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Enxaqueca
E
a: uma bre
eve revisão
Ra
afael Poloni *
A enxaqueca (migrân
nea) é um comum distúrbio debil itante de dor de
cabeç
ça, segundo
o a International Head
dache Societty (IHS). É considerad
da uma patologia
comp
plexa, a qual rotineirame
ente é confu
undida com cefaleias – dores de ca beça, mas é uma
reaçã
ão neurovascular, ano
ormal, num
m organismo geneticamente vuln
nerável, qu
ue se
exterrioriza, clinic
camente, por episódios rrecorrentes de cefaléia e manifestaçções associa
adas e
que, geralmente,, dependem da presença
a de fatores desencadeantes.
A enxaqueca costuma
a provocar dores unilatterais e late
ejantes e, muitas
m
vezes
s, náuseas, vômitos, inttolerância a sons, luz e cheiros forte
es. Sabe-se que a enxaqueca
é um
ma doença multifatorial,
m
, com um o
ou mais fato
ores desenc
cadeantes, ttais como fa
atores
genétticos, consu
umo de certos alimento
os (queijos, embutidos, chocolate, café, adoçantes),
sono prolongado
o, falta de sono, excessso de expo
osição ao sol,
s
alteraçã
ão de hormônios,
ão), ingestã
tabag
gismo, estre
esse, fome, transtorno
os de humo
or (ansiedad
de, depressã
ão de
bebid
da alcoólica, dentre outro
os.
Esta patologia acome
ete cerca de 20% das mulheres, com prevalência
entre
e 35 e 45 anos
a
de idad
de. Além diisto, a enxa
aqueca acarrreta, em m édia, quatro
o dias
perdidos de traba
alho em um ano, pois a crise de en
nxaqueca costuma durarr de 4 a 72 horas
e, em
m casos mais raros, a frequência
f
p
pode ser diá
ária. Segund
do a Organizzação Mundial de
Saúde, a enxaqu
ueca está em 19º luga r entre as doenças deb
bilitantes em
m todo o mundo.
Porta
anto, a enxa
aqueca é um
m fator signi ficante na economia
e
po
or causa da perda de diias de
traba
alho e a redu
ução na prod
dutividade in
ndividual.
Os mecan
nismos realm
mente desencadeantes de enxaque
eca perman
necem
desco
onhecidos, mas avanços importan
ntes foram alcançados
s nas últim
mas décadas
s. Os
prime
eiros estudo
os acerca da enxaqu
ueca constam na déca
ada de 30 do século
o XX,
desen
nvolvidos po
or Wolff (figu
ura 1), o qua
al enfocou a fisiopatogen
nia da mesm
ma, lançando
o mais
adian
nte dois dos principais livros sobre o assunto: Headache
H
an
nd Other Hea
ad Pain 1ª edição
e
(1948
8) e 2ª ediçã
ão (1963).

Fig
gura 1: Localiz
zação da dor referida
r
a parttir do vaso inttracraniano es
stimulado. (Ra
ay e Wolff, 19
940)
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Inicialmen
nte foi obserrvado que o diâmetro da
as artérias d
do couro cab
beludo
aume
entava durante uma crise de enxaq
queca e este
e fato era te
emporalmen
nte proporcio
onal à
intensidade da dor. Ainda, substâncias
s
v
vasodilatado
oras provoca
am cefaleia e
e, ao contrá
ário, a
serottonina, conh
hecidamente
e vasoconsttritora, alivia a dor da
a enxaquecca. Entretan
nto, a
vasod
dilatação po
or si só não
o parece pro
oduzir dor. Por isso, a teoria de W
Wolff foi bas
stante
conte
estada. Além
m disso, também foi dem
monstrado qu
ue dor e vasodilatação n
nem sempre estão
relacionadas (Anderson AR et
e al., 1988; Zwetsloot CP
C et al., 1993). Em sum
ma, as droga
as até
então
o utilizadas contra enx
xaqueca era
am vasoconstritores ou
u inibidores da liberaçã
ão de
neuro
opeptídeos causadores
c
de
d vasodilata
ação. Por ou
utro lado, mo
oléculas de ó
óxido nítrico
o (NO)
e o peptídeo relacionado ao gene
g
da calccitonina (PRG
GC) estavam
m claramente
e envolvidos.
