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História clínica

História da Moléstia Atual: Paciente do sexo masculino, 32 anos de idade, 
branco, solteiro. É educador físico e fisioterapeuta. Relata início de quadros de 
forte cefaleia em região orbitária à esquerda há 7 dias, descrita como “se estives-
sem enfiando um ferro na cabeça”, associada a hiperemia conjuntival e rinorreia 
homolateral. Relata ainda agitação intensa durante a dor. Refere duração de 20 
minutos, com intensidade inicialmente moderada (5 minutos), evoluindo para 
intensidade grave (10/10), em uma frequência de cerca de quatro crises por dia. 
Fez uso de analgésicos comuns (dipirona sódica 500 mg, 2 comprimidos, e ibu-
profeno 600 mg, 1 comprimido), sem melhora dos quadros. Chegou a ser acorda-
do durante o sono devido a uma das crises.

História Pregressa: Paciente nega episódios anteriores ou em familiares. 
Nega apresentar hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus ou outras co-
morbidades. Nega uso de medicações contínuas. Nega hábito tabagista ou etilista.

Exame físico

Sinais vitais

• PA: 120x80 mmHg;
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• FC: 55 bpm;
• FR: 16 irpm;
• TºC axilar: 36,5º.

Ectoscopia: Paciente em bom estado geral, alerta e bem orientado no tempo 
e espaço. Fácie atípica, longilíneo, porte atlético, postura ativa. Pele e mucosas 
hidratadas e normocoradas. Escleras anictéricas. Pelos e fâneros bem implan-
tados e distribuídos. Ausência de linfadenomegalias palpáveis.

Aparelho cardiovascular: Pulsos radiais, femorais e pediosos cheios e simé-
tricos. Ictus não visível ou palpável. À ausculta, bulhas normorrítmicas, normo-
fonéticas, em 2 tempos, sem sopros.

Cabeça, olhos, ouvidos, nariz e garganta: nada digno de nota.
Aparelho respiratório: tórax sem abaulamentos ou retrações. Som claro pul-

monar predominante e bem distribuído. À ausculta, murmúrio vesicular fisioló-
gico, sem ruídos adventícios.

Abdome: plano, sem lesões, circulação colateral ou cicatrizes. Ruídos hi-
droaéreos presentes. Timpanismo predominante. Ausência de dor, massas ou 
visceromegalias à palpação.

Exame neurológico: Glasgow 15, pupilas isocóricas e fotorreativas. Lingua-
gem, memória, praxia e gnosia preservados. Motricidade ocular extrínseca pre-
servada. Face simétrica. Audição, cefalogiria e deglutição preservadas. Motrici-
dade e sensibilidade de tronco e membros preservadas. Coordenação motora 
preservada. Ausência de disdiadococinesia.

Evolução

Baseando-se nos dados obtidos pela anamnese e exame físico, foi estabele-
cido o diagnóstico de cefaleia em salvas, de acordo com os critérios da Classifi-
cação Internacional de Cefaleias. O início do quadro, ainda recente, não permi-
tiu a distinção entre cefaleia em salvas episódica ou crônica.

Foi prescrito para o paciente Sumatriptano 100 mg para as crises e marcado 
retorno para avaliação em 30 dias. Ao retorno, o paciente referiu melhora na 
intensidade da dor, mas persistência de 4 episódios ao dia. Foi feita associação 
com Topiramato 50 mg. O paciente retornou novamente com 30 dias, relatando 
remissão das crises.
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QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO      

1. Como podem ser classificadas as cefaleias?
2. Quais são as informações mais importantes na história clínica de uma cefaleia?
3. Qual o papel dos exames complementares na investigação da cefaleia?
4. Qual a epidemiologia da cefaleia em salvas?
5. A fisiopatologia da cefaleia em salvas é bem estabelecida?
6. Em que se baseia seu diagnóstico?
7. Quais são os principais diagnósticos diferenciais dessa condição?
8. Quais são os tratamentos preconizados?

?

Discussão

Cefaleias são queixas importantes desde a atenção primária ao atendimen-
to na urgência e emergência. Conhecer os principais pontos na abordagem e 
investigação de um paciente com esse sintoma é uma qualidade necessária em 
qualquer ambiente da prática médica.

Suas etiologias e manifestações são diversas. A Classificação Internacional 
de Cefaleias foi criada pela Sociedade Internacional de Cefaleias como forma de 
padronizar e sistematizar o diagnóstico de acordo com critérios estabelecidos1. 

