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Traduções

A 3ª edição da Classificação Internacional das Cefaleias
pode ser reproduzida livremente para fins científicos, educacionais ou clínicos por instituições, sociedades ou indivíduos. Por outro lado, os direitos autorais da presente Classificação pertencem à Sociedade Internacional de Cefaleia. A
reprodução de qualquer parte ou partes em qualquer forma
para fins comerciais requer a autorização da Sociedade, a
qual será concedida mediante o pagamento de uma taxa.
Para tanto, por favor, entre em contato com a editora no
endereço abaixo.
© International Headache Society 2013-2018. Os
pedidos de permissão de uso dos direitos autorias devem
ser enviados para Sage Publications Ltd, 1 Oliver’s Yard, 55
City Road, London EC1Y 1SP, Reino Unido (tel: +44 (0)
207 324 8500; fax: +44 (0) 207 324 8600; permissions@
sagepub.co.uk) (www.uk.sagepub.com).

A Sociedade Internacional de Cefaleia permite exclusivamente traduções integrais ou parciais da ICHD-3 para os
propósitos de aplicação clínica, educação, teste de campo ou
outros tipos de pesquisa. É uma condição dessa permissão
que todas as traduções estejam registradas junto à IHS. Antes
de iniciar a tradução, aconselha-se que os prováveis tradutores verifiquem se já existe uma tradução no idioma proposto.
Todos os tradutores devem estar cientes da necessidade
de que sejam utilizados protocolos de tradução rigorosos.
Publicações que contenham estudos que fizeram uso de traduções integrais ou parciais da ICHD-3 devem incluir uma
breve descrição do processo de tradução, inclusive com a
identidade dos tradutores (deve sempre haver mais de um).
A IHS não endossa as traduções. As aprovações devem
ser feitas pelas sociedades nacionais afiliadas de cada país.
Onde elas existem, essa aprovação deve ser buscada.
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Tradução da Sociedade Brasileira de Cefaleia

Prefácio da tradução brasileira
Esta tradução é fruto do trabalho da comissão constituída
na Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Cefaleia
(SBCe), durante o XXXVIII Congresso Brasileiro de Cefaleia. À época, tínhamos em mãos uma versão rudimentar da
tradução da ICHD-3 beta, feita por um tradutor profissional, que, a partir de então, passou por uma revisão item a
item executada pelos três membros da comissão. Em 2017,
na iminência da publicação pela IHS da versão definitiva da
terceira edição, optamos, junto com a Diretoria da SBCe,
por atualizar o texto para que já fosse publicado não mais
como versão beta, mas como ICHD-3. Ao final do processo,
contamos com o serviço de revisão e editoração da equipe
da Omnifarma, a quem agradecemos na pessoa do Sr. Mar-

celo Valente. Agradecemos também ao Prof. Eduardo Grossmann, pela revisão preliminar da tradução do Capítulo 11, e
ao Prof. Marcos Antonio Inacio de Oliveira Filho, pela revisão preliminar da tradução dos Capítulos 5 e 6. Não podemos deixar de mencionar a confiança em nós depositada pela
Diretoria e pelos membros da nossa SBCe, a qual esperamos
ter honrado com o nosso trabalho.

Fernando Kowacs (Coordenador)
Djacir Dantas Pereira de Macedo
Raimundo Pereira da Silva-Néto
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Prefácio
Em nome do Comitê de Classificação da Sociedade Internacional de Cefaleia, orgulho-me em apresentar a terceira edição da Classificação Internacional das Cefaleias (ICHD-3).
A presente edição segue a publicação da ICHD-3 beta
em 2013. A ideia por trás da versão beta foi promover mais
testes de campo antes da apresentação da versão final da
ICHD-3, e isso funcionou bem. Foram publicados excelentes
testes de campo em migrânea com aura, cefaleia em salvas,
hipertensão intracraniana idiopática e neuralgia do trigêmeo,
entre outros. Foi, por exemplo, documentado que os critérios
do Apêndice para A1.2 Migrânea com aura eram superiores
aos critérios para 1.2 Migrânea com aura no corpo principal da ICHD-3 beta, distinguindo melhor esse transtorno dos
ataques isquêmicos transitórios. Testes de campo das novas
características associadas no critério C1 para 3.1 Cefaleia em
salvas, rubor facial e plenitude auricular, revelaram que eles
não acrescentavam à discriminação diagnóstica. Consequentemente, esses sintomas estão incluídos somente no Apêndice da ICHD-3 e requerem mais estudos. Estes são exemplos do processo baseado em evidências da classificação das
doenças que agora sustenta todas as modificações futuras na
Classificação Internacional das Cefaleias.
Uma razão que contribuiu para a versão beta foi, conforme imaginávamos, que quando a ICHD-3 fosse publicada incluiria códigos da Classificação Internacional das
Doenças, 11º Revisão (ICD-11), da Organização Mundial de
Saúde (OMS). Esperávamos que a ICD-11 seria finalizada
em 2016, mas, infelizmente, houve atrasos longos e inesperados que fizeram com que os códigos finais ainda não estejam disponíveis. Portanto, precisamos publicar a ICHD-3
sem a sua inclusão.
A ICHD-3 está publicada como a primeira edição da
Cephalalgia em 2018, exatamente 30 anos após a primeira
edição da Classificação Internacional das Cefaleias, ICHD-I,
conforme chamada por nós atualmente. Essa primeira versão foi baseada principalmente na opinião de especialistas
mas, no entanto, provou ser, em grande parte, válida. A ICHD-II, publicada em 2004, incluiu uma série de mudanças
motivadas em parte pelas novas evidências e em parte pelas
opiniões revisadas dos especialistas. Novas evidências científicas desempenharam um papel relativamente maior nas
mudanças feitas na versãa ICHD-3 beta e todas as alterações posteriores incluídas na ICHD-3 são baseadas em tais
evidências. Assim sendo, a classificação das cefaleias é no
presente e será no futuro completamente impulsionada pela
pesquisa.
Uma longa jornada que começou em 2010 terminou
com a publicação da ICHD-3, mas o presente comitê ainda
tem muito a fazer nos próximos anos. A ICHD-3 beta foi
traduzida em muitos idiomas e estas traduções precisam ser
atualizadas antes que a ICHD-3 possa ser publicada nestes
idiomas. Esperamos que muitas traduções adicionais sejam
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publicadas, tornando a ICHD-3 disponível nos principais
idiomas e em outros também. Uma versão eletrônica da
ICHD-3 beta já foi desenvolvida sob a liderança do Professor Hartmut Göbel e será atualizada para a ICHD-3. A
publicação de um livro com relatos de casos está planejada,
por meio de uma parceria entre os Professores Morris Levin
e Jes Olesen. Finalmente, os Professores Timothy Steiner e
Jes Olesen farão um cruzamento de dados entre a ICHD-3 e
o ICD-11, da OMS, assim que os códigos do ICD-11 tornarem-se disponíveis.
Qual é, portanto, o futuro da classificação das cefaleias?
A classificação deve, por princípio, ser uma disciplina conservadora. Quando alterações significativas são feitas em
uma classificação, todos os estudos que utilizaram tais partes
da classificação que foram modificadas precisam ser revisados. Estudos avaliando fármacos de acordo com os critérios
diagnósticos prévios devem, por exemplo, ser repetidos se os
critérios diagnósticos forem submetidos a grandes modificações, pois os pacientes classificados sob o novo diagnóstico
serão diferentes daqueles abrangidos pelo diagnóstico prévio.
Espero que a testagem ativa de campo e a análise científica
que foram feitos para a ICHD-3 continuem permitindo que
as mudanças futuras sejam totalmente baseadas em evidências. Seguindo a tradição, a ICHD-4 será publicada somente
dentro de 10 a 15 anos, mas diversos testes de campo serão
realizados neste ínterim. Os critérios diagnósticos ICHD-II
modificados para 1.3 Migrânea crônica foram publicadas no
periódico Cephalalgia; o Comitê de Classificação endossou
essas mudanças, pedindo para que seu uso fosse imediato
mesmo que não estivessem integradas na Classificação
Internacional das Cefaleias até que a ICHD-3 beta surgisse
anos mais tarde. Um futuro comitê de classificação de cefaleias deve, da mesma forma, ser capaz de endossar e apoiar
a adoção de critérios diagnósticos novos ou revisados antes
da publicação da ICHD-4 quando eles forem substanciados
por testes de campo satisfatórios publicados na Cephalalgia.
A ICHD-I promoveu a classificação das cefaleias de uma
das piores classificações de doenças neurológicas à melhor
delas. Nós temos mantido este momentum por 30 anos, e
a superioridade da nossa classificação tornou-se evidente
recentemente, em Geneva, durante o trabalho do comitê na
seção neurológica do ICD-11. Nenhuma outra disciplina
dentro da neurologia possui uma classificação sistemática
com critérios diagnósticos explícitos para cada entidade
patológica. Eu honestamente espero que essa tradição possa
ser mantida no futuro e que a cefaleia possa continuar mostrando o caminho na classificação das doenças neurológicas.

Jes Olesen
Presidente
Comitê de Classificação das Cefaleias
Sociedade Internacional de Cefaleia

Tradução da Sociedade Brasileira de Cefaleia

Como utilizar esta classificação
Este extenso documento não foi idealizado para ser decorado. Mesmo membros do Comitê de Classificação são incapazes de lembrar de todo o seu conteúdo. É um documento
que deve ser consultado várias e várias vezes. Dessa forma,
você logo irá aprender os critérios diagnósticos para 1.1
Migrânea sem aura, 1.2 Migrânea com aura, os principais
tipos dos itens 2. Cefaleia do tipo tensão (CTT), 3.1 Cefaleia
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 migrânea ou de cefaleia do
tipo tensão, mas ela é útil quando o diagnóstico é incerto.
Na pesquisa, a classificação é indispensável: cada paciente
incluído em um projeto de pesquisa, seja um ensaio com fármacos, seja um estudo fisiopatológico ou bioquímico, deve
preencher um conjunto consensual de critérios diagnósticos.
1. Esta classificação é hierárquica, e você deve decidir
o quão detalhado quer que seja o seu diagnóstico: isso
pode variar desde apenas o nível do primeiro dígito
até o quinto. Primeiramente, tem-se uma noção sobre a
qual grupo o paciente pertence. Trata-se, por exemplo,
de 1. Migrânea ou 2. Cefaleia do tipo tensão (CTT) ou
3. Cefaleias trigeminoautonômicas? A seguir, obtêm-se
informações que permitam um diagnóstico mais detalhado. O detalhamento desejado depende da finalidade.
Na prática clínica geral, apenas diagnósticos de primeiro
ou de segundo dígitos são habitualmente empregados,
enquanto que na prática especializada e nos centros de
cefaleia, um diagnóstico de quarto ou quinto dígito é
apropriado.
2. Para a maioria dos propósitos, os pacientes recebem um
diagnóstico de acordo com os fenótipos de cefaleia que
apresentam no momento ou que tenham apresentado no
último ano. Em genética e em alguns outros usos, a ocorrência em qualquer momento da vida é utilizada.
3. Cada distinto tipo, subtipo ou subforma de cefaleia que
o paciente apresenta deve ser diagnosticado e codificado
separadamente. Por exemplo, um paciente gravemente
acometido pode receber, em um centro de cefaleia, três
diagnósticos e códigos: 1.1 Migrânea sem aura, 1.2
Migrânea com aura e 8.2 Cefaleia por uso excessivo de
medicamentos (MOH/CEM).
4. Quando um paciente recebe mais de um diagnóstico,
esses devem ser listados de acordo com a importância
atribuída pelo paciente.
5. Quando um tipo de cefaleia, em um paciente em particular, preenche dois conjuntos de critérios diagnósticos,
então todas as outras informações disponíveis devem ser
utilizadas para decidir qual das alternativas é o diagnóstico correto ou mais provável. Isso pode incluir a história
longitudinal da cefaleia (como e quando a cefaleia começou?), a história familiar, o efeito dos medicamentos, a
relação com o período menstrual, idade, sexo e uma gama

6.

7.

8.

9.

de outras características. O preenchimento dos critérios
diagnósticos para 1. Migrânea, 2. Cefaleia do tipo tensão
(CTT) ou 3. Cefaleias trigeminoautonômicas (CTAs), ou
qualquer um dos seus subtipos, sempre prevalece sobre
o preenchimento dos critérios para as categorias diagnósticas prováveis de cada, as quais são descritas ao final
dos respectivos grupos. Em outras palavras, um paciente
cuja cefaleia preencha os critérios tanto para 1.5 Provável migrânea e 2.1 Cefaleia do tipo tensão episódica
infrequente deve ser codificado de acordo com o último
tipo. Não obstante, deve ser sempre considerada a possibilidade de que algumas crises de cefaleia preencham um
conjunto de critérios enquanto que outras crises preenchem outro conjunto. Nesses casos, existem dois diagnósticos e ambos devem ser dados e codificados.
Para receber um diagnóstico particular de cefaleia o
paciente deve, em muitos casos, apresentar um número
mínimo de crises daquele (ou dias com aquele) tipo de
cefaleia. Esse número é especificado nos critérios diagnósticos do tipo, subtipo e subforma da cefaleia. Além
disso, a cefaleia deve preencher um número de outros
requisitos descritos dentro dos critérios sob tópicos distintos em forma de letras: A, B, C, etc. Alguns tópicos
na forma de letras são monotéticos; ou seja, expressam
um requisito único. Outros tópicos em forma de letras
são politéticos, requerendo, por exemplo, quaisquer duas
dentre quatro características listadas.
Para algumas cefaleias, um conjunto completo de critérios diagnósticos só é proporcionado no nível do primeiro
e do segundo dígitos. Critérios diagnósticos até o terceiro
ou quarto dígitos e, ocasionalmente, até o quinto dígito,
demandam então, como critério A, o preenchimento dos
critérios para os níveis um e/ou dois e, no critério B e
subsequentes, especificam os demais critérios específicos
a ser preenchidos.
A frequência das crises das cefaleias primárias varia
amplamente, desde crises a cada um ou dois anos até
crises diárias. A gravidade das crises também varia. A
ICHD-3 habitualmente não oferece uma possibilidade de
codificar de acordo com a frequência ou a gravidade das
crises, mas recomenda que tanto frequência como gravidade sejam especificadas em texto livre.
Cefaleia primária, secundária ou ambas? Quando uma
cefaleia nova ocorre pela primeira vez em estreita relação temporal com outro transtorno que é reconhecido
como uma causa de cefaleia, ou preenche outros critérios de ocorrência como consequência de tal transtorno,
a nova cefaleia é codificada como uma cefaleia secundária, atribuída ao transtorno causal. Isso permanece verdadeiro mesmo quando a cefaleia tem características de
uma cefaleia primária (migrânea, cefaleia do tipo tensão,
cefaleia em salvas ou uma das outras cefaleias trigeminoautonômicas). Quando uma cefaleia primária pré-existente torna-se crônica em estreita relação temporal com
outro transtorno que é reconhecido como uma causa de
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Classificação Internacional das Cefaleias – 3ª edição

