei rhodesiense 
(tripanossomíase africana do leste, doença do sono rodesiana) causam uma 
meningoencefalite crônica.  
Os fatores predisponentes incluem a exposição aos parasitas em áreas 
tropicais e/ou subtropicais de prevalência e, em poucas ocasiões, estado de 
imunocomprometimento.  
 
A9.4.2 Cefaléia crônica pós-infecção não-bacteriana  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas, preenchendo os critérios C e D  
B. Uma infecção não-bacteriana existiu mas foi eficazmente tratada 

ou desapareceu espontaneamente  
C. A cefaléia foi atribuída a infecção.  
D. A cefaléia persiste por três meses ou mais após o tratamento, ou 

remissão espontânea da infecção.  
 
Comentários  
Existe pouca evidência de cefaléia crônica atribuída a infecções não-
bacterianas. Mais pesquisa é necessária.  
 
Referência bibliográfica  
Westerink MA, Amsterdam D, Petell RJ, Stram MN, Apricella MA. Septicemia due to DF-2. Cause 
of a false-positive cryptococcal latex agglutination result. Am J Med 1987;83:155-8.  

 
A10. Cefaléia atribuída a transtorno da homeostase  
 
A10.7.1 Cefaléia atribuída a outros transtornos metabólicos ou sistêmicos  
 
As cefaléias atribuídas aos seguintes transtornos não estão suficientemente 
validadas: anemia, hipercapnia, insuficiência adrenocortical, deficiência 



mineralocorticóidea, hiperaldosteronismo, policitemia, síndrome de 
hiperviscosidade, púrpura trombocitopênica trombótica, plasmaférese, 
síndrome de anticorpo anticardiolipina, doença de Cushing, hiponatremia, 
hipertireoidismo, hiperglicemia, hipercalcemia, lúpus eritematoso sistêmico, 
síndrome da fadiga crônica, fibromialgia. São necessários estudos 
prospectivos bem controlados para definir mais claramente a incidência e as 
características das cefaléias associadas a estes transtornos. Em cada caso, 
somente os pacientes que preenchem os critérios bem estabelecidos para 
estas desordens, em primeiro lugar, deveriam ser avaliados.  
 
A10.8 Cefaléia crônica pós-transtorno da homeostase  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas, preenchendo os critérios C e D  
B. Um transtorno da homeostase existiu mas foi tratado eficazmente 

ou desapareceu espontaneamente  
C. A cefaléia foi atribuída ao transtorno da homeostase  
D. A cefaléia persiste por > 3 meses após tratamento ou a remissão 

espontânea do transtorno da homeostase  
 
A11. Cefaléia ou dor facial atribuída a transtorno do crânio, pescoço, olhos, 
ouvidos, nariz, seios da face, dentes, boca ou outras estruturas faciais ou 
cranianas  
 
A11.5.1 Cefaléia do ponto de contato mucoso  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor intermitente localizada nas regiões periorbitária e cantal 
medial ou temporozigomático e preenchendo os critérios C e D  

B. Evidência clínica, por endoscopia nasal e/ou imagem por TC da 
existência de pontos de contato mucoso sem rinossinusite aguda  

C. Evidência de que a dor possa ser atribuída ao contato mucoso, 
baseada em pelo menos um dos seguintes:  

D. há correspondência entre a dor e variações gravitacionais na 
congestão da mucosa, quando o paciente muda entre as posições 
de pé para deitado  

E. abolição da dor dentro de cinco minutos após aplicação tópica diag-
nóstica de anestesia local no corneto médio, usando placebo ou 

outros controles
1 

 
F. A dor desaparece dentro de sete dias, sem recorrência, após 

remoção cirúrgica dos pontos de contato mucosos  
 
Nota  



1.  Abolição da dor significa alívio completo, indicada por uma 
pontuação de zero na escala analógica visual (EAV).  
 
Comentário  
A A11.5.1 Cefaléia do ponto de contato mucoso é um item novo na 
classificação para o qual há limitada evidência. Estudos controlados são 
recomendados para validá-lo, usando os critérios listados para a seleção de 
pacientes.  
 