As cefaleias podem ser classificadas em dois grandes grupos. As cefaleias se-
cundárias são aquelas em que foi diagnosticada outra perturbação cientifica-
mente documentada como podendo causar cefaleias, havendo evidência de cau-
salidade entre elas, seja pela relação temporal ou pelas características clínicas 
do quadro1. As principais etiologias são aquelas relacionadas a lesões de efeito 
de massa, infecções do sistema nervoso central e hemorragias subaracnóideas2. 
As cefaleias primárias constituem a maioria dos quadros, e apresentam-se sem 
nenhuma causa exógena identificável. Dentro deste grupo, destacam-se a mi-
grânea, cefaleia tensional e as cefaleias trigêmino-autonômicas2. A cefaleia ten-
sional e a migrânea são, respectivamente, a segunda e a terceira mais frequentes 
em todo o mundo, mesmo consideradas sub-diagnosticadas. A migrânea chega 
a afetar cerca de 15% da população mundial. Tais distúrbios são ainda duas das 
principais causas de diminuição da produtividade e perda de dias de trabalho3.

A história clínica consiste na primeira e mais importante etapa da abordagem 
de um paciente com queixa de cefaleia. A correta caracterização do paciente e 
do quadro sintomático é essencial para a diferenciação entre as possíveis etio-
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logias, bem como para a correta recomendação da investigação complementar. 
A Associação Britânica para o Estudo da Cefaleia4 propõe que a abordagem seja 
feita com base em seis aspectos:

1. Separação dos diferentes tipos de cefaleia sentidos pelo paciente, de for-
ma que cada um tenha sua própria história clínica;

2. Aspecto temporal: Início do quadro, frequência, duração e padrão tempo-
ral (episódico, diário);

3. Caracterização: Intensidade, natureza, qualidade, localização e irradiação 
da dor e sintomas associados;

4. Aspecto causal: Fatores predisponentes ou deflagrantes, fatores de alívio 
ou piora do quadro e histórico familiar;

5. Resposta do paciente ao quadro: o que o paciente faz durante as crises, 
padrão de incapacidade, uso de medicações e resposta;

6. Período entre as crises: presença ou não de sintomas persistentes e senti-
mentos do paciente em relação ao quadro.

O exame físico do paciente deve ser o mais completo possível. A presença de 
sinais e sintomas infecciosos, como a febre, bem como sinais de déficit neuro-
lógico focal ou alteração do nível de consciência demandam investigação com-
plementar do quadro5.

Durante a consulta, deve ser dada grande atenção quanto à pesquisa de si-
nais de alarme: primeira ou pior cefaleia da vida, quadro novo em paciente com 
mais de 50 ou menos de 10 anos de idade, mudança no padrão de cefaleia já 
existente, cefaleia em paciente com câncer ou vírus HIV, dor progressiva ou rela-
cionada com mudanças posturais, instalação aguda ou hiperaguda, associação 
com náuseas ou vômitos ou sintomas sistêmicos, como febre, tosse e perda de 
peso. A presença desses sinais e sintomas indica maior probabilidade de etio-
logia secundária da cefaleia, direcionando para investigação mais aprofundada 
do paciente6,7.

A investigação complementar não é considerada rotina na abordagem da 
cefaleia. Exames laboratoriais devem ser solicitados na suspeita de componen-
te sistêmico na etiologia do quadro. A neuroimagem também não deve ser so-
licitada de rotina, reservando-se aos quadros em que sinais de alarme estejam 
presentes ou que não estejam respondendo ao tratamento proposto7,8.

E quanto ao caso apresentado acima?
A história do quadro foi caracterizada como um único tipo de cefaleia, de 

início recente e lateralidade bem estabelecida. A dor foi como lancinante, “em 
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facada”, de duração curta e intermitente e bem localizada na região periorbitá-
ria. A detalhada caracterização do quadro, aliada ao exame físico sem evidên-
cias de acometimento sistêmico ou déficits neurológicos, permite direcionar a 
hipótese diagnóstica a uma cefaleia primária. A presença de sintomas como hi-
peremia conjuntival e rinorreia sinalizam para uma possível cefaleia trigêmino-
-autonômica, da qual a cefaleia em salvas é uma das principais representantes 
e consiste no diagnóstico do caso.