cefaleia, tanto o diagnóstico primário como o secundário devem ser aplicados. Quando uma cefaleia primária
pré-existente torna-se significativamente pior (habitualmente significando um aumento em duas vezes ou mais
da frequência e/ou da gravidade) em estreita relação temporal com tal transtorno causador, tanto o diagnóstico da
cefaleia primária como o da secundária devem ser aplicados, desde que haja boa evidência de que o transtorno
possa causar cefaleia.
10. O último critério para quase todas as cefaleias é “Não
melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3”.
Considerar outro diagnóstico possível (o diagnóstico
diferencial) é uma parte rotineira do processo de diagnóstico clínico. Quando uma cefaleia parece preencher
os critérios de um determinado transtorno de cefaleia,
esse último critério é um lembrete para sempre considerar outros diagnósticos que possam melhor explicar a
cefaleia.
Isso se aplica, especialmente, à avaliação de se uma cefaleia é secundária ou primária, e pode também ser aplicado a transtornos causais alternativos: por exemplo, uma
cefaleia ocorrendo em estreita relação temporal com um
acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico agudo pode
ser consequência não do AVC, mas sim da sua causa (p.
ex. dissecção).
11. Muitos pacientes com crises de cefaleia que preenchem
um conjunto de critérios diagnósticos explícitos também
têm crises que, embora similares, não satisfazem bem
os critérios. Isso pode ser resultado de tratamento, falta
de habilidade para evocar os sintomas de forma precisa
ou outros fatores. Peça ao paciente para descrever uma
crise típica não-tratada ou tratada sem sucesso e verifique
se houve um número suficiente dessas para estabelecer o
diagnóstico. Posteriormente, inclua as crises menos típicas quando descrever a frequência das crises.
12. Quando há suspeita de que um paciente possui mais de
um tipo ou subtipo de cefaleia, é altamente recomendado
que ele ou ela preencha um diário diagnóstico de cefaleia,
no qual as características importantes de cada episódio de
cefaleia sejam anotadas. Foi demonstrado que um diário desse tipo melhora a precisão do diagnóstico, assim
como permite um julgamento mais preciso do consumo
de medicamentos. O diário auxilia no julgamento sobre
a quantidade de dois ou mais diferentes tipos ou subtipos de cefaleias. Finalmente, o diário ensina o paciente
a distinguir entre diferentes cefaleias: por exemplo,
entre migrânea sem aura e cefaleia tipo do tipo tensão
episódica.
13. Em cada capítulo sobre as cefaleias secundárias, as causas mais conhecidas e mais bem estabelecidas são mencionadas e os critérios para as cefaleias consequentes
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são fornecidos. No entanto, em muitos capítulos como,
por exemplo, em 9. Cefaleia atribuída a infecção, há um
número quase interminável de etiologias infecciosas possíveis. Para evitar uma lista muito longa, apenas as mais
importantes são mencionadas. No exemplo, as causas
mais raras são alocadas no item 9.2.3 Cefaleia atribuída
a outra infecção sistêmica. O mesmo sistema é utilizado
nos outros capítulos sobre cefaleias secundárias.
14. Os critérios diagnósticos para as cefaleias secundárias
não mais exigem a remissão ou a melhora significativa
do transtorno causal subjacente antes que o diagnóstico
da cefaleia possa ser feito. Os critérios diagnósticos da
ICHD-3 já podem ser aplicados na apresentação ou tão
logo o transtorno subjacente seja confirmado. O critério
A é a presença da cefaleia; o critério B é a presença do
transtorno causador; e o critério C é a evidência da relação de causalidade. Em condições agudas, uma estreita
relação temporal entre o início da cefaleia e o início do
suposto transtorno causador é frequentemente suficiente
para estabelecer a relação de causalidade, enquanto que
condições menos agudas habitualmente requerem maior
evidência de causalidade. Em todos os casos, o último
critério deve ser aplicado como controle: “Não melhor
explicada por outro diagnóstico da ICHD-3”.
15. Em algumas cefaleias secundárias, 5.2 Cefaleia persistente atribuída a trauma cefálico sendo um bom exemplo,
a ocorrência de tipos ou subtipos de cefaleias persistentes
é reconhecida; isto é, uma cefaleia causada inicialmente
por outro transtorno não entra em remissão após esse
transtorno ter desaparecido. Em tais casos, o diagnóstico
muda do tipo agudo (p. ex. 5.1 Cefaleia aguda atribuída
a trauma cefálico) para o tipo persistente (5.2 Cefaleia
persistente atribuída a trauma cefálico), depois de um
intervalo de tempo especificado (três meses nesse exemplo). A evidência de causalidade depende do preenchimento prévio dos critérios para diagnóstico do tipo agudo
e da persistência da mesma cefaleia.
A maioria desses diagnósticos está no Apêndice por falta
de evidências da sua existência. Eles não serão aplicadas
habitualmente, mas estão ali para estimular a pesquisa
sobre melhores critérios para causalidade.
16. O Apêndice é destinado à pesquisa. Ele ajuda os cientistas clínicos a estudar entidades órfãs para posterior inclusão no (ou, em alguns casos, exclusão do) corpo principal
da classificação. A maioria dos diagnósticos e critérios
diagnósticos do Apêndice ou são novos ou são alternativas aos critérios do corpo da classificação. Alguns são
entidades antigas ainda não suficientemente validadas;
espera-se que essas sejam eliminadas na próxima revisão
da ICHD se evidências não forem produzidas.
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Classificação
Codificação da ICHD-3

Diagnóstico

1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.2
1.2.3.1.3
1.2.3.1.4
1.2.3.2
1.2.4
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.2
1.6.3

Migrânea
Migrânea sem aura
Migrânea com aura
Migrânea com aura típica
Aura típica com cefaleia
Aura típica sem cefaleia
Migrânea com aura do tronco cerebral
Migrânea hemiplégica
Migrânea hemiplégica familiar (FHM)
Migrânea hemiplégica familiar tipo 1 (FHM1)
Migrânea hemiplégica familiar tipo 2 (FHM2)
Migrânea hemiplégica familiar tipo 3 (FHM3)
Migrânea hemiplégica familiar, outros loci
Migrânea hemiplégica esporádica (SHM)
Migrânea retiniana
Migrânea crônica
Complicações da migrânea
Estado migranoso
Aura persistente sem infarto
Infarto migranoso
Crise epiléptica desencadeada por aura migranosa
Provável migrânea
Provável migrânea sem aura
Provável migrânea com aura
Síndromes episódicas que podem estar associadas à migrânea
Distúrbio gastrointestinal recorrente
Síndrome dos vômitos cíclicos
Migrânea abdominal
Vertigem paroxística benigna
Torcicolo paroxístico benigno

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

Cefaleia do tipo tensão (CTT)
Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente
Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente associada a dolorimento pericraniano
Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente não associada a dolorimento pericraniano
Cefaleia do tipo tensão episódica frequente
Cefaleia do tipo tensão episódica frequente associada a dolorimento pericraniano
Cefaleia do tipo tensão episódica frequente não associada a dolorimento pericraniano
Cefaleia do tipo tensão crônica
Cefaleia do tipo tensão crônica associada a dolorimento pericraniano
Cefaleia do tipo tensão crônica não associada a dolorimento pericraniano
Provável cefaleia do tipo tensão
Provável cefaleia do tipo tensão episódica infrequente
Provável cefaleia do tipo tensão episódica frequente
Provável cefaleia do tipo tensão crônica

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2

Cefaleias trigeminoautonômicas (CTAs)
Cefaleia em salvas
Cefaleia em salvas episódica
Cefaleia em salvas crônica
Hemicrania paroxística
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3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1

3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

Hemicrania paroxística episódica
Hemicrania paroxística crônica (HPC)
Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve
Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve com hiperemia conjuntival e lacrimejamento
(SUNCT)
SUNCT episódica
SUNCT crônica
Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve com sintomas autonômicos cranianos
(SUNA)
SUNA episódica
SUNA crônica
Hemicrania contínua
Hemicrania contínua, subtipo remitente
Hemicrania contínua, subtipo não remitente
Provável cefaleia trigeminoautonômica
Provável cefaleia em salvas
Provável hemicrania paroxística
Prováveis crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve
Provável hemicrania contínua

4.
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.3.1
4.5.3.2
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.3.1
4.6.3.2
4.7
4.7.1
4.8
4.8.1
4.9
4.9.1
4.10
4.10.1

Outras cefaleias primárias
Cefaleia primária da tosse
Provável cefaleia primária da tosse
Cefaleia primária do exercício
Provável cefaleia primária do exercício
Cefaleia primária associada à atividade sexual
Provável cefaleia primária associada à atividade sexual
Cefaleia primária em trovoada
Cefaleia por estímulo frio
Cefaleia atribuída à aplicação externa de estímulo frio
Cefaleia atribuída à ingestão ou inalação de estímulo frio
Provável cefaleia por estímulo frio
Cefaleia provavelmente atribuída à aplicação externa de estímulo frio
Cefaleia provavelmente atribuída à ingestão ou inalação de estímulo frio
Cefaleia por pressão externa
Cefaleia por compressão externa
Cefaleia por tração externa
Provável cefaleia por pressão externa
Provável cefaleia por compressão externa
Provável cefaleia por tração externa
Cefaleia primária em facada
Provável cefaleia primária em facada
Cefaleia numular
Provável cefaleia numular
Cefaleia hípnica
Provável cefaleia hípnica
Cefaleia persistente e diária desde o início (CPDI)
Provável cefaleia persistente e diária desde o início

5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1

Cefaleia atribuída a trauma ou lesão cefálica e/ou cervical
Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica traumática
Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica traumática moderada ou grave
Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica traumática leve
Cefaleia persistente atribuída a lesão cefálica traumática
Cefaleia persistente atribuída a lesão cefálica traumática moderada ou grave

3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
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5.2.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Cefaleia persistente atribuída a lesão cefálica traumática leve
Cefaleia aguda atribuída a lesão em chicotada
Cefaleia persistente atribuída a lesão em chicotada
Cefaleia aguda atribuída a craniotomia
Cefaleia persistente atribuída a craniotomia

6.
6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.4.1
6.2.4.2
6.2.4.3
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5

Cefaleia atribuída a transtorno vascular craniano e/ou cervical
Cefaleia atribuída a evento isquêmico cerebral
Cefaleia atribuída a acidente vascular cerebral isquêmico (infarto cerebral)
Cefaleia aguda atribuída a acidente vascular cerebral isquêmico (infarto cerebral)
Cefaleia persistente atribuída a acidente vascular cerebral isquêmico prévio (infarto cerebral)
Cefaleia atribuída a ataque isquêmico transitório (AIT)
Cefaleia atribuída a hemorragia intracraniana não traumática
Cefaleia aguda atribuída a hemorragia intracerebral não traumática
Cefaleia aguda atribuída a hemorragia subaracnóidea (HSA) não traumática
Cefaleia aguda atribuída a hemorragia subdural aguda (HSDA) não traumática
Cefaleia persistente atribuída a hemorragia intracraniana não traumática prévia
Cefaleia persistente atribuída a hemorragia intracerebral não traumática prévia
Cefaleia persistente atribuída a hemorragia subaracnóidea não traumática prévia
Cefaleia persistente atribuída a hemorragia subdural aguda não traumática prévia
Cefaleia atribuída a malformação vascular não rota
Cefaleia atribuída a aneurisma sacular não roto
Cefaleia atribuída a malformação arteriovenosa (MAV)
Cefaleia atribuída a fístula arteriovenosa dural
Cefaleia atribuída a angioma cavernoso
Cefaleia atribuída a angiomatose encefalotrigeminal ou leptomeníngea (síndrome de Sturge
Weber)
Cefaleia atribuída a arterite
Cefaleia atribuída a arterite de células gigantes (ACG)
Cefaleia atribuída a angiite primária do sistema nervoso central (PACNS)
Cefaleia atribuída a angiite secundária do sistema nervoso central (SACNS)
Cefaleia atribuída a transtorno da artéria carótida cervical ou da artéria vertebral
Cefaleia ou dor facial ou cervical atribuída a dissecção da artéria carótida cervical ou da artéria
vertebral
Cefaleia ou dor facial ou cervical aguda atribuída a dissecção da artéria carótida cervical ou da
artéria vertebral
Cefaleia ou dor facial ou cervical persistente atribuída a dissecção prévia da artéria carótida
cervical ou da artéria vertebral
Cefaleia pós-endarterectomia
Cefaleia atribuída a angioplastia ou a implante de stent carotídeo ou vertebral
Cefaleia atribuída a transtorno venoso craniano
Cefaleia atribuída a trombose venosa cerebral (TVC)
Cefaleia atribuída a implante de stent em seio venoso craniano
Cefaleia atribuída a outro transtorno arterial intracraniano agudo
Cefaleia atribuída a um procedimento endarterial intracraniano
Cefaleia da angiografia
Cefaleia atribuída à síndrome da vasoconstrição cerebral reversível (SVCR)
Cefaleia aguda atribuída à síndrome da vasoconstrição cerebral reversível (SVCR)
Cefaleia aguda provavelmente atribuída à síndrome da vasoconstrição cerebral reversível
(SVCR)
Cefaleia persistente atribuída à síndrome da vasoconstrição cerebral reversível (SVCR) prévia
Cefaleia atribuída a dissecção arterial intracraniana
Cefaleia e/ou aura migrânea-símile atribuída a vasculopatia intracraniana crônica
Cefaleia atribuída a Arteriopatia Cerebral Autossômica Dominante com Infartos Subcorticais e
Leucoencefalopatia (CADASIL)

6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.2
6.5.3
6.6
6.6.1
6.6.2
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.3.1
6.7.3.2
6.7.3.3
6.7.4
6.8
6.8.1
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6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.9
7.
7.1
7.1.1
7.1.2

Cefaleia atribuída a encefalopatia mitocondrial, acidose lática e episódios AVC-símiles
(MELAS)
Cefaleia atribuída a angiopatia do tipo Moyamoya
Aura migrânea-símile atribuída a angiopatia amiloide cerebral
Cefaleia atribuída à síndrome da vasculopatia retiniana com leucoencefalopatia cerebral e
manifestações sistêmicas (RVCLSM)
Cefaleia atribuída a outra vasculopatia intracraniana crônica
Cefaleia atribuída a apoplexia pituitária

7.4
7.4.1
7.4.1.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.6
7.6.1
7.6.2
7.7
7.8

Cefaleia atribuída a transtorno intracraniano não vascular
Cefaleia atribuída a hipertensão liquórica
Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana idiopática (HII)
Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana secundária a causas metabólicas, tóxicas ou
hormonais
Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana secundária a transtorno cromossômico
Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana secundária a hidrocefalia
Cefaleia atribuída a hipotensão liquórica
Cefaleia pós-punção dural
Cefaleia por fístula liquórica
Cefaleia atribuída a hipotensão intracraniana espontânea
Cefaleia atribuída a doença intracraniana inflamatória não infecciosa
Cefaleia atribuída a neurossarcoidose
Cefaleia atribuída a meningite asséptica (não infecciosa)
Cefaleia atribuída a outra doença intracraniana inflamatória não infecciosa
Cefaleia atribuída a hipofisite linfocítica
Síndrome da cefaleia e déficits neurológicos transitórios com linfocitose do líquido
cefalorraquidiano (HaNDL)
Cefaleia atribuída a neoplasia intracraniana
Cefaleia atribuída a neoplasma intracraniano
Cefaleia atribuída a cisto coloide do terceiro ventrículo
Cefaleia atribuída a meningite carcinomatosa
Cefaleia atribuída a hiper ou hipossecreção hipotalâmica ou hipofisária
Cefaleia atribuída a injeção intratecal
Cefaleia atribuída a crise epiléptica
Cefaleia epiléptica ictal
Cefaleia pós-ictal
Cefaleia atribuída a malformação de Chiari tipo I (CM1)
Cefaleia atribuída a outro transtorno intracraniano não vascular

8.
8.1
8.1.1
8.1.1.1
8.1.1.2
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.5
8.1.6
8.1.6.1
8.1.6.2
8.1.7
8.1.7.1

Cefaleia atribuída a uma substância ou à sua supressão
Cefaleia atribuída ao uso ou exposição a substância
Cefaleia induzida por doador de óxido nítrico (ON)
Cefaleia imediata induzida por doador de ON
Cefaleia tardia induzida por doador de ON
Cefaleia induzida por inibidor da fosfodiesterase
Cefaleia induzida por monóxido de carbono (CO)
Cefaleia induzida por álcool
Cefaleia imediata induzida por álcool
Cefaleia tardia induzida por álcool
Cefaleia induzida por cocaína
Cefaleia induzida por histamina
Cefaleia imediata induzida por histamina
Cefaleia tardia induzida por histamina
Cefaleia induzida por peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP)
Cefaleia imediata induzida por CGRP

7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
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8.1.7.2
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.3.1
8.2.3.2
8.2.3.2.1
8.2.3.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6

8.2.8
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4

Cefaleia tardia induzida por CGRP
Cefaleia atribuída a agente pressórico agudo exógeno
Cefaleia atribuída a uso ocasional de medicamento não específico para cefaleia
Cefaleia atribuída a uso prolongado de medicamento não específico para cefaleia
Cefaleia atribuída ao uso ou a exposição a outra substância
Cefaleia por uso excessivo de medicamentos (MOH/CEM)
Cefaleia por uso excessivo de ergotamina
Cefaleia por uso excessivo de triptanos
Cefaleia por uso excessivo de analgésicos não opioides
Cefaleia por uso excessivo de paracetamol (acetaminofeno)
Cefaleia por uso excessivo de anti-inflamatório não esteroidal (AINEs)
Cefaleia por uso excessivo de ácido acetilsalicílico
Cefaleia por uso excessivo de outros analgésicos não opioides
Cefaleia por uso excessivo de opioides
Cefaleia por uso excessivo de combinação de analgésicos
Cefaleia por uso excessivo de medicamentos atribuída a múltiplas classes de medicamentos não
individualmente utilizadas em excesso
Cefaleia por uso excessivo de medicamentos atribuída ao uso excessivo não especificado ou não
verificado de múltiplas classes de fármacos
Cefaleia por uso excessivo de medicamentos atribuída a outros medicamentos
Cefaleia atribuída a supressão de substância
Cefaleia por supressão de cafeína
Cefaleia por supressão de opioides
Cefaleia por supressão de estrogênio
Cefaleia atribuída a supressão do uso crônico de outras substâncias