A11.9 Cefaléia crônica pós-transtorno craniocervical  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas preenchendo os critérios C e D  
B. Um transtorno craniocervical esteve presente, porém foi tratado 

eficazmente ou se remitiu espontaneamente  
C. A cefaléia foi atribuída ao distúrbio craniocervical  
D. A cefaléia persiste por > 3 meses após o tratamento eficaz ou a 

remissão espontânea do transtorno craniocervical  
 
A12. Cefaléia atribuída a distúrbio psiquiátrico  
Embora as cefaléias e vários transtornos psiquiátricos estejam comumente 
associados, a relação de causalidade entre eles e a direção dessa relação 
causal ainda são objeto de estudo. Os seguintes critérios são sugeridos para 
facilitar pesquisas sobre as possíveis relações causais entre certos 
transtornos psiquiátricos e a cefaléia. Não é recomendável que os mesmos 
sejam usados rotineiramente na prática clínica para descrever a associação 
entre transtornos psiquiátricos e cefaléia co-mórbida. Na grande maioria 
dos casos, a cefaléia associada a estes transtornos, mais provavelmente, 
reflete etiologias ou fatores de riscos subjacentes comuns.  
Note-se que, ao se fazer qualquer dos diagnósticos listados a seguir, é 
importante estabelecer que a cefaléia em questão ocorra exclusivamente 
durante o curso do transtorno psiquiátrico. Significa que a cefaléia se 
manifesta apenas durante o tempo em que os sintomas do transtorno 
psiquiátrico também se encontram manifestos. Assim, por exemplo, em 
uma criança com transtorno de ansiedade de separação, a cefaléia deve ser 
atribuída ao transtorno de ansiedade de separação somente nos casos em 
que ocorra exclusivamente no contexto de separação real ou de risco de 
separação. Similarmente, em um adulto com transtorno de pânico, a 
cefaléia deve ser atribuída a este somente nos casos em que ocorrer como 
um dos sintomas do ataque de pânico.  
 
A12.3 Cefaléia atribuída a transtorno depressivo maior  
 
Critérios diagnósticos  



A. Cefaléia sem características típicas, preenchendo os critérios de C a 
E  

B. Presença de transtorno depressivo maior, preenchendo os critérios 
do DSM-IV:  
1. um ou mais episódios no qual, durante o mesmo período de 

duas semanas, pelo menos cinco dos sintomas seguintes 
estejam presentes:  

C. humor deprimido  
D. interesse ou prazer acentuadamente diminuídos  
E. modificação de peso ou de apetite  
F. insônia ou hipersonia  
G. agitação ou retardo psicomotor  
H. fadiga ou falta de energia  
I. sentimentos de inutilidade ou de culpa excessiva e/ou inadequada  
J. capacidade de concentração diminuída, ou indecisão  
K. pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida, plano ou 

tentativa de suicídio  
L. ocorrendo na ausência de quaisquer episódios de mania ou 

hipomania;  
M. os sintomas não são melhor explicados por luto e não são devidos a 

efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica ou de 
substância  

N. A cefaléia ocorre exclusivamente durante os períodos depressivos 
maiores  

O. Cefaléia desaparece ou melhora significativamente dentro de três 
meses após o transtorno depressivo maior apresentar remissão 
completa  

P. A cefaléia não é atribuída a uma outra causa  
 
Comentário  
Uma vez que os antidepressivos tricíclicos são eficazes contra certos tipos de 
cefaléia, a remissão da mesma é mais sugestiva de uma causa psiquiátrica 
quando o transtorno depressivo maior melhora sob tratamento com outros 
antidepressivos que não tricíclicos.  
 