A cefaleia em salvas é uma das mais severas síndromes dolorosas conheci-
das na clínica médica, ainda subdiagnosticada e manejada incorretamente na 
prática clínica. Apresenta baixa prevalência, chegando a afetar menos que 1% 
da população, sendo homens a maioria dos pacientes, numa proporção de 4:19. 
A prevalência anual é de cerca de 53 casos a cada 100 mil, com o primeiro episó-
dio ocorrendo por volta da terceira década de vida. Apesar da preponderância 
masculina, a apresentação clínica tende a ser semelhante em ambos os sexos. 
Além disso, a maior prevalência em homens vem sofrendo redução, possivel-
mente relacionada a um maior entendimento da fisiopatologia da doença e sua 
maior aceitação na lista de possíveis diagnósticos na prática clínica10. O paciente 
do caso está dentro dos padrões mais comuns de sexo e idade para a ocorrência 
da cefaleia em salvas.

Na literatura, há relação considerável entre história pregressa de trauma cra-
niano e incidência da cefaleia em salvas: 30,8% a quase 37% dos pacientes apre-
sentaram histórico10. Evidências que suportam uma possível relação genética 
também podem ser encontradas, como a ocorrência em gêmeos monozigóticos 
e história positiva em 7% das famílias de pacientes portadores da condição10,11. 
Tabagismo também foi relatado em uma porcentagem considerável dos pacien-
tes. O tempo médio entre o primeiro episódio e a confirmação diagnóstica per-
manece alto, cerca de três anos, e os sintomas parecem diminuir após os 70 anos 
de idade12. Nenhum fator associado, além do sexo, foi encontrado no paciente 
do relato durante a investigação clínica.

As manifestações clínicas consistem em crises álgicas breves e periorbitais, 
unilaterais, de intensidade grave e incapacitante, podendo ser acompanhadas 
de agitação psicomotora. A dor é acompanhada de sintomas autonômicos ip-
silaterais: lacrimejamento, rinorreia, hiperemia conjuntival, ptose ou miose e 
rubor facial. Uma minoria dos pacientes (até 3%) não apresentam sintomas au-
tonômicos. As crises em geral são unilaterais, mas podem sofrer deslocamento 
lateral. Chegam a uma frequência de até oito vezes ao dia, mas sempre com 
duração curta1,10.



30

O diagnóstico em geral se baseia no reconhecimento dos critérios clínicos 
propostos pela Classificação Internacional de Cefaleias. Pode ainda ser dividido 
em Cefaleia em salvas episódica e crônica. Exames de imagem (TC e RM), não são 
necessários na maioria dos casos, exceto quando houver características atípicas 
ou se o paciente deixar de responder à medicação, sugerindo possível causa se-
cundária como, por exemplo, anormalidades pituitárias (a RM é o método pre-
ferencial nesses casos). Exames laboratoriais, testes eletrofisiológicos e punção 
lombar são úteis quando anamnese e exame físico não são capazes de excluir 
causas secundárias1,13. A tabela abaixo resume os critérios diagnósticos de acor-
do com a terceira versão da Classificação Internacional de Cefaleias:

Cefaleia em salvas

A. Pelo menos cinco crises preenchendo os critérios B a D.
B. Dor forte ou muito forte, unilateral, supra-orbitária e/ou temporal com duração de 15 a 180 

minutos (quando não tratada)1.
C. Um dos dois ou ambos:

a. Pelo menos um dos seguintes sintomas ou sinais ipsilaterais à cefaleia:
• Hiperemia conjuntival ou lacrimejo;
• Congestão nasal ou rinorreia;
• Edema da pálpebra;
• Sudorese facial e da região frontal;
• Rubor facial e da região frontal;
• Sensação de ouvido cheio;
• Miose e /ou ptose.

b. Sensação de inquietação ou agitação.
D. As crises têm uma frequência de uma em cada dois dias a oito por dia durante mais de me-

tade do tempo em que a perturbação está ativa.
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3 beta.

1 Durante parte (inferior a metade) do tempo de duração de cefaleia em salvas, as crises po-
dem ser menos graves e/ou de duração mais ou menos longa.

Cefaleia em salvas episódica

A. Crises que cumpram os critérios de cefaleia em salvas e que ocorram em períodos.
B. Pelo menos dois períodos de salva com duração de 7 dias em um ano (quando não tratados) 

e separados por períodos de remissão livres de dor maiores ou iguais a 1 mês.

Cefaleia em salvas crônica

A. Crises que cumpram os critérios de cefaleia em salvas e que ocorram em períodos.
B. Que ocorram sem um período de remissão ou com remissões de duração inferior a 1 mês 

durante pelo menos 1 ano.
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A etiologia da cefaleia em salvas permanece incerta. Mais de uma teoria fo-
ram propostas na tentativa de explicar a fisiopatologia da condição, bem como 
a presença simultânea de sintomas simpáticos e parassimpáticos durante as 
crises, uma das características marcantes dessa patologia. A primeira delas foi 
baseada nos efeitos desencadeadores e terapêuticos de substâncias vasodila-
tadoras e constritoras, respectivamente, nas crises. Uma disfunção ou inflama-
ção inicial nos vasos da área paraselar ou seio cavernoso ativariam a via doloro-
sa do ramo oftálmico do nervo trigêmeo. Tal mecanismo parece estar presente, 
mas não se sabe se está como causa ou consequência das crises1,13,14.