9.
9.1
9.1.1
9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.3
9.1.2
9.1.2.1
9.1.2.2
9.1.3
9.1.3.1
9.1.3.2
9.1.4
9.2
9.2.1
9.2.1.1
9.2.1.2
9.2.2
9.2.2.1
9.2.2.2
9.2.3
9.2.3.1
9.2.3.2

Cefaleia atribuída a infecção
Cefaleia atribuída a infecção intracraniana
Cefaleia atribuída a meningite ou meningoencefalite bacterianas
Cefaleia aguda atribuída a meningite ou meningoencefalite bacterianas
Cefaleia crônica atribuída a meningite ou meningoencefalite bacterianas
Cefaleia persistente atribuída a meningite ou meningoencefalite bacterianas prévias
Cefaleia atribuída a meningite ou encefalite virais
Cefaleia atribuída a meningite viral
Cefaleia atribuída a encefalite viral
Cefaleia atribuída a infecção intracraniana fúngica ou outra infecção parasitária
Cefaleia aguda atribuída a infecção intracraniana fúngica ou outra infecção parasitária
Cefaleia crônica atribuída a infecção intracraniana fúngica ou outra infecção parasitária
Cefaleia atribuída a infecção cerebral localizada
Cefaleia atribuída a infecção sistêmica
Cefaleia atribuída a infecção bacteriana sistêmica
Cefaleia aguda atribuída a infecção bacteriana sistêmica
Cefaleia crônica atribuída a infecção bacteriana sistêmica
Cefaleia atribuída a infecção viral sistêmica
Cefaleia aguda atribuída a infecção viral sistêmica
Cefaleia crônica atribuída a infecção viral sistêmica
Cefaleia atribuída a outra infecção sistêmica
Cefaleia aguda atribuída a outra infecção sistêmica
Cefaleia crônica atribuída a outra infecção sistêmica

10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

Cefaleia atribuída a transtorno da homeostase
Cefaleia atribuída a hipóxia e/ou hipercapnia
Cefaleia da altitude elevada
Cefaleia atribuída a viagem de avião
Cefaleia do mergulho

8.2.7
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10.1.4
10.2
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.4
10.5
10.6
10.7

Cefaleia da apneia do sono
Cefaleia da diálise
Cefaleia atribuída a hipertensão arterial
Cefaleia atribuída a feocromocitoma
Cefaleia atribuída a crise hipertensiva sem encefalopatia hipertensiva
Cefaleia atribuída a encefalopatia hipertensiva
Cefaleia atribuída a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia
Cefaleia atribuída a disreflexia autonômica
Cefaleia atribuída ao hipotireoidismo
Cefaleia atribuída ao jejum
Cefalalgia cardíaca
Cefaleia atribuída a outro transtorno da homeostase

11.

Cefaleia ou dor facial atribuída a transtorno do crânio, pescoço, olhos, orelhas, nariz, seios
paranasais, dentes, boca ou outra estrutura facial ou cervical
Cefaleia atribuída a transtorno de osso craniano
Cefaleia atribuída a transtorno cervical
Cefaleia cervicogênica
Cefaleia atribuída a tendinite retrofaríngea
Cefaleia atribuída a distonia craniocervical
Cefaleia atribuída a transtorno dos olhos
Cefaleia atribuída a glaucoma agudo de ângulo fechado
Cefaleia atribuída a erro de refração
Cefaleia atribuída a transtorno inflamatório ocular
Cefaleia troclear
Cefaleia atribuída a transtorno das orelhas
Cefaleia atribuída a transtorno do nariz ou dos seios paranasais
Cefaleia atribuída a rinossinusite aguda
Cefaleia atribuída a rinossinusite crônica ou recorrente
Cefaleia atribuída a transtorno dos dentes
Cefaleia atribuída a transtorno temporomandibular (TTM)
Cefaleia ou dor facial atribuída a inflamação do ligamento estilo-hióideo
Cefaleia ou dor facial atribuída a outro transtorno do crânio, pescoço, olhos, orelhas, nariz, seios
paranasais, dentes, boca ou outra estrutura facial ou cervical

11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.4
11.5
11.5.1
11.5.2
11.6
11.7
11.8
11.9
12.
12.1
12.2

Cefaleia atribuída a transtorno psiquiátrico
Cefaleia atribuída a transtorno de somatização
Cefaleia atribuída a transtorno psicótico

13.
13.1
13.1.1
13.1.1.1
13.1.1.1.1
13.1.1.1.2
13.1.1.2.
13.1.1.2.1
13.1.1.2.2
13.1.1.2.3
13.1.1.3
13.1.1.3.1
13.1.1.3.2
13.1.2
13.1.2.1
13.1.2.2

Lesões dolorosas dos nervos cranianos e outras dores faciais
Dor atribuída a lesão ou a doença do nervo trigeminal
Neuralgia trigeminal
Neuralgia trigeminal clássica
Neuralgia trigeminal clássica, puramente paroxística
Neuralgia trigeminal clássica com dor contínua concomitante
Neuralgia trigeminal secundária
Neuralgia trigeminal atribuída a esclerose múltipla
Neuralgia trigeminal por lesão expansiva
Neuralgia trigeminal atribuída a outra causa
Neuralgia trigeminal idiopática
Neuralgia trigeminal idiopática, puramente paroxística
Neuralgia trigeminal idiopática com dor contínua concomitante
Neuropatia trigeminal dolorosa
Neuropatia trigeminal dolorosa atribuída ao herpes zóster
Neuralgia pós-herpética trigeminal
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13.1.2.3
13.1.2.4
13.1.2.5
13.2
13.2.1
13.2.1.1
13.2.1.2
13.2.1.3
13.2.2
13.2.2.1
13.2.2.2
13.3
13.3.1
13.3.1.1.1
13.3.1.2.1
13.3.1.3.1
13.3.2
13.3.2.1
13.3.2.2
13.3.2.3
13.3.2.4
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.13.1
13.13.2

Neuropatia trigeminal pós-traumática dolorosa
Neuropatia trigeminal dolorosa atribuída a outro transtorno
Neuropatia trigeminal dolorosa idiopática
Dor atribuída a lesão ou doença do nervo glossofaríngeo
Neuralgia glossofaríngea
Neuralgia glossofaríngea clássica
Neuralgia glossofaríngea secundária
Neuralgia glossofaríngea idiopática
Neuropatia glossofaríngea dolorosa
Neuropatia glossofaríngea dolorosa atribuída a causa conhecida
Neuropatia glossofaríngea dolorosa idiopática
Dor atribuída a lesão ou doença do nervo intermédio
Neuralgia do nervo intermédio
Neuralgia clássica do nervo intermédio
Neuralgia secundária do nervo intermédio
Neuralgia idiopática do nervo intermédio
Neuropatia dolorosa do nervo intermédio
Neuropatia dolorosa do nervo intermédio atribuída ao herpes zóster
Neuralgia do nervo intermédio pós-herpética
Neuropatia dolorosa do nervo intermédio atribuída a outro transtorno
Neuropatia idiopática dolorosa do nervo intermédio
Neuralgia occipital
Síndrome pescoço-língua
Neurite ótica dolorosa
Cefaleia atribuída a paralisia isquêmica de nervo motor ocular
Síndrome de Tolosa-Hunt
Síndrome oculossimpática paratrigeminal (síndrome de Raeder)
Neuropatia oftalmoplégica dolorosa recorrente
Síndrome da ardência bucal (BMS)
Dor facial idiopática persistente
Dor neuropática central
Dor neuropática central atribuída a esclerose múltipla (EM)
Dor central pós-acidente vascular cerebral

14.
14.1
14.2

Outras cefaleias
Cefaleia não classificada em outro local
Cefaleia não especificada

A.
A1.
A1.1
A1.1.1
A1.1.2
A1.1.3
A1.2
A1.2.0.1
A1.2.0.2
A1.2.0.3
A1.3
A1.3.1
A1.3.2
A1.4
A1.4.5
A1.4.6
A1.6

Apêndice
Migrânea
Migrânea sem aura
Migrânea menstrual pura sem aura
Migrânea sem aura relacionada ao período menstrual
Migrânea sem aura não menstrual
Migrânea com aura
Migrânea menstrual pura com aura
Migrânea com aura relacionada ao período menstrual
Migrânea com aura não relacionada ao período menstrual
Migrânea crônica (critérios alternativos)
Migrânea crônica com períodos livres de dor
Migrânea crônica com dor contínua
Complicações da migrânea
Estado de aura migranosa
Neve visual
Síndromes episódicas que podem estar associadas com a migrânea
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A1.6.4
A1.6.5
A1.6.6

Cólica infantil
Hemiplegia alternante da infância
Migrânea vestibular

A2
A2.1
A2.2
A2.3

Cefaleia do tipo tensão (critérios alternativos)
Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente (critérios alternativos)
Cefaleia do tipo tensão episódica frequente (critérios alternativos)
Cefaleia do tipo tensão crônica (critérios alternativos)

A3
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.6

Cefaleias trigeminoautonômicas (TACs)
Cefaleias em salvas (critérios alternativos)
Hemicrania paroxística (critérios alternativos)
Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve (critérios alternativos)
Hemicrania contínua (critérios alternativos)
Cefaleia trigeminoautonômica não diferenciada

A4
A4.11

Outras cefaleias primárias
Epicrania fugaz

A5
A5.1
A5.1.1.1
A5.1.1.2
A5.2
A5.2.1.1
A5.2.1.2
A5.7
A5.8
A5.9

Cefaleia atribuída a trauma ou lesão cefálica e/ou cervical
Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica traumática
Cefaleia aguda de início tardio atribuída a lesão cefálica traumática moderada ou grave
Cefaleia aguda de início tardio atribuída a lesão cefálica traumática leve
Cefaleia persistente atribuída a lesão cefálica traumática
Cefaleia persistente de início tardio atribuída a lesão cefálica traumática moderada ou grave
Cefaleia persistente de início tardio atribuída a lesão cefálica traumática leve
Cefaleia atribuída a radiocirurgia cerebral
Cefaleia aguda atribuída a outro trauma ou lesão cefálica e/ou cervical
Cefaleia persistente atribuída a outro trauma ou lesão cefálica e/ou cervical

A6.
A6.10

Cefaleia atribuída a transtorno vascular craniano e/ou cervical
Cefaleia persistente atribuída a transtorno vascular craniano e/ou cervical prévios

A7.
A7.6
A7.6.3
A7.9

Cefaleia atribuída a transtorno intracraniano não vascular
Cefaleia atribuída a crise epiléptica
Cefaleia pós-eletroconvulsoterapia (ECT)
Cefaleia persistente atribuída a transtorno intracraniano não vascular prévio

A8.
A8.4

Cefaleia atribuída a uma substância ou à sua supressão
Cefaleia persistente atribuída a uso prévio ou exposição a uma substância

A9.
A9.1
A9.1.3.3

Cefaleia atribuída a infecção
Cefaleia atribuída a infecção intracraniana
Cefaleia persistente atribuída a infecção intracraniana fúngica ou outra infecção parasitária
prévias
Cefaleia atribuída a outra lesão expansiva infecciosa
Cefaleia atribuída a infecção por vírus da imunodeficiência humana (HIV)

A9.1.6
A9.3
A10.
A10.7
A10.8
A10.8.1
A10.8.2
A10.9
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Cefaleia atribuída a transtorno da homeostase
Cefaleia e/ou dor cervical atribuída a hipotensão ortostática (postural)
Cefaleia atribuída a outro transtorno da homeostase
Cefaleia atribuída a viagem espacial
Cefaleia atribuída a outro transtorno metabólico ou sistêmico
Cefaleia persistente atribuída a transtorno da homeostase prévio
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A11
A11.2
A11.2.4
A11.2.5
A11.3
A11.3.5
A11.5
A11.5.3
A12.
A12.3
A12.4
A12.5
A12.6
A12.7
A12.8
A12.9

Cefaleia ou dor facial atribuída a transtorno do crânio, pescoço, olhos, orelhas, nariz, seios
paranasais, dentes, boca ou outra estrutura facial ou cervical
Cefaleia atribuída a transtorno cervical
Cefaleia atribuída a radiculopatia cervical alta
Cefaleia atribuída a dor miofascial cervical
Cefaleia atribuída a transtorno dos olhos
Cefaleia atribuída a heteroforia ou heterotropia
Cefaleia atribuída a transtorno nasal ou dos seios paranasais
Cefaleia atribuída a transtorno da mucosa nasal, concha nasal ou septo
Cefaleia atribuída a transtorno psiquiátrico
Cefaleia atribuída a transtorno depressivo
Cefaleia atribuída a transtorno ansiedade de separação
Cefaleia atribuída a transtorno do pânico
Cefaleia atribuída a fobia específica
Cefaleia atribuída a transtorno de ansiedade social (fobia social)
Cefaleia atribuída a transtorno de ansiedade generalizada
Cefaleia atribuída a transtorno do estresse pós-traumático (TEPT)
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Parte Um

As cefaleias primárias
1. Migrânea
2. Cefaleia do tipo tensão
3. Cefaleias trigeminoautonômicas
4.	Outras cefaleias primárias
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1.

Migrânea

1.1 Migrânea sem aura
1.2 Migrânea com aura
1.2.1 Migrânea com aura típica
1.2.1.1 Aura típica com cefaleia
1.2.1.2 Aura típica sem cefaleia
1.2.2 Migrânea com aura do tronco cerebral
1.2.3 Migrânea hemiplégica
1.2.3.1 Migrânea hemiplégica familiar (FHM)
1.2.3.1.1 Migrânea hemiplégica familiar do tipo 1 (FHM1)
1.2.3.1.2 Migrânea hemiplégica familiar do tipo 2 (FHM2)
1.2.3.1.3 Migrânea hemiplégica familiar do tipo 3 (FHM3)
1.2.3.1.4 Migrânea hemiplégica familiar, outros loci
1.2.3.2 Migrânea hemiplégica esporádica (SHM)
1.2.4 Migrânea retiniana
1.3 Migrânea crônica
1.4 Complicações da migrânea
1.4.1 Estado migranoso
1.4.2 Aura persistente sem infarto
1.4.3 Infarto migranoso
1.4.4 Crise epiléptica desencadeada por aura migranosa
1.5 Provável migrânea
1.5.1 Provável migrânea sem aura
1.5.2 Provável migrânea com aura
1.6 Síndromes episódicas que podem estar associadas à migrânea
1.6.1 Distúrbio gastrointestinal recorrente
1.6.1.1 Síndrome dos vômitos cíclicos
1.6.1.2 Migrânea abdominal
1.6.2 Vertigem paroxística benigna
1.6.3 Torcicolo paroxístico benigno

Codificada em outro local: Uma cefaleia semelhante à migrânea, secundária a outro transtorno (migrânea sintomática)
é codificada como cefaleia secundária atribuída a aquele
transtorno.

Comentário geral
Cefaleia primária, secundária ou ambas? Três regras se aplicam
à cefaleia do tipo migrânea, de acordo com as circunstâncias.
1. Quando uma nova cefaleia com características de migrânea ocorre pela primeira vez em estreita relação temporal
com um outro transtorno que é uma causa reconhecida
de cefaleia ou preenche outros critérios de causalidade
por aquele transtorno, a nova cefaleia é classificada como
uma cefaleia secundária atribuída ao transtorno causador.
2. Quando uma migrânea pré-existente torna-se crônica
em estreita relação temporal com tal transtorno causador,
ambos os diagnósticos de migrânea inicial e o diagnóstico secundário devem ser dados. 8.2 Cefaleia por uso
excessivo de medicamentos (MOH/CEM) é um exemplo
24

especialmente importante disso: ambos os diagnósticos
de migrânea (episódica ou crônica) e o diagnóstico 8.2
Cefaleia por uso excessivo de medicamentos (MOH/
CEM), devem ser dados quando o uso excessivo de medicamentos está presente.
3. Quando uma migrânea pré-existente torna-se significativamente pior (habitualmente significando um aumento
de duas vezes ou mais em frequência e/ou gravidade) em
estreita relação temporal à tal transtorno causador, tanto
o diagnóstico inicial de migrânea como o diagnóstico de
cefaleia secundária devem ser dados, contanto que haja evidência suficiente de que o transtorno pode causar cefaleia.