A12.4 Cefaléia atribuída a transtorno de pânico  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios de C a E  

B. Presença de transtorno de pânico preenchendo os critérios 
diagnósticos do DSM-IV:  

C. ataques recorrentes e inesperados de pânico seguidos por um mês 
ou mais de preocupação acerca de ter outro ataque, preocupação 



acerca das implicações de um ataque ou uma alteração 
comportamental por causa do ataque  

D. o ataque de pânico é definido como um período distinto de medo 
intenso ou desconforto no qual, pelo menos, quatro dos seguintes 
sintomas se manifestam abruptamente e atingem um pico dentro 
de dez minutos:  

E. palpitações  
F. ritmo cardíaco acelerado ou palpitação  
G. sudorese, tremores ou abalos  
H. sensações de falta de ar ou de sufocamento  
I. sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico  
J. náusea ou desconforto abdominal  
K. sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio  
L. desrealização ou despersonalização  
M. medo de perder o controle ou de enlouquecer  
N. medo de morrer  
O. parestesias  
P. l. calafrios ou ondas de calor  

1. os ataques de pânico não são decorrentes de efeitos 
fisiológicos de uma alteração médica ou de uma substância  

Q. A cefaléia ocorre exclusivamente durante os ataques de pânico  
R. A cefaléia desaparece e não recorre, após a remissão do transtorno 

de pânico  
S. A cefaléia não é atribuída a outra causa  

 
A12.5 Cefaléia atribuída a transtorno de ansiedade generalizada  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios de C a E  

B. Presença de transtorno de ansiedade generalizada, preenchendo os 
critérios do DSM-IV:  
1. ansiedade e preocupação excessivas sobre diversos eventos ou 

atividades e que o paciente considera difícil de controlar, 
ocorrendo na maioria dos dias, por pelo menos seis meses  

2. associada a pelo menos três dos seguintes sintomas:  
C. inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele  
D. fatigabilidade;  
E. dificuldade em se concentrar ou sensações de “branco” na mente  
F. irritabilidade  
G. tensão muscular  
H. perturbação do sono  

1. não ocorrendo exclusivamente durante um transtorno de 
humor  



2. não decorrente de efeitos fisiológicos de uma alteração médica 
ou de uma substância  

I. A cefaléia ocorre exclusivamente durante o curso do transtorno de 
ansiedade generalizada  

J. A cefaléia desaparece e não recorre após a remissão do transtorno 
de ansiedade generalizada  

K. A cefaléia não é atribuída a outra causa  
 
A12.6 Cefaléia atribuída a transtorno somatoforme indiferenciado  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios de C a E  

B. Presença de distúrbio somatoforme indiferenciado, definido por 
um sintoma somatoforme adicional à cefaléia, preenchendo os 
critérios DSMIV para distúrbio somatoforme indiferenciado:  

C. uma queixa somática mais a cefaléia que, após investigação 
apropriada, não pode ser explicada por uma alteração clínica 
sistêmica ou pelos efeitos diretos de uma substância ou 
medicamento ou, quando relacionada a uma alteração clínica, a 
queixa ou limitação é excessiva com relação à esperada pela 
história clínica, exame físico e/ou achados laboratoriais  

D. a queixa somática e a cefaléia causam sofrimento ou limitação e 
duram pelo menos seis meses  

E. cefaléia ocorre exclusivamente durante o curso da outra queixa 
somática  

F. A cefaléia desaparece após a remissão do transtorno somatoforme 
indiferenciado  

G. A cefaléia não é atribuída a outra causa  
 
A12.7 Cefaléia atribuída a fobia social  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios de C a E  

B. Presença de fobia social, preenchendo os critérios do DSM-IV:  
C. medo acentuado e persistente de uma ou mais situações sociais ou 

de desempenho, inclusive escolar, em que o indivíduo é exposto a 
pessoas estranhas e ao possível escrutínio por outras pessoas e em 
que o paciente teme agir de um modo que seja humilhante e/ou 
embaraçoso  