Estudos mais recentes têm direcionado sua atenção para o papel do hipo-
tálamo na gênese da cefaleia em salvas. Análises de neuroimagem funcional de-
monstram uma maior ativação do hipotálamo posterior durante as crises, bem 
como maior concentração de massa cinzenta nessa região em pacientes com-
parados a controles. Na literatura também pode-se encontrar que estudos com 
tratamentos utilizando a técnica de deep-brain stimulation (DBS) no hipotálamo 
têm conseguido resultados satisfatórios, reafirmando seu papel na patofisiolo-
gia dessa condição10,15.

Diagnósticos diferenciais

O diagnóstico diferencial deverá considerar outras condições álgicas uni-
laterais, curtas e frequentes. A 3ª edição da Classificação Internacional de Ce-
faleias identifica a cefaleia em salvas como uma das cefaleias trigêmino-auto-
nômicas, grupo que inclui mais três condições que constituem seus principais 
diagnósticos diferenciais1. Suas características topográficas e autonômicas são 
semelhantes, envolvendo ataques cefálicos unilaterais. Logo, as principais dife-
renças estão relacionadas à duração e frequência das crises. Na hemicrania pa-
roxística, as crises têm duração de 2 a 30 minutos, numa frequência superior a 5 
por dia. Também pode ser diferenciada por sua absoluta resposta à indometaci-
na (inicialmente numa dose de 150 mg diários). A Cefaleia de curta duração, uni-
lateral e neuralgiforme com hiperemia conjuntival e lacrimejo, conhecida com 
SUNCT, possui crises que duram entre 1 segundo a 10 minutos, ocorrendo como 
“pontada” ou padrão “dente de serra” numa frequência de, pelo menos, uma 
vez por dia. Por sua vez, a hemicrania contínua mantém uma cefaleia persis-
tente por um período maior que 3 meses, com exacerbações de intensidade9,16. 
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Outras patologias não incluídas nesse grupo também devem ser investiga-
das. A história clínica é capaz de diferenciar a cefaleia em salvas da enxaqueca, 
que tende a afetar mais mulheres e iniciar na adolescência ou menarca. Além 
disso, as crises de enxaqueca costumam ocorrer em intervalos regulares, sem 
períodos de remissão; também são relacionadas a gatilhos1,16. A crise de enxa-
queca apresenta dor moderada, significantemente menos incapacitante que a 
cefaleia em salvas, e está mais relacionada com a presença de aura, além de 
possuir duração mais longa e apresentar-se bilateralmente. Já o paciente com 
sinusite poderá queixar-se de dor no mesmo território comum da cefaleia em 
salvas, no entanto a dor nesse caso não é episódica nem tão pouco recorrente. 
A tabela abaixo resume as principais diferenças entre essas patologias:

Diag-
nóstico Dor Duração Frequência Sintomas  

associados

Cefaleia em 
Salvas

Forte ou muito 
forte, unilateral, 
supra-orbitária 
e/ou temporal

15 a 180 
minutos se 
não tratada

Uma em cada 
dois dias a oito 
por dia

Autonômicos ipsilaterais 
(Hiperemia conjuntival e/ou 
lacrimejo, congestão nasal 
e/ou rinorreia, edema da 
pálpebra, sudorese e rubor 
facial, miose e/ou ptose)

Migrânea

Unilateral, pul-
sátil, moderada 
ou grave; piora 
com atividade 
física

4 a 7 horas 
se não 
tratada

Variável

Náuseas, fotofobia, fono-
fobia, vômitos. Se houver 
enxaqueca com aura, pode 
acompanhar sintomas visu-
ais, sensitivos, de fala e/ou 
linguagem e motores.