Introdução
A migrânea é uma cefaleia primária comum e incapacitante.
Muitos estudos epidemiológicos têm documentado a sua elevada prevalência, bem como o seu impacto socioeconômico
e pessoal. No estudo Global Burden of Disease Study 2010
(GBD2010), a migrânea foi classificada como o terceiro transtorno mais prevalente em todo o mundo. No GBD2015, ela
foi classificada como a terceira causa de incapacidade tanto
em homens como em mulheres com idade abaixo dos 50 anos.
A migrânea pode ser dividida em dois tipos principais: 1.1
Migrânea sem aura é uma síndrome clínica caracterizada por
cefaleia com características específicas e sintomas associados; 1.2 Migrânea com aura é primariamente caracterizada
pelos sintomas neurológicos focais transitórios que habitualmente precedem ou, às vezes, acompanham a cefaleia. Alguns
pacientes também vivenciam uma fase prodrômica, antecedendo em horas ou dias o aparecimento da cefaleia, e/ou uma
fase “posdrômica” após a resolução da cefaleia. Os sintomas
prodrômicos e “posdrômicos” incluem hiperatividade, hipoatividade, depressão, apetite específico para determinados alimentos, bocejos repetidos, fadiga e rigidez e/ou dor cervical.
Quando um paciente preenche os critérios para mais de
um tipo, subtipo ou subforma de migrânea, todos devem ser
diagnosticados e codificados. Por exemplo, um paciente que
tem crises frequentes com aura, mas também algumas crises
sem aura, deve ser codificado como 1.2 Migrânea com aura
e 1.1 Migrânea sem aura. No entanto, como o critério diagnóstico para 1.3 Migrânea crônica agrupa as crises de todos
os tipos, subtipos ou subformas, uma classificação adicional
é desnecessária para os subtipos episódicos de migrânea.

1.1 Migrânea sem aura
Termos previamente utilizados: Enxaqueca comum; hemicrania
simples.
Descrição: Cefaleia recorrente manifestando-se em crises que
duram de quatro a 72 horas. As características típicas da cefaleia são: localização unilateral; caráter pulsátil; intensidade
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moderada ou forte; exacerbação por atividade física rotineira
e associação com náusea e/ou fotofobia e fonofobia.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos cinco crises1 preenchendo os critérios de B a D
B. Crises de cefaleia durando 4-72 horas (sem tratamento
ou com tratamento ineficaz)2,3
C. A cefaleia possui ao menos duas das seguintes
características:
1. localização unilateral
2. caráter pulsátil
3. intensidade da dor moderada ou forte
4. exacerbada por ou levando o indivíduo a evitar atividades físicas rotineiras (por exemplo: caminhar
ou subir escadas)
D. Durante a cefaleia, ao menos um dos seguintes:
1. náusea e/ou vômito
2. fotofobia e fonofobia
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Notas:
1. Uma ou algumas crises de migrânea podem ser difíceis
de se diferenciar de crises sintomáticas semelhantes a
migrânea. Além disso, a natureza de uma única ou de
algumas poucas crises pode ser de difícil compreensão.
Sendo assim, um mínimo de cinco crises é necessário.
Indivíduos que, por outro lado, preenchem os critérios
para a 1.1 Migrânea sem aura, mas tiveram menos do
que cinco crises, devem ser codificados como 1.5.1 Provável migrânea sem aura.
2. Quando o paciente adormece durante a crise de migrânea
e acorda sem a mesma, considera-se a duração da crise
como sendo até o momento do despertar.
3. Em crianças e adolescentes (abaixo dos 18 anos), as crises podem durar de 2 a 72 horas (as evidências para durações não tratadas de menos de 2 horas em crianças não
foram comprovadas).
Comentários: A migrânea em crianças e adolescentes (menores de 18 anos) é mais frequentemente bilateral do que no
caso de adultos; a dor unilateral habitualmente surge no fim
da adolescência ou início da vida adulta. A cefaleia da migrânea é habitualmente frontotemporal. A cefaleia occipital em
crianças é rara e demanda cautela no diagnóstico. Um subgrupo de pacientes típicos apresenta dor localizada na face,
que é chamada na literatura de “migrânea facial”; não há evidências de que estes indivíduos formem um subgrupo separado de pacientes com migrânea.
Os sintomas prodrômicos podem começar horas ou um
ou dois dias antes dos outros sintomas de uma crise de migrânea sem aura. Eles incluem várias combinações de fadiga,
dificuldade de concentração, rigidez cervical, sensibilidade
à luz e/ou som, náusea, visão borrada, bocejos e palidez. Os
sintomas “posdrômicos”, mais comumente cansaço, dificuldade para se concentrar e rigidez cervical, podem seguir a

resolução da cefaleia, persistindo por até 48 horas; esses sintomas são menos bem estudados.
As crises de migrânea podem estar associadas a sintomas
autonômicos cranianos e a sintomas de alodinia cutânea.
Em crianças mais novas, a fotofobia e a fonofobia podem
ser inferidas a partir do seu comportamento.
Uma minoria (<10%) das mulheres tem crises de migrânea associadas com a maioria dos seus ciclos menstruais, e
a maior parte destas crises é sem aura. As crises que ocorrem durante o período menstrual tendem a ser mais prolongadas e acompanhadas por náusea mais intensa quando em
comparação às crises fora do período menstrual. A ICHD-3
oferece critérios para A1.1.1 Migrânea menstrual pura sem
aura, A1.1.2 Migrânea sem aura relacionada ao período
menstrual e A1.1.3 Migrânea sem aura não menstrual, mas,
no Apêndice, em razão da incerteza sobre se elas devem ser
consideradas entidades distintas. Também existem critérios
para A1.2.0.1 Migrânea menstrual pura com aura, A1.2.02
Migrânea com aura relacionada ao período menstrual e
A1.2.0.3 Migrânea com aura não relacionada ao período
menstrual, para incentivar a melhor caracterização destes
subtipos incomuns caso eles sejam entidades distintas.
Crises de migrânea muito frequentes são distinguidas
como 1.3 Migrânea crônica. Quando há associação com o
uso excessivo de medicamentos, ambos os diagnósticos, 1.3
Migrânea crônica e 8.2 Cefaleia por uso excessivo de medicamentos (MOH/CEM) devem ser aplicados. A 1.1 Migrânea sem aura é a doença mais propensa a cronificar com o
uso frequente de medicamentos sintomáticos.
Imagens do fluxo sanguíneo cerebral regional não
revelam quaisquer alterações sugestivas da depressão cortical alastrante (CSD) durante as crises de 1.1 Migrânea
sem aura, embora alterações do fluxo sanguíneo no tronco
cerebral possam ocorrer, assim como alterações corticais
secundárias à ativação dolorosa. Isto contrasta com a oligoemia alastrante patognomônica da 1.2 Migrânea com aura.
Embora a maior parte da literatura sugira que a CSD não
ocorre na 1.1 Migrânea sem aura, alguns estudos recentes
discordam disso. Além disso, tem sido sugerido que ondas
gliais ou outros fenômenos corticais possam estar envolvidos na 1.1 Migrânea sem aura. As moléculas mensageiras
óxido nítrico (NO), serotonina (5-hidroxitriptamina; 5-HT)
e peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) estão
envolvidas. Embora essa doença tenha sido previamente
considerada como primariamente vascular, a importância da
sensibilização das vias de dor e a possibilidade de que as crises possam ter início no sistema nervoso central receberam
crescente atenção nas últimas décadas. Ao mesmo tempo, a
cicuitaria da dor na migrânea; o sistema trigeminovascular
e muitos aspectos da sua neurotransmissão perifericamente
e no nucleus caudalis do nervo trigêmeo; na substância cinzenta mesencefálica central e no tálamo foram reconhecidos. Medicamentos agudos altamente receptor-específicos,
incluindo os agonistas dos receptores 5-HT1B/D (triptanos),
os agonistas do receptor 5-HT1F e os antagonistas do receptor
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CGRP, têm demonstrado eficácia no tratamento agudo das
crises de migrânea. Devido à sua alta especificidade relacionada aos receptores, seus mecanismos de ação propiciam
uma nova compreensão sobre os mecanismos de migrânea.
Está claro, no momento, que a 1.1 Migrânea sem aura é um
transtorno neurobiológico, enquanto que estudos clínicos
e de neurociência básica continuam a avançar no conhecimento sobre os mecanismos da migrânea.

1.2 Migrânea com aura
Termos previamente utilizados: Enxaqueca clássica; enxaqueca
oftálmica, hemiparestésica, hemiplégica ou afásica; enxaqueca acompanhada; enxaqueca complicada.
Descrição: Crises recorrentes, com duração de minutos, de sintomas completamente reversíveis unilaterais visuais, sensoriais
ou outros sintomas oriundos do sistema nervoso central, que
geralmente se desenvolvem gradualmente e são habitualmente
seguidos por cefaleia e sintomas migranosos associados.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos duas crises preenchendo os critérios B e C
B. Um ou mais dos seguintes sintomas de aura plenamente
reversíveis:
1. visual
2. sensorial
3. fala e/ou linguagem
4. motor
5. tronco cerebral
6. retiniano
C. Ao menos três das seis seguintes características:
1. ao menos um sintoma de aura alastra-se gradualmente por ≥5 minutos
2. dois ou mais sintomas de aura ocorrem em sucessão
3. cada sintoma de aura individual dura 5-60 minutos1
4. ao menos um sintoma de aura é unilateral2
5. ao menos um sintoma de aura é positivo3
6. a aura é acompanhada, ou seguida dentro de 60
minutos, por cefaleia
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Notas:
1. Quando, por exemplo, três sintomas ocorrerem durante a
aura, a duração máxima é 3×60 minutos. Sintomas motores podem durar até 72 horas.
2. A afasia é sempre considerada um sintoma unilateral, já a
disartria pode ou não ser.
3. Cintilações e sensação de agulhadas (parestesias) são sintomas positivos de aura.
Comentários: Muitos pacientes que têm crises de migrânea com
aura também sofrem de crises sem aura; eles devem ser classificados como 1.2 Migrânea com aura e 1.1 Migrânea sem aura.
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Testes de campo compararam os critérios diagnósticos
para 1.2 Migrânea com aura presentes no corpo principal
do ICHD-3 beta com aqueles para A1.2 Migrânea com aura
presentes no Apêndice. Esses últimos tiveram um melhor
desempenho na distinção entre a migrânea com aura e os
ataques isquêmicos transitórios. Esses agora são adotados no
ICHD-3, que não possui mais, no Apêndice, critérios para
esse transtorno.
A aura é o complexo de sintomas neurológicos que ocorre
habitualmente antes da cefaleia da 1.2 Migrânea com aura,
mas pode começar depois que a fase de cefaleia teve início,
ou continuar durante essa fase.
A aura visual é o tipo mais comum de aura, ocorrendo
em mais de 90% dos pacientes com 1.2 Migrânea com aura,
ao menos em algumas crises. Ela frequentemente apresentase como um espectro em fortificação: uma figura de ziguezague próxima ao ponto de fixação que pode gradualmente
espalhar-se para a direita ou esquerda e assumir uma forma
lateralmente convexa com uma borda cintilante angulada,
deixando um escotoma absoluto ou de graus variáveis em
seu rastro. Em outros casos, um escotoma sem fenômenos
positivos pode ocorrer; esse é percebido frequentemente
como sendo de início agudo, mas, numa análise minuciosa,
habitualmente aumenta gradativamente. Em crianças e adolescentes, ocorrem sintomas visuais bilaterais menos típicos
que podem representar uma aura. Uma escala visual de classificação de aura com alta especificidade e sensibilidade foi
desenvolvida e validada.
A seguir, em frequência estão os distúrbios sensoriais na
forma de parestesias, que se movem lentamente a partir do
ponto de origem, afetando uma parte maior ou menor de um
lado do corpo, da face e/ou da língua. Sensação de dormência pode ocorrer no seu rastro, porém a dormência também
pode ser o único sintoma.
Menos frequentes são os distúrbios da fala, habitualmente afásicos, mas frequentemente difíceis de classificar.
Estudos sistemáticos têm demonstrado que muitos
pacientes com aura visual ocasionalmente têm sintomas
nas extremidades e/ou sintomas relacionados à fala. Por
outro lado, pacientes com sintomas nas extremidades e/ou
sintomas relacionados à fala ou à linguagem quase sempre
também experimentam sintomas de aura visual ao menos
durante algumas crises. Uma distinção entre migrânea com
aura visual, migrânea com aura hemiparestésica e migrânea
com aura de fala e/ou de linguagem é provavelmente artificial e, portanto, não reconhecida nesta classificação: todas
elas são codificadas como 1.2.1 Migrânea com aura típica.
Quando os sintomas de aura são múltiplos, eles habitualmente seguem um ao outro em sucessão, começando pelo
visual, então sensorial, então afásico; porém o contrário e
outras sequências já foram observados. A duração aceitável
para a maioria dos sintomas de aura é de uma hora, mas os
sintomas motores frequentemente são de duração superior.
Pacientes com sintomas de aura surgindo do tronco
cerebral são codificados como 1.2.2 Migrânea com aura do
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tronco cerebral, mas eles quase sempre apresentam sintomas adicionais de aura típica. Quando a aura inclui fraqueza
motora, o transtorno deve ser classificado como 1.2.3 Migrânea hemiplégica ou uma de suas subformas. A 1.2.3 Migrânea hemiplégica é classificada como um subtipo separado
por causa de diferenças genéticas e patofisiológicas em relação à 1.2.1 Migrânea com aura típica. Pacientes com 1.2.3
Migrânea hemiplégica frequentemente apresentam, adicionalmente, sintomas relacionados ao tronco cerebral.
Os pacientes frequentemente consideram difícil descrever os seus sintomas de aura; casos nos quais eles devem ser
instruídos a cronometrá-los e registrá-los prospectivamente.
Depois disso, o quadro clínico torna-se mais claro. Erros
comuns são relatos incorretos de lateralização, de início súbito
ao invés de gradual e de perturbações visuais monoculares ao
invés de homônimas, assim como duração da aura e confusão
entre perda sensitiva e fraqueza. Depois de uma consulta inicial, o uso de um diário da aura pode esclarecer o diagnóstico.
Algumas vezes, a migrânea com aura está associada a
uma cefaleia que não preenche os critérios para 1.1 Migrânea
sem aura, mas essa ainda é considerada como uma cefaleia
do tipo migrânea em função da sua relação com a aura. Em
outros casos, a aura migranosa pode ocorrer sem a cefaleia.
Antes ou simultaneamente com o início dos sintomas da
aura, o fluxo sanguíneo cerebral regional aumenta no córtex correspondente à área clinicamente afetada e, em muitos
casos, em uma área mais ampla. Uma redução do fluxo sanguíneo geralmente se inicia posteriormente e alastra-se anteriormente, e está habitualmente acima do limiar isquêmico.
Depois de uma a várias horas, uma transição gradual para
hiperemia ocorre na mesma região. A depressão alastrante de
Leão é o mecanismo subjacente provável.
As síndromes previamente definidas, migrânea com
aura prolongada e migrânea com aura de início agudo,
foram abandonadas. Não é raro que a aura dure por mais que
uma hora, mas, na maioria desses casos, os pacientes apresentam ao menos duas das outras características do critério
C. Mesmo quando a maioria das crises de um paciente não
preenche o critério C, é comum que outras crises atendam
ao critério para um dos subtipos ou subformas reconhecidos
da 1.2 Migrânea com aura, e este deve ser o diagnóstico.
Os poucos outros casos devem ser codificados como 1.5.2
Provável migrânea com aura, especificando a característica atípica (aura prolongada ou aura de início agudo) entre
parênteses. O diagnóstico é habitualmente evidente depois
da realização isolada de histórico detalhado, embora existam
mimetizadores secundários raros, incluindo dissecção carotídea, malformação arteriovenosa e crise epiléptica.
Os sintomas prodrômicos podem iniciar horas ou um dia
ou dois antes dos outros sintomas de uma crise de migrânea com aura. Eles incluem diversas combinações de fadiga,
dificuldade de concentração, rigidez cervical, sensibilidade
à luz e ou ao som, náusea, visão borrada, bocejos e palidez.
O termo “pródromo”, que substituiu “fase premonitória”
ou “sintomas premonitórios” não inclui a aura. Os sinto-

mas “posdrômicos”, mais comumente sensação de cansaço
e exaustão, dificuldade de concentração e rigidez cervical,
podem seguir a resolução da cefaleia, persistindo por até 48
horas; esses são menos bem estudados.