D. o paciente evita as situações sociais ou as suporta com intenso 
sofrimento  



E. a fobia é uma fonte de desconforto ou causa limitação da função 
social ou ocupacional  

F. A cefaléia ocorre exclusivamente durante o curso da fobia social  
G. A cefaléia desaparece após a remissão da fobia social  
H. A cefaléia não é atribuída a outra causa  

 
A12.8 Cefaléia atribuída ao transtorno de ansiedade de separação  
 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios de C a E  

B. Presença de transtorno de ansiedade de separação, preenchendo 
pelo menos três dos seguintes critérios do DSM-IV, durando por 
seis meses ou mais, e com início antes dos 18 anos:  
1. sofrimento excessivo e recorrente frente à ocorrência ou a 

previsão de  
C. afastamento de casa ou de figuras importantes de vinculação ou 

quando isso é previsto  
1. preocupação persistente e excessiva acerca de perder ou sobre 

possíveis perigos, envolvendo figuras importantes de 
vinculação;  

 
2. preocupação excessiva e persistente de que um evento 

indesejado leve à separação de uma figura importante de 
vinculação (p. ex., perder-se ou ser seqüestrado)  

3. relutância persistente ou recusa de ir à escola ou a qualquer 
outro lugar, em razão do medo da separação  

4. temor excessivo e persistente ou relutância em ficar sozinho 
ou sem as figuras importantes de vinculação em casa ou sem 
adultos significativos em outros contextos  

5. relutância ou recusa persistente a ir dormir sem estar próximo 
a uma figura importante de vinculação ou pernoitar longe de 
casa;  

6. pesadelos repetidos envolvendo o tema da separação;  
7. repetidas queixas de sintomas somáticos (tais como cefaléias, 

dores abdominais, náuseas ou vômitos) quando a separação de 
figuras importantes de vinculação ocorre ou é prevista.  

D. A cefaléia ocorre exclusivamente durante o curso do distúrbio de 
ansiedade de separação  

E. A cefaléia desaparece após a remissão do distúrbio de ansiedade de 
separação  

F. A cefaléia não é atribuída a outra causa  
 
A12.9 Cefaléia atribuída a transtorno de estresse póstraumático  



 
Critérios diagnósticos  

A. Cefaléia sem características típicas conhecidas, preenchendo os 
critérios de C a E  

B. Presença de transtorno do estresse pós-traumático, preenchendo 
os critérios diagnósticos do DSM-IV:  
1. o paciente foi exposto a um evento traumático, no qual ambos 

dos seguintes quesitos estiveram presentes:  
C. o paciente vivenciou, testemunhou ou foi confrontado com um ou 

mais eventos que envolveram morte ou ferimento grave, reais ou 
ameaçados ou uma ameaça à integridade física própria ou de 
outros  

D. a resposta do paciente envolveu intenso medo, impotência ou 
horror  
1. o evento traumático é persistentemente revivido em uma ou 

mais das seguintes maneiras:  
a. recordações aflitivas, recorrentes e intrusivas do evento, 

incluindo  
E. imagens, pensamentos ou percepções  
F. sonhos aflitivos recorrentes com o evento  
G. agir ou sentir como se o evento traumático estivesse ocorrendo 

novamente (inclui um sentimento de revivência da experiência, 
ilusões, alucinações e episódios de flashbacks dissociativos, inclu-
sive aqueles que ocorrem ao despertar ou quando intoxicado)  

H. sofrimento psicológico intenso quando da exposição a indícios 
internos ou externos que simbolizam ou lembram algum aspecto 
do evento traumático  

I. reatividade fisiológica na exposição a indícios internos ou externos 
que simbolizam ou lembram algum aspecto do evento traumático  
1. esquiva persistente de estímulos associados com o trauma e 

entorpecimento da responsividade geral (não presente antes 
do trauma), indicados por três ou mais dos seguintes quesitos:  