A partir daí, a en
nxaqueca começou a ser relacio
onada, além
m da
vasod
dilatação, a neurotrans
smissores e mediadore
es inflamató
órios como, por exemp
plo, a
bradicinina, a his
stamina, a noradrenalin
n
na e as prostaglandinas.. Por isso, a fisiopatolog
gia da
queca parec
ce ter participação efetiv
va de componentes neurais ou neuro
o-humorais. Tanto
enxaq
é verrdade que Sicuteri
S
et all. (1959) ob
bservaram que um antagonista sero
otoninérgico pode
ser u
utilizado na
a profilaxia de crises de enxaqueca. Ainda,, o principa
al metabólitto da
serottonina, o ác
cido 5-hidrox
xiindolacéticco, está pre
esente em altas
a
concen
ntrações na urina
duran
nte os ataqu
ues de enxa
aqueca (Sicu
uteri et al., 1961). O av
vanço dos e
estudos acerrca da
enxaq
queca levou
u à teoria neurovascula r, a qual re
elaciona uma
a inflamação
o neurogênica ao
episó
ódio de enx
xaqueca. Consequentem
mente, o uso de anti-in
nflamatórioss é adequad
do no
tratamento de ce
efaléia primá
ária, ou cefalléia crônica, de apresenttação episód
dica ou contíínua e
de na
atureza disfu
uncional. Segundo Mosk
kowitz (1984
4) a inflamaç
ção vascularr é dependen
nte de
estím
mulos neurog
gênicos, os quais
q
são con
nduzidos pello ramo oftálmico do nerrvo trigêmeo
o.
A crise de enxaqueca é dividida didaticamente
e em quatro
o etapas, dife
erindo
pela sua sintoma
atologia (figu
ura 2). Na ettapa premon
nitória, perío
odo anteriorr à dor de ca
abeça,
sinais
s como dese
ejo por dete
erminados a
alimentos, bocejos, alterações de h
humor, cans
saço e
reten
nção de líquiidos são com
muns. Estrutturalmente, esta etapa coincide com
m a vasodila
atação
de va
asos cranian
nos (baixo fluxo sanguín
neo cerebral, CBF - cerrebral blood
d flow). Após
s esta
etapa
a, ocorrem alterações na
n visão, co
omo embaça
amento, pon
ntos ou man
nchas escurras na
visão
o, linhas em zig-zag e pontos
p
lumin
nosos. Esse conjunto de
e sinais é de
enominado aura
a
e
costu
uma durar de
e 5 minutos até uma ho ra. Posteriorrmente, aparece a dor d e cabeça, pe
eríodo
mais incômodo e por vezes incapacitantte da enxaqu
ueca, a quall é iniciada ccom hipoperrfusão
dos v
vasos cranianos e é seguido
s
por hiperperfus
são. A dor pode ser a
acompanhada por
náuse
eas, vômito
os, sensibilid
dade ao barrulho, cheiro
os e luz. Finalmente, o
ocorre a fase de
resolução, onde o organismo
o tenta se rrecuperar da
a dor de cab
beça intensa
a, podendo haver
erância a alg
guns alimenttos, dificulda
ade de conce
entração, dor muscular e fadiga.
intole

Figura 2: Esquema
a ilustrativo da enxaquec
ca com
aura. Modificado de
e Olesen J et al.,
a 1981
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A enxaque
eca pode serr dividida em
m dois subtip
pos maiores : a migrânea
a sem
aura - a mais com
mum - e a migrânea
m
com
m aura. Então, para facilitar e padro
onizar os criitérios
de diagnóstico da
d enxaquec
ca, a IHS p
publicou, já em 1988, os dados co
ontidos nas duas
tabelas abaixo.