1.2.1 Migrânea com aura típica
Descrição: Migrânea com aura, na qual a aura consiste de sintomas visuais e/ou sensoriais e/ou de fala/ linguagem, mas
sem fraqueza motora, e é caracterizada pelo desenvolvimento gradual, duração de cada sintoma não maior do que
uma hora, mistura de sintomas positivos e negativos e reversibilidade plena.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 1.2 Migrânea com
aura e o critério B abaixo
B. Aura com ambos os seguintes:
1. sintomas visuais, sensoriais e/ou de fala/linguagem plenamente reversíveis
2. ausência de sintomas motores, do tronco cerebral
ou retinianos.

1.2.1.1 Aura típica com cefaleia
Descrição: Migrânea com aura típica na qual a aura é acompanhada ou seguida dentro de 60 minutos por cefaleia com ou
sem características de migrânea.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 1.2.1 Migrânea
com aura típica e o critério B abaixo
B. Cefaleia, com ou sem características de migrânea,
acompanha ou segue dentro de 60 minutos.

1.2.1.2 Aura típica sem cefaleia
Descrição: Migrânea com aura típica na qual a aura não é
acompanhada nem seguida por cefaleia de qualquer tipo.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 1.2.1 Migrânea
com aura típica e o critério B abaixo
B. Nenhuma cefaleia acompanha ou segue a aura dentro de
60 minutos.
Comentários: Em alguns pacientes, uma aura típica é sempre
seguida por cefaleia do tipo migrânea, mas muitos pacientes apresentam, adicionalmente, crises com aura seguidas
por uma cefaleia menos distinta ou até mesmo sem cefaleia.
Alguns pacientes apresentam, exclusivamente, 1.2.1.2 Aura
típica sem cefaleia.
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Na ausência de cefaleia que preencha os critérios para 1.1
Migrânea sem aura, o diagnóstico preciso de aura e a diferenciação de seus simuladores que podem sinalizar doenças graves (p. ex. ataque isquêmico transitório) torna-se mais difícil
e habitualmente requer investigação. Quando a aura ocorre
pela primeira vez após os 40 anos de idade, quando os sintomas
são exclusivamente negativos (p. ex. hemianopsia) ou quando
a aura é prolongada ou muito curta, outras causas, especialmente o ataque isquêmico transitório, devem ser excluídas.

pacientes que apresentam crises com aura do tronco encefálica também relatam outras crises com aura típica e devem
ser codificados para 1.2.1 Migrânea com aura típica e 1.2.2
Migrânea com aura do tronco cerebral.
Muitos dos sintomas listados no critério B1 podem ocorrer com a ansiedade e a hiperventilação, e, portanto, estão
sujeitos a erros de interpretação.

1.2.3 Migrânea hemiplégica1

1.2.2 Migrânea com aura do tronco cerebral

Descrição: Migrânea com aura que inclui fraqueza motora.

Termos previamente utilizados: Enxaqueca da artéria basilar;
enxaqueca/migrânea basilar; enxaqueca/migrânea do tipo basilar.

Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 1.2 Migrânea com
aura e o critério B abaixo
B. Aura consistindo de ambos os seguintes:
1. fraqueza motora plenamente reversível2
2. sintomas visuais, sensoriais e ou de fala/linguagem
plenamente reversíveis.
Notas:
1. O termo plégico significa paralisia na maior parte dos
idiomas, mas, na sua maioria, as crises são caracterizadas
por fraqueza motora (paresia).
2. Os sintomas motores habitualmente duram menos de 72
horas, mas, em alguns pacientes, a fraqueza motora pode
persistir por semanas.

Descrição: Migrânea com sintomas de aura claramente originados no tronco cerebral, mas nenhuma fraqueza muscular.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 1.2 Migrânea com
aura e o critério B abaixo
B. Aura com ambos os seguintes:
1. ao menos dois dos seguintes sintomas do tronco
cerebral plenamente reversíveis:
a. disartria1
b. vertigem2
c. zumbido
d. hipoacusia3
e. diplopia4
f. ataxia não atribuível ao déficit sensorial
g. diminuição no nível da consciência (GCS
≤13)5
2. ausência de sintomas motores6 ou retinianos
Notas:
1. A disartria deve ser distinguida da afasia.
2. A vertigem não está incluída e deve ser distinguida de
tontura.
3. Este critério não é preenchido por sensações de plenitude
auricular.
4. A diplopia não inclui (ou exclui) a visão borrada.
5. O escore da Escala de Coma de Glasgow (GCS) pode ser
avaliado durante a admissão; alternativamente, os déficits claramente descritos pelo paciente permitem uma
estimativa do GCS.
6. Quando sintomas motores estão presentes, codificar
como 1.2.3 Migrânea hemiplégica.
Comentários: Originalmente, os termos migrânea da artéria
basilar ou migrânea basilar eram utilizados, mas, uma vez
que o envolvimento da artéria basilar é improvável, o termo
migrânea com aura do tronco cerebral é preferido.
Existem sintomas típicos de aura em adição aos sintomas do tronco cerebral durante a maioria das crises. Muitos
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Comentários: Pode ser difícil distinguir fraqueza de perda
sensorial.

1.2.3.1 Migrânea hemiplégica familiar (FHM)
Descrição: Migrânea com aura que inclui fraqueza motora, e
ao menos um familiar de primeiro ou segundo grau apresentando aura migranosa que inclui fraqueza motora.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 1.2.3 Migrânea
hemiplégica
B. Ao menos um familiar de primeiro ou segundo grau
apresentou crises preenchendo os critérios para 1.2.3
Migrânea hemiplégica.
Comentários: Novos dados genéticos têm permitido uma definição mais precisa da 1.2.3.1 Migrânea hemiplégica familiar
(FHM) do que era anteriormente possível. Foram identificadas subformas genéticas específicas: na FHM1 há mutações
no gene CACNA1A no cromossomo 19 (codificando para um
canal de cálcio); na FHM2 há mutações no gene ATP1A2
no cromossomo 1 (codificando para uma K/NA-ATPase); e
na FHM3 há mutações no gene SCN1A no cromossomo 2
(codificando para um canal de sódio). Podem haver outros
loci ainda não identificados. Quando a testagem genética é
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realizada, a subforma genética (se descoberta) deve ser especificada no quinto dígito.
Tem sido demonstrado que a 1.2.3.1 Migrânea hemiplégica familiar (FHM) muito frequentemente apresenta-se com
sintomas oriundos do tronco cerebral, além dos sintomas de
aura típica, e que a cefaleia quase sempre ocorre. Raramente,
durante as crises de FHM, podem ocorrer distúrbios da consciência (algumas vezes incluindo coma), confusão, febre e
pleocitose do líquido cefalorraquidiano.
A 1.2.3.1 Migrânea hemiplégica familiar (FHM) pode
ser confundida com epilepsia e tratada (sem sucesso) como
tal. Crises de FHM podem ser desencadeadas por traumatismo craniano (leve). Em aproximadamente 50% das famílias com FHM, ataxia cerebelar progressiva crônica ocorre
independentemente das crises de migrânea.

Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 1.2.3 Migrânea
hemiplégica
B. Nenhum familiar de primeiro ou segundo grau preenche os critérios para 1.2.3 Migrânea hemiplégica.

Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 1.2.3.1 Migrânea
hemiplégica familiar (FHM)
B. Uma mutação no gene CACNA1A foi demonstrada.

Comentários: Estudos epidemiológicos têm demonstrado que
casos esporádicos ocorrem com aproximadamente a mesma
prevalência que os casos familiares.
As crises em 1.2.3.2 Migrânea hemiplégica esporádica
(SHM) têm as mesmas características clínicas daquelas em
1.2.3.1 Migrânea hemiplégica familiar (FHM). Alguns casos
aparentemente esporádicos apresentam mutações FHM
conhecidas e, em alguns desses, um familiar de primeiro ou
segundo grau desenvolve posteriormente migrânea hemiplégica, completando assim o preenchimento dos critérios para
1.2.3.1 Migrânea hemiplégica familiar (FHM) e exigindo
uma mudança de diagnóstico.
Os casos esporádicos habitualmente requerem exames de
neuroimagem e outros testes, para descartar outras causas.
Uma punção lombar pode ser necessária para descartar 7.3.5
Síndrome da cefaleia e déficits neurológicos transitórios
com linfocitose do líquido cefalorraquidiano (HanDL).

1.2.3.1.2 Migrânea hemiplégica familiar do tipo 2 (FHM2)

1.2.4 Migrânea retiniana

Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 1.2.3.1 Migrânea
hemiplégica familiar (FHM)
B. Uma mutação no gene ATP1A2 foi demonstrada.

Descrição: Crises repetidas de distúrbio visual monocular,
incluindo cintilações, escotomas ou amaurose, associados a
cefaleia do tipo migrânea.

1.2.3.1.1 Migrânea hemiplégica familiar do tipo 1 (FHM1)

1.2.3.1.3 Migrânea hemiplégica familiar do tipo 3 (FHM3)
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 1.2.3.1 Migrânea
hemiplégica familiar (FHM)
B. Uma mutação no gene SCN1A foi demonstrada.
1.2.3.1.4 Migrânea hemiplégica familiar, outros loci
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 1.2.3.1 Migrânea
hemiplégica familiar (FHM)
B. Testagem genética demonstrou a ausência de mutação
nos genes CACNA1A, ATP1A2 ou SCN1A.

1.2.3.2 Migrânea hemiplégica esporádica (SHM)
Descrição: Migrânea com aura que inclui fraqueza motorae
ausência de familiares de primeiro ou segundo grau que
apresentam aura migranosa que inclui fraqueza motora.

Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo o critério para 1.2 Migrânea com
aura e o critério B a seguir
B. Aura caracterizada ambos os seguintes:
1. fenômeno visual positivo e/ou negativo, monocular e plenamente reversível (por ex., cintilações,
escotomas ou amaurose) confirmado durante uma
crise por um dos ou ambos os seguintes:
a. exame clínico de campo visual
b. desenho do paciente de um defeito de campo
monocular (feito após instrução clara)
2. ao menos dois dos seguintes:
a. alastrando-se gradualmente ao longo de ≥5
minutos
b. sintomas durando 5-60 minutos
c. acompanhada, ou seguida por cefaleia dentro
de 60 minutos.
C. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD3, e outras causas de amaurose fugaz foram excluídas.
Comentários: Alguns pacientes que reclamam de distúrbio
visual monocular apresentam, na verdade, hemianopsia.
Alguns casos sem cefaleia foram relatados, mas a migrânea
não pode ser determinada como a etiologia subjacente.
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A 1.2.4 Migrânea retiniana é uma causa extremamente
rara de perda visual monocular transitória. Casos de perda
visual monocular permanente associados a migrânea têm
sido descritos. São necessárias investigações apropriadas a fim de excluir outras causas de amaurose monocular
transitória.

1.3 Migrânea crônica
Descrição: Cefaleia que ocorre em 15 ou mais dias/mês por
mais que três meses, a qual, em ao menos oito dias/mês, possui as características de cefaleia migranosa.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia (migrânea-símile ou tipo-tensional-símile1) em
≥15 dias por mês por >3 meses, e preenchendo os critérios B e C
B. Ocorrendo em um paciente que tenha apresentado ao
menos cinco crises preenchendo os critérios B-D para
1.1 Migrânea sem aura e/ou os critérios B e C para 1.2
Migrânea com aura
C. Em ≥8 dias/mês por >3 meses, preenchendo qualquer
dos seguintes2:
1. critérios C e D para 1.1 Migrânea sem aura
2. critérios B e C para 1.2 Migrânea com aura
3. interpretada pelo paciente como sendo migrânea
no início e aliviada por um triptano ou derivado do
ergot
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.3-5
Notas:
1. A razão para destacar 1.3 Migrânea crônica dos tipos
de migrânea episódica é que é impossível distinguir
os episódios individuais de cefaleia em pacientes com
tais cefaleias frequentes ou contínuas. Na realidade, as
características da cefaleia podem mudar não somente
de um dia para o outro, mas até durante o mesmo dia.
Tais pacientes são extremamente difíceis de se manter
sem medicamentos para se observar a história natural
da cefaleia. Nessa situação, as crises com e sem aura
são ambas computadas, assim como as cefaleias migrânea-símile e do tipo tensão-símile (mas não as cefaleias
secundárias).
2. A caracterização da cefaleia frequentemente recorrente
em geral requer um diário de cefaleia para registrar as
informações sobre a dor e sintomas associados dia a dia
por ao menos um mês.
3. Como a cefaleia do tipo tensão-símile está incluída nos
critérios diagnósticos para 1.3 Migrânea crônica, esse
diagnóstico exclui o diagnóstico de 2. Cefaleia do tipo
tensão (CTT) ou dos seus tipos.
4. A 4.10 Cefaleia persistente e diária desde o início pode
ter características sugestivas de 1.3 Migrânea crônica.
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O último transtorno evolui ao longo do tempo a partir
de 1.1 Migrânea sem aura e/ou 1.2 Migrânea com aura;
portanto, quando esses critérios A-C são preenchidos
por cefaleia que, sem ambiguidade, é diária e incessante
desde <24 horas após o seu primeiro início, codifique
como 4.10 Cefaleia persistente e diária desde o início.
Quando o modo de início não é lembrado ou é de outra
forma incerto, codifique como 1.3 Migrânea crônica.
5. A causa mais comum dos sintomas sugestivos de migrânea crônica é o uso excessivo de medicamentos, conforme definido em 8.2 Cefaleia por uso excessivo de
medicamentos (MOH/CEM). Cerca de 50% dos pacientes aparentemente com 1.3 Migrânea crônica revertem
para um tipo de migrânea episódica após a retirada do
fármaco; tais pacientes são, de certo modo, erroneamente
diagnosticados como 1.3 Migrânea crônica. Igualmente,
muitos pacientes aparentemente fazendo uso excessivo
medicamento não melhoram após a descontinuação do
fármaco; o diagnóstico de 8.2 Cefaleia por uso excessivo
de medicamentos (MOH/CEM) pode ser inapropriado
para esses (presumindo que a cronicidade induzida pelo
uso excessivo de fármacos sempre é reversível). Por
essas razões, e também devido à regra geral para se aplicar todos os diagnósticos relevantes, os pacientes atendendo aos critérios para 1.3 Migrânea crônica e para
8.2 Cefaleia por uso excessivo de medicamentos (MOH/
CEM) devem ser codificados para ambos. Após a retirada
do fármaco, a migrânea irá reverter para um tipo episódico ou permanecer crônica, e deve ser rediagnosticada
de acordo; no último caso, o diagnóstico para 8.2 Cefaleia por uso excessivo de medicamentos (MOH/CEM)
pode ser revogado.

1.4 Complicações da migrânea
Comentário: Codificar separadamente para os tipos, subtipos
ou subformas de migrânea e para a complicação.

1.4.1 Estado migranoso
Descrição: Uma crise de migrânea debilitante durando mais
que 72 horas.
Critérios diagnósticos:
A. Uma crise de cefaleia preenchendo os critérios B e C
B. Ocorrendo em um paciente com 1.1 Migrânea sem aura
e/ou 1.2 Migrânea com aura, e típica de crises prévias,
exceto por sua duração e intensidade
C. Ambas as seguintes características:
1. sem remissão por >72 horas1
2. a dor e/ou sintomas associados são debilitantes2
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
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Notas:
1. Remissões de até 12 horas, devidas a medicamentos ou
ao sono, são aceitas.
2. Casos mais brandos, não atendendo ao critério C2, são
codificados como 1.5.1 Provável migrânea sem aura.

e típica das crises prévias, com a exceção de que um ou
mais dos sintomas de aura persistem por >de 60 minutos1
C. A neuroimagem demonstra um infarto isquêmico em
uma área relevante
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Comentário: Cefaleia com as características de 1.4.1 Estado
migranoso, pode frequentemente ser causada pelo uso excessivo de medicamentos. Quando a cefaleia, nessas circunstâncias, atende aos critérios de 8.2 Cefaleia por uso excessivo de
medicamentos (MOH/CEM), codifique para esse transtorno
e para o tipo ou subtipo relevante de migrânea, mas não para
1.4.1 Estado migranoso. Quando o uso excessivo de medicamentos é de duração menor do que três meses, codifique
apenas para o tipo ou subtipo(s) apropriado(s) de migrânea.