J. esforços no sentido de evitar pensamento, sentimentos ou con-
versas associadas com o trauma  

K. esforço no sentido de evitar atividades, locais ou pessoas que 
ativem recordações do trauma  

L. incapacidade de recordar algum aspecto importante do trauma  
M. redução acentuada do interesse ou da participação em atividades 

significativas;  
N. sensação de distanciamento ou afastamento em relação a outras 

pessoas  
O. faixa de afeto restrita (exemplo, incapacidade de ter sentimentos 

de carinho)  



P. sentimento de um futuro abreviado (exemplo, não espera ter uma 
carreira profissional, casamento, filhos ou período normal de vida)  
1. sintomas persistentes de excitabilidade aumentada (não 

presentes antes do trauma), indicados por dois ou mais dos 
seguintes itens:  

Q. dificuldade em conciliar e manter o sono  
R. irritabilidade ou surtos de raiva  
S. dificuldade em concentrar-se  
T. hipervigilância  
U. resposta de sobressalto exagerada  

1. a duração dos sintomas em B2, B3 e B4 é > 1 mês  
V. A cefaléia ocorre exclusivamente durante o curso do transtorno de 

estresse pós-traumático  
W. A cefaléia desaparece após a remissão do transtorno de estresse 

pós-traumático  
X. A cefaléia não é atribuída a outra causa  

 
A13. Neuralgias cranianas e causas centrais de dor facial  
A13.7.1 Cefaléia numular  
 
Termos usados previamente  
Cefalalgia em forma de moeda.  
 
Descrição  
Dor em uma área restrita e pequena da cabeça, na ausência de qualquer 
lesão das estruturas subjacentes.  
 
Critérios diagnósticos  

A. Dor fraca a moderada na cabeça, preenchendo os critérios B e C  
B. A dor é sentida exclusivamente em uma área arredondada ou 

elíptica, caracteristicamente com diâmetro de 2 a 6 cm  
C. A dor é crônicas podendo ser contínua ou interrompida por 

remissões espontâneas que persistem por semanas a meses  
D. Não atribuída a nenhum outro distúrbio  

 
Comentários  
Há ligeira preponderância entre as mulheres.  
A cefaléia numular é provavelmente uma neuralgia localizada de ramo 
terminal do nervo trigêmeo.  
A área dolorosa pode estar localizada em qualquer parte da cabeça, mas 
usualmente é na região parietal. A dor permanece confinada na mesma área 
sintomática e não se modifica em forma e dimensão ao longo do tempo. 
Exacerbações lancinantes por vários segundos ou que aumentam 
gradualmente em dez minutos a duas horas podem sobrepor-se à dor basal. 



Durante e entre os períodos sintomáticos, a área afetada pode mostrar 
variáveis combinações de hipoestesia, disestesia, parestesia, dolorimento 
e/ou desconforto.  
Períodos de remissão espontânea têm sido observados em 38% dos 
pacientes, com retorno à dor contínua em semanas ou meses.  
 
Referências bibliográficas  
Pareja JA, Caminero AB, Serra J, Barriga FJ, Dobato JL, Barón M, Vela L, Sánchez del Río  
M. Numular headache: a coinshaped cephalgia. Neurology 2002;58:1678-9.  

  