Hemicrânia 
Paroxística

Unilateral, 
grave,orbitária, 
supra-orbitária 
e/ou temporal

2 a 30 mi-
nutos

Frequência 
superior a 5 
por dia

Autonômicos ipsilaterais

SUNCT

Moderada a 
grave, unilate-
ral, orbitária, 
supra-orbitária 
e/ou temporal, 
em pontadas

1 segundo a 
10 minutos

Pelo menos 
uma por dia

Autonômicos ipsilaterais, 
com hiperemia conjuntival e 
lacrimejo
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Em caso de suspeita de meningite ou hemorragia subaracnóidea, pode-se 
lançar mão da punção lombar. Mas vale a pena lembrar que estas patologias 
raramente fazem parte do diagnóstico diferencial, pois são entidades de maior 
duração e ininterruptas. 

O tratamento se divide em dois momentos: agudo — tem como objetivo abor-
tar os ataques — e terapia profilática — proposta para evitar ataques recorrentes 
(dessa forma, deve ser iniciada assim que possível)17. A terapia se inicia após a 
chegada do doente ao serviço de emergência, o oxigênio a 100% deve ser expe-
rimentado como tratamento inicial, devido ao seu baixo índice de efeitos colate-
rais. Este deve ser administrado em fluxo mínimo de 12 L/min durante 15 minu-
tos. Em casos onde o oxigênio inalado não esteja disponível, indica-se o uso de 
sumatriptano 6 mg subcutâneo17,18. Quando há resposta subótima ao oxigênio 
inicialmente administrado, os triptanos intranasais são uma segunda opção, es-
tes serão administrados de forma contralateral ao lado da cefaleia — as opções 
são sumatriptano intranasal 20 mg ou zolmitriptano intranasal 5 mg. No entan-
to, naqueles pacientes que não tolerarem os triptanos, possíveis alternativas 
são: lidocaína intranasal, ergotamina oral e dihidroergotamina intravenosa17,18,19.

O uso de triptanos exige cuidado em pacientes com doença cardiovascular is-
quêmica ou acidente encefálico, bem como pacientes com angina de Prinzmetal, 
hipertensão arterial não controlada e gravidez. Seus principais efeitos colaterais 
são dor torácica e parestesia distal17,18,19. 

O tratamento profilático pode ser feito com medicamentos usados na enxa-
queca, como valproato e alguns bloqueadores dos canais iônicos, como o Ve-
rapamil em dose mínima de 240 mg. Em casos refratários, os antiinflamatórios 
e períodos curtos de corticosteroides são uma segunda opção. Nos casos ditos 
crônicos, o Verapamil e o Lítio são os pilares. Na maioria dos casos a cefaleia em 
salvas persiste até a meia-idade17,18,19. 

No caso descrito o paciente apresentou-se à consulta ambulatorial em um 
período de intervalo entre as crises, não sendo necessário o tratamento abor-
tivo naquele momento. A droga prescrita foi o Sumatriptano nos momentos de 
crise. Como se manteve a recorrência importante destas, associou-se o Topira-
mato como medicamento profilático, havendo assim a remissão dos episódios.

Objetivos de aprendizado/competências

• Compreender a classificação das cefaleias em primárias e secundárias;
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• Caracterizar a abordagem clínica e complementar de um paciente com ce-
faleia;

• Identificar os sinais de alarme associados ao quadro de uma cefaleia;
• Compreender as características epidemiológicas e fatores associados à ce-

faleia em salvas;
• Identificar as manifestações clínicas e os critérios diagnósticos;
• Relacionar a cefaleia em salvas com seus principais diagnósticos diferenciais;
• Compreender os princípios da terapêutica clínica da cefaleia em salvas.

Dicas práticas

1. A história clínica é o ponto mais importante da abordagem de um pacien-
te com cefaleia. Cada tipo de cefaleia deve conter uma história separada e 
ser caracterizada em relação ao tempo, evolução, qualidade, quantidade, 
localização, fatores associados e história prévia e familiar;

2. A investigação complementar, incluindo neuroimagem, não é rotina na 
abordagem da cefaleia. A necessidade de exames será baseada na história 
e exame físico, buscando a identificação de sinais de alarme para etiologia 
secundária do sintoma;

3. A Cefaleia em salvas constitui uma das síndromes álgicas mais severas exis-
tentes, com importante impacto na vida do paciente quando não tratada;

4. A maioria dos pacientes é homem. Existe alguma relação genética no apa-
recimento da doença, bem como o histórico de tabagismo e traumatismo 
craniano;

5. O diagnóstico da Cefaleia em salvas é essencialmente clínico, feito de acor-
do com os critérios da Classificação Internacional de Cefaleias. Exames labo-
ratoriais e de imagem atuam como complementos para exclusão de causas 
secundárias e diagnósticos diferenciais;

6. O tratamento durante a fase aguda e o profilático são distintos, e exigem 
um diagnóstico bem estabelecido para alcançarem efetividade.
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