Tabela 1: Critérios de dia
agnóstico da enxaqueca
e
sem
m aura (IHS)
A
A. Pelo menos
s cinco ataque
es preenchend
do os critérios
s de B a D.
B. Ataques de dor de cab
beça com durração de pelo
o menos 4 a 72 horas (n ão tratada ou
ttratada sem sucesso).
s
C
C. Dor de cab
beça com pelo menos duas das seguintes
s característica
as:
1. Lo
ocalização unilateral;
2. Qu
ualidade pulsa
ante;
3. Intensidade mo
oderada ou sev
vera da dor (iinibe ou impos
ssibilita ativid
dades diárias);;
A
por (ou caussando) repuls
sa de ativida
ades físicas rrotineiras (po
or
4. Agravamento
exem
mplo, andar ou
u subir escada
as);
D. Durante a dor de cabeça
a aparecer pe lo menos um dos seguintes
s sintomas:
1. Ná
áusea e/ou vô
ômito;
2. Fo
otofobia e fono
ofobia;
E. Não for atrribuído a outro
o distúrbio.

Apesar da
a enxaqueca
a sem aura ser mais comum,
c
a ccom aura parece
p
incom
modar muito mais e acom
mete cerca d
de 20 a 30%
% dos diagno
osticados com
m enxaqueca
a.
Tabela 2: Critérios de dia
agnóstico da enxaqueca
e
com
m aura (IHS)
A
A. Pelo menos
s dois ataques
s preenchendo
o o critério B.
B. Aura seguindo um dos critérios abaixo
o:
1. Sintomas
S
visu
uais totalme nte reversíve
eis, incluindo
o aspectos p
positivos (po
or
exem
mplo, luzes pis
scando, manch
has ou linhas));
2. Sintomas
S
sens
soriais totalm
mente reversííveis, incluind
do aspectos positivos (po
or
exem
mplo, alfinetes
s e agulhas) e//ou caracterís
sticas negativa
as (dormência
a);
3. Distúrbio do dis
scurso disfásicco totalmente reversível;
as sensoriais unilaterais;
4. Sintomas visuais homônimoss e/ou sintoma
elo menos um
m sintoma de
e aura desen
nvolvido gradualmente ao longo de, ao
5. Pe
meno
os, 5 minutos
s e/ou difere
entes sintoma
as de aura oc
correm em su
ucessão em 5
minu
utos ou mais;
6. Ca
ada sintoma dura no máxim
mo 60 minutos
s;
7. Disartria;
ertigem;
8. Ve
9. Zu
umbido;
10. Hipoacusia;
H
11. Diplopia;
D
12. Sintomas
S
visu
uais simultane
eamente nos campos temporal e nasal de ambos os
olhos
s;
13. Ataxia;
A
14. Diminuição
D
do nível de conssciência simultaneamente com
c
parestesia
a bilateral;
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O tratamento da en
nxaqueca é bastante difícil, pois envolve muitos
m
pacie
entes não re
esponsivos aos
a
medicam
mentos utiliz
zados como primeira e
escolha. A te
erapia
medicamentosa pode
p
ser div
vidida em sin
ntomática ag
guda e profilática. Os trriptanos, pottentes
agonistas de receptores de serotonina
s
((subtipos 1B
B e 1D), pare
ecem ser o “padrão ourro” na
terap
pia de episó
ódios agudos
s, com efetiividade oral de 29 a 74%
7
dos pa
acientes. Ele
es são
indica
ados quand
do simples associações de analgé
ésicos comuns não fun
ncionam ma
ais. O
suma
atriptano foi o primeiro medicamentto desta clas
sse utilizado
o para tratam
mento de ataques
agudos de enxaq
queca. O alm
motriptano, um medicam
mento mais recente dessta classe, parece
p
ser a
ainda mais eficiente
e
que o sumatrip
ptano nos en
nsaios pré-clínicos e clín
nicos. Esse parece
p
alivia
ar a enxaque
eca em aprox
ximadamentte 30 minuto
os.