Definição dos termos  
 
Algômetro de pressão: dispositivo para medir o limiar de detecção ou a 
tolerância da dor induzida por pressão.  
Anorexia: falta de apetite e aversão por comida de intensidade leve. Aura: 
sintomas precoces de uma crise de enxaqueca com aura, sendo mani-
festações de uma disfunção cerebral focal. A aura tipicamente dura 20 a 30 
minutos e precede a cefaléia. (Ver também sintomas focais, pródromo, sin-
tomas premonitórios, sintomas de aviso.)  
Cefaléia: dor localizada acima da linha orbitomedial.  
Cintilação: alucinações visuais brilhantes cuja intensidade flutua, 
comumente numa freqüência de oito a dez ciclos por segundo. Típica da 
aura de enxaqueca. Crise de cefaléia (ou dor): cefaléia (ou dor) que se 
desenvolve, permanece  
em um certo nível por minutos até 72 horas e diminui até desaparecer  
completamente. Crise de cefaléia em salvas: um episódio de dor contínua 
que dura de 15 a 180 minutos.  
Crônica: em relação à dor, crônica denota persistência por um período 
maior que três meses. Em relação à cefaléia, o significado é mantido para as 
cefaléias secundárias. Para as cefaléias primárias, que geralmente são 
episódicas, o termo crônica é empregado sempre que a cefaléia ocorra na 
maior parte dos dias, por um período maior do que três meses. As cefaléias 
trigêmino-autonômicas são a exceção: nestes transtornos, o termo crônica 
não é utilizado até que permaneça por mais de um ano, sem períodos de 
remissão.  
Dias de cefaléia: número de dias afetados parcialmente ou em sua 
totalidade por cefaléia, dentro de um período de tempo de observação 
(comumente um mês).  
Dolorimento: uma sensação de desconforto ou dor causada por uma 
pressão  
que normalmente não seria suficiente para causar tais sensações. Dor em 
pontada: dor súbita que dura um minuto ou menos (habitualmente um 
segundo ou menos).  
Dor facial: dor abaixo da linha orbitomedial, acima do pescoço e  
anteriormente aos pavilhões auriculares. Dor referida: dor percebida em 
área diferente daquela onde se origina a nocicepção.  
Duração da crise: o tempo que decorre desde o início até o término de uma 
crise de cefaléia (ou dor) preenchendo os critérios para um tipo ou subtipo 
particular de cefaléia. Após crises de enxaqueca e de cefaléia em salvas 
pode persistir cefaléia de baixa intensidade, não-pulsátil, sem sintomas 
acompanhantes,  
mas este período não é incluído no tempo de duração da crise. Se o paciente 
adormecer durante uma crise e acordar sem dor, a duração é considerada 
até a hora de acordar. Se uma crise é aliviada por medicação, mas volta 



dentro de 48 horas, isso pode representar uma recorrência da mesma crise 
ou uma nova crise. É necessário discernimento para distinguir as duas 
situações.  
Episódico: o que recorre e remite num padrão regular ou irregular de crises 
de cefaléia (ou dor). O termo adquiriu um significado especial no contexto 
da cefaléia em salvas, referindo-se à ocorrência de períodos de salvas 
alternados com períodos de remissão. Acepção semelhante tem sido 
adotada para hemicrania paroxística.  
Erro de refração: miopia, hipermetropia ou astigmatismo.  
Escotoma: perda de parte(s) do campo visual em um ou ambos os olhos. 
Pode ser absoluta (visão nula no escotoma) ou relativa (visão reduzida ou 
obscurecida). Espectro de fortificação: alucinação visual que apresenta 
crescimento  
gradual, com forma arqueada e angulações, típica da enxaqueca com aura. 
Fonofobia: hipersensibilidade aos sons, geralmente levando a evitá-los. 
Fotofobia: hipersensibilidade à luz, geralmente levando a evitá-la. 
Freqüência de ataques: quantidade de crise de cefaléia ou de dor por 
período  
de tempo (comumente um mês). O alívio de uma crise de enxaqueca com 
medicação pode ser seguido de recorrência em 48 horas. A segunda edição 
do Guidelines for Controlled Trials of Drugs and Migraine da Sociedade 
Internacional de Cefaléia recomenda, como solução prática, especialmente 
para se diferenciar crises registradas como diárias no mês antecedente, 
contar como crises individuais somente aquelas separadas por um dia 
inteiro sem dor.  
Heteroforia: estrabismo latente. Heterotropia: estrabismo manifesto. 
Intensidade da dor: nível de dor, geralmente expresso em termos da sua  
conseqüência funcional, é graduada numa escala verbal de quatro pontos: 0 
(zero) sem dor; 1 (um) dor fraca, que não interfere com as atividades; 2 
(dois) dor moderada, que limita, mas não impede as atividades; 3 (três) dor 
forte, que impede as atividades. Pode ser também expressa pela escala 
analógica visual.  
Lancinante: dor de curta duração, como um choque elétrico, ao longo de 
uma raiz ou de um nervo.  
Linha em ziguezague: sinônimo de espectro de fortificação. Músculos 
pericranianos: músculos do pescoço, da mastigação, da mímica facial, da 
fala e do ouvido interno (tensor do tímpano, estapédio).  
Não suficientemente validados: cuja validade como uma entidade diag-
nóstica é duvidosa, conforme o julgamento com base na experiência do 
subcomitê e/ou pelas controvérsias da literatura.  
Neuroimagem: tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética 
(RM), tomografia por emissão de pósitrons (PET), tomografia computa-
dorizada por emissão de fóton único (SPECT) e cintilografia cerebrais.  