Nota:
1. Pode haver sintomas adicionais atribuídos ao infarto.

1.4.2 Aura persistente sem infarto
Descrição: Sintomas de aura persistindo por uma semana ou
mais, sem evidência de infarto em exames de neuroimagem.
Critérios diagnósticos:
A. Aura preenchendo o critério B
B. Ocorrendo em um paciente com 1.2 Migrânea com
aura e típica de auras prévias, exceto por Um ou mais
sintomas de aura persistirem por ≥1 semana
C. Exames de neuroimagem não mostram evidência de
infarto
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: Sintomas persistentes de aura são raros, porém
bem documentados. São frequentemente bilaterais e podem
persistir por meses ou anos. O período mínimo de uma
semana no critério B é baseado na opinião de experts e deve
ser formalmente estudado.
A investigação diagnóstica deve diferenciar 1.4.2 Aura
persistente sem infarto de 1.4.3 Infarto migranoso, e excluir
aura sintomática devida a um infarto cerebral por outras causas. Crises com aura prolongada durando menos que uma
semana e que não preenchem os critérios para 1.2.1 Migrânea com aura típica são codificados como 1.5.2 Provável
migrânea com aura.

1.4.3 Infarto migranoso
Descrição: Um ou mais sintomas de aura migranosa ocorrendo
em associação com uma lesão cerebral isquêmica no território
apropriado demonstrada por exame de neuroimagem, com início durante o curso de uma crise típica de migrânea com aura.
Critérios diagnósticos:
A. Crise de migrânea preenchendo os critérios B e C
B. Ocorrendo em um paciente com 1.2 Migrânea com aura

Comentários: Um acidente vascular cerebral isquêmico em
um paciente que sofre de migrânea pode ser classificado
como um infarto cerebral por outra causa coexistindo com 1.
Migrânea, infarto cerebral por outra causa apresentando-se
com sintomas semelhantes aos da 1.2 Migrânea com aura,
ou um infarto cerebral ocorrendo durante o curso de uma
crise típica de 1.2 Migrânea com aura. Somente o último
preenche os critérios para 1.4.3 Infarto migranoso.
O 1.4.3 Infarto migranoso ocorre principalmente na circulação posterior e em mulheres jovens.
Um risco duplicado de acidente vascular cerebral isquêmico em pacientes com 1.2 Migrânea com aura tem sido
demonstrado em vários estudos de base populacional. No
entanto, deve ser ressaltado que tais infartos não são infartos migranosos. Os mecanismos do risco aumentado de acidente vascular cerebral isquêmico em pacientes migranosos
permanecem obscuros; do mesmo modo, a relação entre a
frequência da aura e a natureza dos sintomas de aura, denotando o aumento no risco ainda é desconhecido. A maioria
dos estudos tem mostrado uma falta de associação entre 1.1
Migrânea sem aura e acidente vascular cerebral isquêmico.

1.4.4 Crise epiléptica desencadeada
por aura migranosa
Descrição: Uma crise epiléptica desencadeada por uma crise
de migrânea com aura.
Critérios diagnósticos:
A. Uma crise preenchendo os critérios diagnósticos para
um tipo de crise epiléptica, e o critério B, abaixo
B. Ocorrendo em um paciente com 1.2 Migrânea com
aura, durante ou dentro de uma hora após uma crise de
migrânea com aura
C. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: Migrânea e epilepsia são exemplos prototípicos de transtornos cerebrais paroxísticos. Enquanto que as
cefaleias com características migranosas são vistas com uma
certa frequência no período pós-ictal epiléptico, algumas
vezes uma crise epiléptica ocorre durante ou depois de uma
crise de migrânea. Esse fenômeno, algumas vezes descrito
como migralepsia, é um evento raro, originalmente descrito
em pacientes com 1.2 Migrânea com aura. Faltam evidências de uma associação com 1.1 Migrânea sem aura.
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1.5 Provável migrânea

B.

Termos previamente utilizados: Distúrbio migranoso.

C.

Codificada em outro local: A cefaleia do tipo migrânea secundária a outro transtorno (migrânea sintomática) é codificada de
acordo com esse transtorno.

1.6 Síndromes episódicas que podem
estar associadas à migrânea

Descrição: Crises de cefaleia migrânea-símile para os quais
falta uma das características necessárias para preencher
todos os critérios para um tipo ou subtipo de migrânea codificados anteriormente e que não preenchem os critérios para
outra cefaleia.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo todos, exceto um, os critérios A-D
para 1.1 Migrânea sem aura, ou todos, exceto um, os
critérios de A-C, para 1.2 Migrânea com aura
B. Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
C. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: Ao diagnosticar uma cefaleia, as crises que
preenchem os critérios tanto para 2. Cefaleia do tipo tensão
(CTT) como para 1.5 Provável migrânea, são codificados
como a primeira, de acordo com a regra geral de que um diagnóstico definitivo prevalece sobre um diagnóstico provável.
No entanto, em pacientes que já possuem um diagnóstico de
migrânea e quando a questão é a contagem do número de
crises que esses estão apresentando (p. ex. como uma medida
de desfecho em um ensaio clínico), as crises que preenchem
os critérios para 1.5 Provável migrânea devem ser contabilizadas como migrânea. A razão para isso é que crises leves de
migrânea, ou as crises tratadas precocemente, frequentemente
não chegam a desenvolver todas as características necessárias para um diagnóstico de crise migranosa, mas, no entanto,
respondem aos tratamentos específicos para migrânea.

1.5.1 Provável migrânea sem aura
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo todos, exceto um, os critérios A-D
para 1.1 Migrânea sem aura
B. Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para nenhuma
outra cefaleia
C. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

1.5.2 Provável migrânea com aura
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo todos, exceto um, os critérios A-C
para 1.2 Migrânea com aura, ou para qualquer um de
seus subtipos
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Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Termo previamente utilizado: Síndromes periódicas da infância.
Comentários: Este grupo de transtornos ocorre em pacientes que também apresentam 1.1 Migrânea sem aura ou 1.2
Migrânea com aura, ou que apresentam uma probabilidade
aumentada de desenvolver qualquer um desses transtornos.
Embora historicamente observados na infância, eles também
podem ocorrer em adultos.
As condições adicionais que também podem ocorrer nesses pacientes incluem episódios de cinetose e transtornos
periódicos do sono, incluindo sonambulismo, sonilóquio,
terror noturno e bruxismo.

1.6.1 Distúrbio gastrointestinal recorrente
Termos previamente utilizados: Dor abdominal crônica; dor
abdominal funcional; dispepsia funcional; síndrome do
intestino irritável; síndrome da dor abdominal funcional.
Descrição: Crises episódicas recorrentes de dor e/ou desconforto abdominal, náusea e/ou vômito, ocorrendo infrequentemente, de forma crônica crônica ou a intervalos previsíveis,
que podem ter associação com a migrânea.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos cinco crises com episódios distintos de dor e/
ou desconforto abdominal e/ou náusea e/ou vômito
B. Avaliação e exame gastrointestinais normais
C. Não atribuído a outro transtorno.

1.6.1.1 Síndrome dos vômitos cíclicos
Descrição: Crises episódicas recorrentes de náuseas intensas e vômitos, habitualmente estereotipadas no indivíduo e
com episódios de distribuição temporal previsível. As crises podem estar associadas a palidez e letargia. Há completo
desaparecimento dos sintomas entre as crises.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos cinco crises de náusea e vômitos intensos,
preenchendo os critérios B e C
B. Estereotipada em um paciente específico e recorrente,
com periodicidade previsível
C. Todos os seguintes:
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1.

D.
E.

náusea e vômitos ocorrendo ao menos quatro vezes
por hora
2. as crises duram por ≥1 hora, por até 10 dias
3. as crises ocorrem com ≥1 semana de intervalo
Completa ausência dos sintomas entre as crises
Não atribuída a outro transtorno.1

Notas:
1. Em particular, a história e o exame físico não mostram
sinais de doença gastrointestinal.
Comentários: A 1.6.1.1 Síndrome dos vômitos cíclicos é tipicamente uma condição episódica autolimitada que ocorre na
infância, com períodos de total normalidade entre os episódios. A natureza cíclica é a sua marca registrada e as crises
são previsíveis.
Esse transtorno foi primeiramente incluído como uma
síndrome periódica da infância na ICHD-II. As características clínicas dessa síndrome assemelham-se àquelas encontradas em associação com as cefaleias migranosas, e múltiplas linhas de pesquisa durante os últimos anos têm sugerido
que a 1.6.1.1 Síndrome dos vômitos cíclicos é uma condição
relacionada à migrânea.

1.6.1.2 Migrânea abdominal
Descrição: É um transtorno idiopático observado principalmente em crianças, na forma de crises recorrentes de dor
abdominal moderada a forte, localizada na linha média
e associada a sintomas vasomotores, náusea e vômitos,
durando 2-72 horas, com normalidade entre os episódios.
Não ocorre cefaleia durante esses episódios.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos cinco crises de dor abdominal, preenchendo
os critérios B-D
B. A dor possui ao menos duas das três seguintes
características:
1. localização na linha média, na região periumbilical
ou mal localizada
2. qualidade dolente ou tipo “apenas dolorida”
3. intensidade moderada ou forte
C. Ao menos dois dos seguintes quatro sintomas ou sinais
associados:
1. anorexia
2. náusea
3. vômito
4. palidez
D. As crises duram 2-72 horas, quando não tratadas ou tratadas sem sucesso
E. Ausência completa de sintomas entre as crises
F. Não atribuída a outro transtorno.1

Nota:
1. Em particular, a história e o exame físico não mostram
sinais de doença gastrointestinal ou renal, ou tal doença
foi descartada através de investigações apropriadas.
Comentários: A dor de 1.6.1.2 Migrânea abdominal é suficientemente forte a ponto de interferir com as atividades diárias normais.
Em crianças pequenas, a presença de cefaleia é frequentemente negligenciada. Um histórico cuidadoso sobre a presença ou a ausência de cefaleia deve ser obtido e, caso seja
identificada cefaleia durante as crises, um diagnóstico de 1.1
Migrânea sem aura deve ser considerado.
As crianças podem achar difícil distinguir anorexia de
náusea. A palidez é frequentemente acompanhada por olheiras. Em alguns pacientes, o rubor é o fenômeno vasomotor
predominante.
A maioria das crianças com migrânea abdominal desenvolverá cefaleia migranosa ao longo da vida.

1.6.2 Vertigem paroxística benigna
Descrição: É um transtorno caracterizado por crises breves recorrentes de vertigem, que ocorrem sem aviso e desaparecem espontaneamente, em crianças saudáveis sob os demais aspectos.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos cinco crises preenchendo os critérios B e C
B. Vertigem1 ocorrendo sem aviso, com intensidade
máxima no seu início e desaparecendo espontaneamente após minutos a horas, sem perda da consciência
C. Ao menos um dos seguintes sintomas ou sinais
associados:
1. nistagmo
2. ataxia
3. vômito
4. palidez
5. medo
D. Exame neurológico e funções audiométricas e vestibulares normais entre as crises
E. Não atribuída a outro transtorno.2
Notas:
1. Crianças pequenas com vertigem podem não ser capazes
de descrever os sintomas vertiginosos. Nessas crianças, a
observação de períodos episódicos de desequilíbrio, feita
pelos pais, pode ser interpretada como vertigem.
2. Em particular, os tumores da fossa posterior, as crises
epilépticas e os transtornos vestibulares foram excluídos.
Comentários: A relação entre 1.6.2 Vertigem paroxística
benigna e A1.6.6 Migrânea vestibular (ver Apêndice) precisa ser mais estudada.
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1.6.3 Torcicolo paroxístico benigno
Descrição: Episódios recorrentes de inclinação da cabeça para
um lado, talvez com leve rotação, que remite espontaneamente. Essa condição ocorre em bebês e crianças pequenas,
com início no primeiro ano.
Critérios diagnósticos:
A. Crises recorrentes1 em uma criança pequena, preenchendo os critérios B e C
B. Inclinação da cabeça para qualquer lado, com ou sem
rotação leve, remitindo espontaneamente após minutos
a dias
C. Ao menos um dos seguintes cinco sintomas ou sinais
associados:
1. palidez
2. irritabilidade
3. mal-estar
4. vômito
5. ataxia2
D. Exame neurológico normal entres as crises
E. Não atribuída a outro transtorno.3
Notas:
1. As crises tendem a recorrer mensalmente.
2. A ataxia é mais provável nas crianças mais velhas dentro
da faixa etária afetada.
3. O diagnóstico diferencial inclui refluxo gastroesofágico,
distonia torcional idiopática e crise parcial complexa,
mas atenção especial deve ser dada à fossa posterior e à
junção craniocervical, onde lesões congênitas ou adquiridas podem produzir torcicolo.
Comentários: A cabeça da criança pode ser reconduzida à
posição neutra durante as crises: pode-se encontrar alguma
resistência que, no entanto, é superável.
Essas observações precisam de validação adicional por
meio de diários dos pacientes, entrevistas estruturadas e
coleta de dados longitudinais.
O 1.6.3 Torcicolo paroxístico benigno pode evoluir para
1.6.2 Vertigem paroxística benigna ou 1.2 Migrânea com
aura (particularmente 1.2.2 Migrânea com aura do tronco
cerebral), ou cessar sem mais sintomas.
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2.

Cefaleia do tipo tensão (CTT)

2.1 Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente
2.1.1 Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente associada a
dolorimento pericraniano
2.1.2 Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente não associada
a dolorimento pericraniano
2.2 Cefaleia do tipo tensão episódica frequente
2.2.1 Cefaleia do tipo tensão episódica frequente associada a
dolorimento pericraniano
2.2.2 Cefaleia do tipo tensão episódica frequente não associada a
dolorimento pericraniano
2.3 Cefaleia do tipo tensão crônica
2.3.1 Cefaleia do tipo tensão crônica associada a dolorimento
pericraniano
2.3.2 Cefaleia do tipo tensão crônica não associada a dolorimento
pericraniano
2.4 Provável cefaleia do tipo tensão
2.4.1 Provável cefaleia do tipo tensão episódica infrequente
2.4.2 Provável cefaleia do tipo tensão episódica frequente
2.4.3 Provável cefaleia do tipo tensão crônica

Termos previamente utilizados: Cefaleia de tensão; cefaleia da
contração muscular; cefaleia psicomiogênica; cefaleia do
estresse; cefaleia comum; cefaleia essencial; cefaleia idiopática; cefaleia psicogênica.
Codificada em outro local: Cefaleia do tipo tensão-símile
atribuída a outro transtorno é codificada para aquele
transtorno.

Comentário geral
Cefaleia primária, secundária ou ambas? Três regras aplicam-se
à cefaleia do tipo tensão, de acordo com as circunstâncias:
1. Quando uma nova cefaleia com características de cefaleia do tipo tensão ocorre pela primeira vez em estreita
relação temporal com outro transtorno que é reconhecido
como uma causa de cefaleia, ou preenche outros critérios
de causalidade para aquele transtorno, a nova cefaleia é
classificada como uma cefaleia secundária atribuída a
esse transtorno causador.
2. Quando uma cefaleia do tipo tensão pré-existente tornase crônica em estreita relação temporal com um desses
transtornos causadores de cefaleia, tanto o diagnóstico
inicial de cefaleia do tipo tensão como o diagnóstico
secundário devem ser dados.
3. Quando uma cefaleia do tipo tensão pré-existente tornase significativamente pior (habitualmente significando
um aumento de duas vezes ou mais na frequência e/ou
gravidade) em estreita relação temporal com um desses
transtornos causais, tanto o diagnóstico inicial de cefaleia
do tipo tensão como o diagnóstico secundário devem ser

dados, contanto que haja evidência de boa qualidade de
que esse transtorno pode causar cefaleia.
No caso da cefaleia do tipo tensão crônica associada ao
uso excessivo de medicamentos, frequentemente é difícil
estabelecer uma estreita relação temporal. Portanto, ambos
os diagnósticos, 2.3 Cefaleia do tipo tensão crônica e 8.2
Cefaleia por uso excessivo de medicamentos (MOH/CEM)
devem ser dados em todos os casos desse tipo.