Todavia, os maiores avanços no
n tratamento da enxa
aqueca foram na
utiliza
ação de anta
agonistas do
os receptore
es dos PRGC. A estimula
ação experim
mental do sis
stema
trigem
minovascula
ar desencade
eia liberação
o de PRPC, causando vas
sodilatação llocal e inflam
mação
da parede dos vasos
v
sangu
uíneos da d
dura-máter. Além disso
o, há níveis elevados destes
d
peptíídeos no san
ngue venoso da jugular e
externa dura
ante ataques
s de enxaque
eca.
Já existem
m medicam
mentos eficazes no trattamento da
a enxaqueca
a que
valproato, to
interfferem em ca
anais iônicos, tais como v
opiramato, verapamil
v
e lamotrigina. Além
disso
o, drogas que
e bloqueiam a ativação d
das células gliais
g
parece
em ser prom issores, com
mo por
exem
mplo, a naltre
exona, a naloxona, a mi nociclina e o ibudilast.
Entretanto
o, como to
odos os outtros medica
amentos, oss fármacos para
tratamento da enxaqueca possuem efeitos collaterais e adversos e
e, alguns deles,
preoc
cupantes. Os antagonisttas dos rece
eptores dos PRGC têm se mostrad o muito efic
cazes,
segurros e com alta
a
tolerabilidade. Entrretanto, o uso
u
destes tem acarreta
ado aumento nos
níveis
s de transam
minases hepáticas em um
ma minoria de pacientes que tomam
m o medicam
mento
duas vezes por dia por três meses.
m
os receptore
O uso de agonistas do
es de serotonina, os trip
ptanos, é lim
mitado
devid
do à potente
e atividade vasoconstrito
v
ora deste ne
eurotransmis
ssor. Por issso, esta clas
sse de
medicamentos deve
d
ser utilizada
u
co m muita cautela
c
em pacientes com problemas
cardio
ovasculares.. Inclusive, estas drog
gas devem ser contrain
ndicadas em
m pacientes
s com
doenças cardíaca
as, prévio infarto
i
do m
miocárdio, histórico
h
fam
miliar ou pe
essoal de ataque
a
isquê
êmico transie
ente ou derrrame, doen ça vascular periférica e pressão sa
anguínea alta não
contrrolada.
Um estudo
o apresentad
do no 136º Encontro anual da Amerrican Neurollogical
Assoc
ciation (ANA
A) demonstrou que ap
proximadame
ente 20% dos
d
1200 p
participantes
s com
enxaq
queca usam um ou mais
s triptanos m
mesmo tendo contraindic
cações cardííacas. Inclus
sive, a
maioria dos pac
cientes que vieram a ffalecer por problemas cardíacos u
usavam tripttanos.
Porta
anto, fica bem clara a co
ontraindicaçã
ão dos tripta
anos para os
s pacientes q
que têm qua
alquer
tipo de histórico
o e/ou prob
blema cardio
ovascular. Para
P
estes casos, há a
alternativas mais
intere
essantes que os triptan
nos, tais com
mo os anti-iinflamatórios
s não-estero
oidais, lemb
brando
que doses baixa
as de ácido acetilsalicíliico não têm
m efeito parra enxaquecca e doses muito
eleva
adas favorec
cem sangram
mentos e ou
utros eventos adversos. Alternativass adicionais estão
ancorradas ao uso
o de derivados ergóticoss, opióides e barbitúricos
s.
Enquanto não há conssenso sobre as verdadeiras causas e fisiopatolog
gia da
enxaq
queca, todo e qualquer estudo será válido e mu
uito bem-vindo pela com
munidade científica
e lou
uvados pelos
s tantos milhões de pesssoas ao red
dor do mund
do que sofre
em desse te
errível
mal.
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