Nova cefaléia: um tipo de cefaléia que o paciente nunca teve antes. Período 
de remissão de salva: período de tempo durante o qual não ocorrem crises, 
quer espontaneamente, quer induzidas por álcool ou nitroglicerina.  
Para ser considerada uma remissão, o período sem crises deve ser maior do 
que um mês. Período de salva: período de tempo durante o qual as crises 
de cefaléia  
ocorrem regularmente, pelo menos em dias alternados.  
Pressão/aperto: dor de caráter constante, freqüentemente comparada a 
uma faixa de ferro em torno da cabeça. Pródromo: tem sido usado com 
significados diferentes, mas freqüentemente  
como sinônimo de sinais premonitórios. Este termo deve ser evitado. 
Pulsátil: que varia com os batimentos cardíacos, latejante. Região nucal: 
face dorsal da parte superior do pescoço, incluindo a região  
da inserção dos músculos cervicais no crânio. Relação temporal estreita: 
este termo é usado para descrever a relação entre um transtorno orgânico e 
uma cefaléia. Podem existir relações temporais específicas para distúrbios 
de início agudo nos quais há uma provável causalidade, mas que 
freqüentemente não foram suficientemente estudadas.  
Para distúrbios crônicos, a relação temporal, assim como a causalidade, são 
freqüentemente difíceis de ser determinadas. Sintomas acompanhantes: 
sintomas que tipicamente acompanham em vez  
de preceder ou suceder a cefaléia. Na enxaqueca, por exemplo, os mais fre-
qüentes são náusea, vômitos, fotofobia e fonofobia; osmofobia, diarréia e 
outros sintomas podem ocorrer mais raramente.  
Sintomas de aviso: termo previamente utilizado tanto para os sintomas  
premonitórios quanto para a aura, sendo, portanto, ambíguo. Não deve ser 
usado. Sintomas focais: sintomas de distúrbio encefálico focal (geralmente 
cerebral), tais como ocorrem na aura enxaquecosa.  
Sintomas premonitórios: sintomas que precedem e que prenunciam uma 
crise de enxaqueca por duas a 48 horas. Ocorrem antes da aura na 
enxaqueca com aura e antes do início da dor na enxaqueca sem aura. Entre 
os sintomas premonitórios mais comuns estão: fadiga, euforia, depressão, 
fome anormal, desejo de comer determinados alimentos.  
Substância: drogas, substâncias químicas, vinho, vapores etc. Teicopsia: 
sinônimo de espectro de fortificação. Termo previamente utilizado: termo 
diagnóstico que era usado no passado  
com significado similar ou idêntico aos critérios fornecidos neste 
documento. Os termos usados no passado são freqüentemente ambíguos e 
têm sido usados de maneira diversa em países diferentes.  
Unilateral: ou à direita ou à esquerda, não cruzando a linha média. Quando 
usado para cefaléia, não necessariamente compreende todo o lado direito 
ou esquerdo da cabeça, podendo ser frontal, temporal ou occipital apenas. 
Se usado para distúrbios sensitivos ou motores da aura de enxaqueca, inclui 
uma distribuição numa metade do corpo (inteiramente ou numa parte).  



Vasoespasmo: constrição de artéria ou arteríolas em grau suficiente para 
reduzir a perfusão tissular.  