Introdução
A 2. Cefaleia do tipo tensão (CTT) é muito comum, com
uma prevalência vitalícia na população geral variando entre
30% e 78% em diferentes estudos e tendo um alto impacto
socioeconômico.
Embora ela tenha sido previamente considerada como
primariamente psicogênica, vários estudos, desde a publicação da ICHD-I, sugerem fortemente uma base neurobiológica ao menos para os subtipos mais graves da 2. Cefaleia do
tipo tensão (CTT).
A divisão de 2. Cefaleia do tipo tensão (CTT) nos tipos
episódico e crônico, introduzida na ICHD-I, provou-se
extremamente útil. Na ICHD-II, a forma episódica foi subdividida em um tipo infrequente, com menos de uma crise de
cefaleia por mês e em um tipo frequente. A 2.2 Cefaleia do
tipo tensão episódica frequente pode ser associada com incapacidade considerável e, algumas vezes, requer tratamento
com medicamentos caros. Em contraste, a 2.1 Cefaleia do
tipo tensão episódica infrequente, que ocorre praticamente
em toda a população, geralmente tem um impacto muito
pequeno no indivíduo e, na maioria das situações, não requer
atenção médica. A distinção entre 2.1 Cefaleia do tipo tensão
episódica infrequente e 2.2 Cefaleia do tipo tensão episódica
frequente separa, portanto, os indivíduos que tipicamente não
necessitam de atendimento médico e evita categorizar quase
toda a população como portadores de uma cefaleia significativa, porém ainda assim permitindo que as suas cefaleias
sejam classificadas. A 2.3 Cefaleia do tipo tensão crônica é
uma doença grave, que acarreta um grande declínio na qualidade de vida e alto grau de incapacidade.
Os mecanismos exatos da 2. Cefaleia do tipo tensão
(CTT) não são conhecidos. Mecanismos periféricos de dor
mais provavelmente desempenham um papel na 2.1 Cefaleia
do tipo tensão episódica infrequente e na 2.2 Cefaleia do
tipo tensão episódica frequente, ao passo que mecanismos
centrais de dor desempenham um papel mais importante na
2.3 Cefaleia do tipo tensão crônica. O dolorimento pericraniano aumentado é o achado anormal mais significativo nos
pacientes com qualquer tipo de 2. Cefaleia do tipo tensão
(CTT): está tipicamente presente interictalmente, exacerbase durante a cefaleia propriamente dita e aumenta com a
intensidade e a frequência das crises de cefaleia. O aumento
do dolorimento muito provavelmente é de importância pato39
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fisiológica. A ICHD-II diferenciou, portanto, os pacientes
com e sem este transtorno dos músculos pericranianos, uma
subdivisão mantida na ICHD-3 para estimular mais pesquisas nesta área.
O dolorimento pericraniano é facilmente detectado e
registrado por meio da palpação manual. Pequenos movimentos rotatórios utilizando os dedos indicador e médio, e
pressão firme (preferencialmente auxiliada pelo uso de um
palpômetro), proporcionam escores de dolorimento local
de 0-3 para os músculos frontal, temporal, masseter, pterigóideo, esternocleidomastóideo, esplênio e trapézio. Estes
escores podem ser somados para se obter um escore de dolorimento total para cada paciente. Essas medidas são um guia
útil para o tratamento e adicionam valor e credibilidade às
explicações dadas ao paciente.
A dificuldade diagnóstica mais frequentemente encontrada entre as cefaleias primárias está na discriminação entre
a 2. Cefaleia do tipo tensão (CTT) e formas leves da 1.1
Migrânea sem aura. Isso ocorre sobretudo pelo fato de que
pacientes com cefaleias frequentes frequentemente sofrem
de ambos os transtornos. Foram sugeridos critérios diagnósticos mais estritos para 2. Cefaleia do tipo tensão (CTT), na
esperança de excluir a migrânea que fenotipicamente assemelha-se à cefaleia do tipo tensão. Tais critérios foram propostos no Apêndice da ICHD-II como A2. Cefaleia do tipo
tensão. No entanto, o aumento na especificidade dos critérios
reduz a sua sensibilidade, resultando em grandes proporções
de pacientes cujas cefaleias podem ser classificadas somente
como 2.4 Provável cefaleia do tipo tensão ou 1.5 Provável
migrânea. Ainda na falta de evidências de que tal mudança
seria benéfica, estes critérios diagnósticos mais estritos
permanecem no Apêndice, apenas para fins de pesquisa.
O Comitê de Classificação recomenda comparações entre
pacientes diagnosticados de acordo com cada conjunto de
critérios, não apenas para a caracterização das características
clínicas como também para a investigação dos mecanismos
patofisiológicos e da resposta aos tratamentos.

2.1 Cefaleia do tipo tensão
episódica infrequente
Descrição: Episódios infrequentes de cefaleia tipicamente
bilateral, de qualidade em pressão ou aperto e de intensidade
fraca a moderada, durando de minutos a dias. A dor não piora
com a atividade física rotineira e não está associada a náusea,
apesar de que fotofobia ou fonofobia podem estar presentes.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos 10 episódios de cefaleia ocorrendo em <1
dia/mês em média (<12 dias/ano) e preenchendo os critérios B-D
B. Duração de 30 minutos a sete dias
C. Ao menos duas das quatro seguintes características:
1. localização bilateral
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2.
3.
4.

D.

E.

qualidade em pressão ou aperto (não pulsátil)
intensidade fraca ou moderada
não agravada por atividade física rotineira como
caminhar ou subir escadas
Ambos os seguintes:
1. ausência de náusea ou vômitos
2. fotofobia ou fonofobia (apenas uma delas pode
estar presente)
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.1

Nota:
1. Quando a cefaleia preenche o critério tanto para 1.5 Provável migrânea como para 2.1 Cefaleia do tipo tensão
episódica infrequente, codificar como 2.1 Cefaleia do
tipo tensão episódica infrequente (ou como qualquer
subtipo para o qual os critérios são preenchidos), sob
a regra geral de que os diagnósticos definitivos sempre
superam os diagnósticos prováveis.

2.1.1 Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente
associada a dolorimento pericraniano
Critérios diagnósticos:
A. Episódios preenchendo os critérios para 2.1 Cefaleia do
tipo tensão episódica infrequente
B. Dolorimento pericraniano aumentado à palpação manual.

2.1.2 Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente
não associada a dolorimento pericraniano
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 2.1 Cefaleia do
tipo tensão episódica infrequente
B. Sem aumento do dolorimento pericraniano.

2.2 Cefaleia do tipo tensão
episódica frequente
Descrição: Episódios frequentes de cefaleia tipicamente bilateral, de qualidade em pressão ou aperto e de intensidade
leve a moderada, durando de minutos a dias. A dor não piora
com a atividade física rotineira e não é associada a náusea,
apesar de que fotofobia ou fonofobia podem estar presentes.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos 10 episódios de cefaleia ocorrendo em média
em 1-14 dias/mês por >3 meses (≥12 e <180 dias por
ano) e preenchendo os critérios B-D
B. Duração de 30 minutos a sete dias
C. Ao menos duas das seguintes quatro características:
1. localização bilateral
2. qualidade em pressão ou aperto (não pulsátil)
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3.
4.

D.

E.

intensidade fraca ou moderada
não agravada por atividade física rotineira como
caminhar ou subir escadas
Ambos os seguintes:
1. ausência de náusea ou vômitos
2. fotofobia ou fonofobia (apenas uma delas pode
estar presente)
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.1

Nota:
1. Quando a cefaleia preenche o critério tanto para 1.5 Provável migrânea como para 2.2 Cefaleia do tipo tensão
episódica frequente, codificar como 2.2 Cefaleia do tipo
tensão episódica frequente (ou como qualquer subtipo
para o qual os critérios são preenchidos), sob a regra
geral de que os diagnósticos definitivos sempre superam
os diagnósticos prováveis.
Comentário: A 2.2 Cefaleia do tipo tensão episódica frequente
muitas vezes coexiste com 1.1 Migrânea sem aura. Ambos
os transtornos precisam ser identificados, preferencialmente
através do uso de um diário diagnóstico de cefaleia, já que
os tratamentos de cada um diferem consideravelmente. É
importante educar os pacientes para diferenciar entre esses
tipos de cefaleia, se o seu intuito é selecionar o tratamento
correto para cada uma delas, evitando o uso excessivo de
medicamentos e a sua consequência adversa, a 8.2 Cefaleia
por uso excessivo de medicamentos (MOH/CEM).

2.2.1 Cefaleia do tipo tensão episódica frequente
associada a dolorimento pericraniano
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 2.2 Cefaleia do tipo
tensão episódica frequente
B. Dolorimento pericraniano aumentado à palpação manual.

2.2.2 Cefaleia do tipo tensão episódica frequente não
associada a dolorimento pericraniano
Critérios diagnósticos
A. Crises preenchendo os critérios para 2.2 Cefaleia do tipo
tensão episódica frequente
B. Sem aumento do dolorimento pericraniano.

2.3 Cefaleia do tipo tensão crônica
Codificada em outro local: 4.10 Cefaleia persistente e diária
desde o início.
Descrição: Transtorno que evolui a partir da cefaleia do tipo
tensão episódica frequente, com episódios diários ou muito

frequentes de cefaleia tipicamente bilateral, de qualidade
em pressão ou aperto e de intensidade fraca a moderada,
durando de horas a dias ou sem remissão. A dor não piora
com a atividade física rotineira, mas pode estar associada a
náusea leve, fotofobia ou fonofobia.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia ocorrendo em média em ≥15 dias/mês, por >3
meses (≥180 dias/ano), preenchendo os critérios B-D
B. Duração de horas a dias, ou sem remissão
C. Ao menos duas das seguintes quatro características:
1. localização bilateral
2. qualidade em pressão ou aperto (não pulsátil)
3. intensidade fraca ou moderada
4. não agravada por atividade física rotineira como
caminhar ou subir escadas
D. Ambos os seguintes:
1. não mais do que um dos seguintes: fotofobia, fonofobia ou náusea leve
2. ausência de náusea moderada ou intensa ou de
vômitos
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.1-3
Notas:
1. Tanto a 2.3 Cefaleia do tipo tensão crônica como a 1.3
Migrânea crônica requerem a presença de cefaleia em 15
ou mais dias/mês. Para 2.3 Cefaleia do tipo tensão crônica, a cefaleia deve, em ao menos 15 dias, atender aos
critérios B-D para 2.2 Cefaleia do tipo tensão episódica
frequente. Para 1.3 Migrânea crônica, a cefaleia deve,
em ao menos oito dias, atender aos critérios B-D para
1.1 Migrânea sem aura. Um paciente pode, portanto,
preencher os critérios para ambos esses diagnósticos;
por exemplo, apresentando cefaleia em 25 dias/mês atendendo aos critérios para migrânea para oito dias e para
cefaleia do tipo tensão em 17 dias. Nestes casos, somente
o diagnóstico 1.3 Migrânea crônica deve ser dado.
2. A 2.3 Cefaleia do tipo tensão crônica desenvolve-se
ao longo do tempo a partir da 2.2 Cefaleia do tipo tensão episódica frequente; quando esses critérios A-E são
preenchidos por uma cefaleia que, inequivocamente, é
diária e incessante desde menos de 24 horas após seu primeiro aparecimento, codificar como 4.10 Cefaleia persistente e diária desde o início. Quando a forma de início
nãoé lembrada ou é de alguma forma incerta, codificar
como 2.3 Cefaleia do tipo tensão crônica.
3. Em muitos casos incertos, há uso excessivo de medicamentos. Quando esses preenchem o critério B para qualquer dos subtipos de 8.2 Cefaleia por uso excessivo de
medicamentos (MOH/CEM) e o critério para 2.3 Cefaleia
do tipo tensão crônica também é preenchido, a regra é
codificar tanto para 2.3 Cefaleia do tipo tensão crônica
como para 8.2 Cefaleia por uso excessivo de medicamentos (MOH/CEM). Após a retirada do(s) fármaco(s),
o diagnóstico deve ser reavaliado: não é incomum que o
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critério para 2.3 Cefaleia do tipo tensão crônica não seja
mais preenchido, com reversão para um ou outro tipo
episódico. Quando o transtorno permanece crônico após
a retirada, o diagnóstico de 8.2 Cefaleia por uso excessivo de medicamentos (MOH/CEM) pode ser rescindido.

2.3.1 Cefaleia do tipo tensão crônica associada
a dolorimento pericraniano
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo os critérios para 2.3 Cefaleia do
tipo tensão crônica
B. Dolorimento pericraniano aumentado à palpação manual.

2.3.2 Cefaleia do tipo tensão crônica não associada a
dolorimento pericraniano
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo os critérios para 2.3. Cefaleia do
tipo tensão crônica
B. Sem aumento do dolorimento pericraniano.

2.4 Provável cefaleia do tipo tensão
Descrição: Cefaleia do tipo tensão-símile que não apresenta
uma das características necessárias para preencher todos os
critérios para um tipo ou subtipo de cefaleia do tipo tensão
codificado anteriormente, e que não preenche os critérios
para outra cefaleia.
Comentário: Pacientes que preenchem um destes conjuntos de
critérios abaixo podem também preencher os critérios para
1.5.1 Provável migrânea sem aura. Em tais casos, a regra
geral da hierarquia se aplica, colocando a 1. Migrânea e seus
tipos e subtipos antes da 2. Cefaleia do tipo tensão (CTT) e
seus tipos e subtipos.

2.4.1 Provável cefaleia do tipo tensão
episódica infrequente
Critérios diagnósticos:
A. Um ou mais episódios de cefaleia preenchendo todos,
exceto um, os critérios A-D para 2.1 Cefaleia do tipo
tensão episódica infrequente
B. Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
C. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
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2.4.2 Provável cefaleia do tipo tensão
episódica frequente
Critérios diagnósticos:
A. Episódios de cefaleia preenchendo todos, exceto um, os
critérios A-D para 2.2 Cefaleia do tipo tensão episódica
frequente
B. Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
C. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

2.4.3 Provável cefaleia do tipo tensão crônica
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo todos, exceto um, os critérios
A-D para 2.3 Cefaleia do tipo tensão crônica
B. Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
C. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
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3.

Cefaleias trigeminoautonômicas (CTAs)

3.1 Cefaleia em salvas
3.1.1 Cefaleia em salvas episódica
3.1.2 Cefaleia em salvas crônica
3.2 Hemicrania paroxística
3.2.1 Hemicrania paroxística episódica
3.2.2 Hemicrania paroxística crônica (HPC)
3.3 Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve
3.3.1 Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve com
hiperemia conjuntival e lacrimejamento (SUNCT)
3.3.1.1 SUNCT episódica
3.3.1.2 SUNCT crônica
3.3.2 Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve com
sintomas autonômicos cranianos (SUNA)
3.3.2.1 SUNA episódica
3.3.2.2 SUNA crônica
3.4 Hemicrania contínua
3.4.1 Hemicrania contínua, subtipo remitente
3.4.2 Hemicrania contínua, subtipo não remitente
3.5 Provável cefaleia trigeminoautonômica
3.5.1 Provável cefaleia em salvas
3.5.2 Provável hemicrania paroxística
3.5.3 Prováveis crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral,
breve
3.5.4 Provável hemicrania contínua

Comentários geral
Cefaleia primária, secundária ou ambas? Três regras aplicam-se
à cefaleia com as características de uma cefaleia trigeminoautonômica (CTA), de acordo com as circunstâncias.
1. Quando uma nova cefaleia com as características de
uma CTA ocorre pela primeira vez em estreita relação
temporal com outro transtorno que é reconhecido como
uma causa de cefaleia, ou preenche outros critérios de
causalidade por aquele transtorno, a nova cefaleia é classificada como uma cefaleia secundária atribuída a esse
transtorno causador.
2. Quando uma CTA pré-existente se torna crônica em
estreita relação temporal com um desses transtornos causadores de cefaleia, tanto o diagnóstico inicial de CTA
como o diagnóstico secundário devem ser dados.
3. Quando uma CTA pré-existente se torna significativamente pior (habitualmente significando um aumento de
duas vezes ou mais na frequência e/ou intensidade) em
estreita relação temporal com um desses transtornos causadores de cefaleia, tanto o diagnóstico inicial de CTA
como o diagnóstico secundário devem ser dados, contanto que haja evidência de boa qualidade de que esse
transtorno pode causar cefaleia.

Introdução
Os aspectos clínicos compartilhados pelas CTAs são a cefaleia unilateral, e, habitualmente, as manifestações autonômicas parassimpáticas cranianas proeminentes, as quais são
lateralizadas e ipsilaterais à cefaleia. Estudos humanos e
experimentais de imagem funcional sugerem que essas síndromes ativam um reflexo trigeminoparassimpático humano
normal, com os sinais clínicos de disfunção simpática craniana sendo secundários.
Aura migranosa típica pode ser observada, raramente, em
associação com as CTAs.

3.1 Cefaleia em salvas
Termos previamente utilizados: Neuralgia ciliar; eritromelalgia
da cabeça; eritroprosopalgia de Bing; hemicrania angioparalítica; hemicrania neuralgiforme crônica; cefalalgia histamínica; cefaleia de Horton; doença de Harris-Horton; neuralgia
migranosa (de Harris), neuralgia petrosa (de Gardner); neuralgia de Sluder; neuralgia esfenopalatina; neuralgia vidiana.
Codificada em outro local: A cefaleia em salvas sintomática,
secundária a outro transtorno, é codificada como uma cefaleia secundária atribuída a esse transtorno.
Descrição: Crises de dor estritamente unilateral, forte, a qual
é orbital, supraorbital, temporal ou ocorre em qualquer combinação dessas áreas, durando 15-180 minutos e ocorrendo
desde em dias alternados até oito vezes por dia. A dor está
associada a injeção conjuntival, lacrimejamento, congestão
nasal, rinorreia, sudorese frontal e facial, miose, ptose e/
ou edema palpebral, ipsilaterais à dor, e/ou a inquietude ou
agitação.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos cinco crises preenchendo os critérios B-D
B. Dor forte ou muito forte unilateral, orbital, supraorbital
e/ou temporal, durando 15-180 minutos (quando não
tratada)1
C. Um dos ou ambos os seguintes:
1. ao menos um dos seguintes sintomas ou sinais,
ipsilaterais à cefaleia:
a. injeção conjuntival e/ou lacrimejamento
b. congestão nasal e/ou rinorreia
c. edema palpebral
d. sudorese frontal e facial
e. miose e/ou ptose
2. sensação de inquietude ou de agitação
D. Ocorrendo com uma frequência entre uma a cada dois
dias e oito por dia2
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
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Notas:
1. Durante uma parte, mas menos da metade da duração de
3.1 Cefaleia em salvas, as crises podem ser menos intensas e/ou de duração mais curta ou longa.
2. Durante uma parte, mas menos que a metade do período
ativo de 3.1 Cefaleia em salvas, as crises podem ser
menos frequentes.
Comentários: As crises ocorrem em séries que duram semanas
ou meses (chamados de períodos de salvas, ou surtos), separados por períodos de remissão que habitualmente duram
meses ou anos. Cerca de 10-15% dos pacientes apresentam
3.1.2 Cefaleia em salvas crônica, sem esses períodos de
remissão. Em uma série ampla com bom acompanhamento,
um quarto dos pacientes apresentou somente um único
período de salvas. Estes pacientes preenchem os critérios
para e devem ser codificados como 3.1 Cefaleia em salvas.
Durante um período de salvas em 3.1.1 Cefaleia em salvas episódica, e em qualquer momento de 3.1.2 Cefaleia em
salvas crônica, as crises ocorrem regularmente e podem ser
provocadas pelo álcool, histamina ou nitroglicerina.
A dor de 3.1 Cefaleia em salvas é máxima nas regiões
orbital, supraorbital, temporal ou em qualquer combinação dessas áreas, mas pode espalhar-se para outras regiões.
Durante as piores crises, a intensidade da dor é excruciante.
Os pacientes geralmente tornam-se incapazes de deitar
e, caracteristicamente, ficam andando de um lado a outro
(“pacing”). A dor habitualmente recorre no mesmo lado da
cabeça durante um período único de salva.
A idade de início é geralmente entre os 20 e 40 anos. Por
razões desconhecidas, os homens são afetados com frequência três vezes maior que as mulheres.
As crises agudas envolvem ativação na região da substância cinzenta hipotalâmica posterior. A 3.1 Cefaleia em salvas
pode ser autossômica dominante em cerca de 5% dos casos.
Alguns pacientes foram descritos como possuindo tanto
3.1 Cefaleia em salvas e 13.1.1 Neuralgia trigeminal (algumas vezes referida como síndrome cluster-tic). Eles devem
receber ambos os diagnósticos. A importância dessa observação é que ambas as condições devem ser tratadas a fim de
que o paciente se torne livre da cefaleia.

3.1.1 Cefaleia em salvas episódica
Descrição: Crises de cefaleia em salvas ocorrendo em períodos que duram de sete dias a um ano, separadas por períodos
livres de dor que duram ao menos três meses.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 3.1 Cefaleia em
salvas e ocorrendo em surtos (períodos de salvas)
B. Ao menos dois períodos de salvas durando de sete dias
a um ano (quando não tratadas) e separadas por períodos de remissão livres de dor de ≥3 meses.
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Comentário: Os períodos de salvas habitualmente duram entre
duas semanas e três meses.

3.1.2 Cefaleia em salvas crônica
Descrição: Crises de cefaleia em salvas ocorrendo por um
ano ou mais, sem remissão, ou com períodos de remissão
durando menos de três meses.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 3.1 Cefaleia em
salvas e o critério B abaixo
B. Ocorrendo sem um período de remissão, ou com remissões durando <3 meses, por ao menos um ano.
Comentário: A 3.1.2 Cefaleia em salvas crônica pode surgir de
novo (previamente referida como cefaleia em salvas crônica
primária), ou evoluir a partir da 3.1.1 Cefaleia em salvas episódica (previamente cefaleia em salvas crônica secundária).
Em alguns pacientes, a mudança ocorre de 3.1.2 Cefaleia em
salvas crônica para 3.1.1 Cefaleia em salvas episódica.

3.2 Hemicrania paroxística
Descrição: Crises de dor estritamente unilateral, forte, a qual é
orbital, supraorbital, temporal ou ocorre em qualquer combinação dessas áreas, durando 2-30 minutos e ocorrendo várias
ou muitas vezes ao dia. As crises são habitualmente associadas a injeção conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal,
rinorreia, sudorese frontal e facial, miose, ptose e/ou edema
palpebral, ipsilaterais à dor. Elas respondem de forma absoluta à indometacina.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos 20 crises preenchendo os critérios B-E
B. Dor forte unilateral, orbital, supraorbital e/ou temporal,
durando de 2-30 minutos
C. Um dos ou ambos os seguintes:
1. ao menos um dos seguintes sintomas ou sinais,
ipsilaterais à cefaleia:
a. injeção conjuntival e/ou lacrimejamento
b. congestão nasal e/ou rinorreia
c. edema palpebral
d. sudorese frontal e facial
e. miose e/ou ptose
2. sensação de inquietude ou de agitação
D. Ocorrendo com uma frequência >5 por dia1
E. Prevenidas de forma absoluta por doses terapêuticas de
indometacina2
F. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Notas:
1. Durante parte, mas em menos da metade, do período
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ativo da 3.2 Hemicrania paroxística, as crises podem ser
menos frequentes.
2. Em um adulto, a indometacina oral deve ser utilizada inicialmente em uma dose de ao menos 150 mg ao dia e
aumentada, se necessário, até 225 mg ao dia. A dose injetável é de 100-200 mg. Doses de manutenção menores
são frequentemente empregadas.
Comentário: Diferentemente da cefaleia em salvas, não há
predominância masculina. O início ocorre habitualmente
na vida adulta, apesar de que casos infantis também são
relatados.

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 durando ao menos três meses.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 3.2 Hemicrania
paroxística e ocorrendo em surtos
B. Ao menos dois surtos durando de sete dias a um ano
(quando não tratada) e separados por períodos de remissão sem dor de ≥3 meses.

3.2.2 Hemicrania paroxística crônica (HPC)
Descrição: Crises de hemicrania paroxística ocorrendo por
mais de um ano sem remissão, ou com períodos de remissão
durando menos de três meses.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 3.2 Hemicrania
paroxística e o critério B a seguir
B. Ocorrendo sem um período de remissão, ou com remissões durando <3 meses, por ao menos um ano.
Comentário: Os pacientes que preenchem os critérios tanto
para 3.2.2 Hemicrania paroxística crônica (HPC) como para
13.1.1 Neuralgia trigeminal (às vezes chamada de síndrome
HPC-tic) devem receber ambos os diagnósticos. O seu reconhecimento é importante, já que ambos os transtornos requerem tratamento. A significância patofisiológica da associação
ainda não é clara.

3.3 Crises de cefaleia neuralgiforme,
unilateral, breve
Descrição: Crises de dor cefálica estritamente unilateral,
moderada ou forte, durando de segundos a minutos, ocorrendo ao menos uma vez ao dia e habitualmente associa-

das a lacrimejamento proeminente e vermelhidão do olho
ipsilateral.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos 20 crises preenchendo os critérios B-D
B. Dor cefálica unilateral moderada ou forte, com distribuição orbital, supraorbital, temporal e/ou outra distribuição trigeminal, durando 1- 600 segundos e ocorrendo como estocadas únicas, séries de estocadas ou em
padrão de “dente de serra”
C. Ao menos um dos seguintes cinco sintomas ou sinais
autonômico cranianos, ipsilaterais à dor:
1. injeção conjuntival e/ou lacrimejamento
2. congestão nasal e/ou rinorreia
3. edema palpebral
4. sudorese frontal e facial
5. miose e/ou ptose
D. Ocorrendo com uma frequência de ao menos uma ao
dia1
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Nota:
1. Durante uma parte, mas em menos da metade, do período
ativo de 3.3 Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral,
breve, as crises podem ser menos frequentes.
Comentários: Crises de maior duração são caracterizadas por
múltiplas estocadas ou por um padrão de dor em “dente de
serra”.
Dois subtipos de 3.3 Crises de cefaleia neuralgiforme,
unilateral, breve são reconhecidos: 3.3.1 Crises de cefaleia
neuralgiforme, unilateral, breve com hiperemia conjuntival
e lacrimejamento (SUNCT) e 3.3.2 Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve com sintomas autonômicos
cranianos (SUNA). A 3.3.1 SUNCT pode ser uma subforma
de 3.3.2 SUNA, embora isso exija mais estudo. Entrementes,
cada um é classificado como um subtipo distinto, descrito a
seguir.
3.3.1 SUNCT e 3.3.2 SUNA podem habitualmente ser
desencadeadas sem um período refratário. Isso contrasta
com 13.1.1 Neuralgia trigeminal, a qual habitualmente possui um período refratário após cada crise.

3.3.1 Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral,
breve com hiperemia conjuntival e
lacrimejamento (SUNCT)
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 3.3 Crises de
cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve e o critério B
abaixo
B. Ambos os seguintes, ipsilaterais à dor:
1. injeção conjuntival
2. lacrimejamento
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Comentários: A literatura sugere que o simulador mais comum
de 3.3.1 SUNCT é uma lesão na fossa posterior.
Têm sido descritos pacientes nos quais há sobreposição
de 3.3.1 SUNCT e 13.1.1 Neuralgia trigeminal. A diferenciação é complexa sob o ponto de vista clínico. Tais pacientes
devem receber ambos os diagnósticos.
Pacientes que apresentam tanto 3.3.1 SUNCT como 3.1
Cefaleia em salvas têm sido relatados; a significância patofisiológica dessa sobreposição ainda está por ser determinada.

3.3.1.1 SUNCT episódica
Descrição: Crises de SUNCT ocorrendo em períodos durando
de sete dias a um ano, separados por períodos sem dor
durando três meses ou mais.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 3.3.1 Crises de
cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve com hiperemia conjuntival e lacrimejamento e ocorrendo em surtos
B. Ao menos dois surtos durando de sete dias a um ano
(quando não tratada) e separados por períodos de remissão sem dor de ≥3 meses.

3.3.1.2 SUNCT crônica
Descrição: Crises de SUNCT ocorrendo por mais de 1 ano sem
remissão, ou com períodos de remissão com duração menor
que três meses.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 3.3.1 Crises de
cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve com hiperemia conjuntival e lacrimejamento e o critério B abaixo
B. Ocorrendo sem um período de remissão, ou com remissões durando <3 meses, por ao menos um ano.

3.3.2 Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral,
breve com sintomas autonômicos cranianos
(SUNA)
A.
B.

Crises preenchendo os critérios para 3.3 Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral breve e o critério B, abaixo
Não mais que um dos seguintes, ipsilateral à dor:
1. injeção conjuntival
2. lacrimejamento

3.3.2.1 SUNA episódica
Descrição: Crises de SUNA ocorrendo em períodos com duração de sete dias a um ano, separados por períodos sem dor
com duração ao menos de três meses.
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Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 3.3.2 Crises de
cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve com sintomas
autonômicos cranianos e ocorrendo em surtos
B. Ao menos dois surtos durando de sete dias a um ano
(quando não tratada) e separados por períodos de remissão livres de dor de ≥3 meses.

3.3.2.2 SUNA crônica
Descrição: Crises de SUNA ocorrendo por mais de um ano
sem remissão, ou com períodos de remissão durando menos
de três meses.
Critérios diagnósticos:
A. Crises preenchendo os critérios para 3.3.2 Crises de
cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve com sintomas
autonômicos cranianos e o critério B abaixo
B. Ocorrendo sem um período de remissão, ou com remissões durando <3 meses, por ao menos 1 ano.

3.4 Hemicrania contínua
Descrição: Cefaleia estritamente unilateral, persistente, associada a injeção conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal,
rinorreia, sudorese frontal e facial, miose, ptose e/ou edema
palpebral, ipsilaterais à dor, e/ou a inquietude ou agitação. A
cefaleia é completamente sensível à indometacina.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia unilateral preenchendo os critérios B-D
B. Presente por >3 meses, com exacerbações de intensidade moderada ou mais forte
C. Um dos ou ambos os seguintes:
1. ao menos um dos seguintes sintomas ou sinais,
ipsilaterais à cefaleia:
a. injeção conjuntival e/ou lacrimejamento
b. congestão nasal e/ou rinorreia
c. edema palpebral
d. sudorese frontal e facial
e. miose e/ou ptose
f. sensação de inquietude ou de agitação, ou
agravamento da dor pelo movimento
D. Responde de forma absoluta a doses terapêuticas de
indometacina1
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Nota:
1. Em um adulto, a indometacina oral deve utilizada inicialmente em uma dose de ao menos 150 mg/dia e aumentada, se necessário, até 225 mg/dia. A dose injetável é de
100-200 mg. Doses de manutenção menores são frequentemente empregadas.
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Comentários: Sintomas migranosos, tais como fotofobia e
fonofobia, são frequentemente observados em 3.4 Hemicrania contínua.
A 3.4 Hemicrania contínua foi incluída em 3. Cefaleias
trigeminoautonômicas (CTAs) na ICHD-3 com base no fato
de que a dor é tipicamente unilateral, assim como os sintomas autonômico cranianos, quando presentes (na ICHD-II
estava em 4. Outras cefaleias primárias).
Estudos de imagem cerebral mostram sobreposições
importantes entre todos os transtornos incluídos aqui, notadamente a ativação da substância cinzenta hipotalâmica
posterior. Adicionalmente, a resposta absoluta à indometacina da 3.4 Hemicrania contínua é compartilhada com a 3.2
Hemicrania paroxística.

3.4.1 Hemicrania contínua, subtipo remitente
Descrição: Hemicrania contínua caracterizada por uma dor
que não é contínua, mas é interrompida por períodos de
remissão de ao menos 24 horas de duração.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo os critérios para 3.4 Hemicrania
contínua e o critério B abaixo
B. A cefaleia não é diária nem contínua, mas interrompida
(sem tratamento) por períodos de remissão ≥24 horas.
Comentário: A 3.4.1 Hemicrania contínua, subtipo remitente
pode surgir de novo ou a partir da 3.4.2 Hemicrania contínua, subtipo não remitente.

3.4.2 Hemicrania contínua, subtipo não remitente
Descrição: Hemicrania contínua caracterizada por dor contínua por ao menos um ano, sem períodos de remissão de ao
menos 24 horas.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo os critérios para 3.4 Hemicrania
contínua e o critério B abaixo
B. A cefaleia é diária e contínua por ao menos um ano, sem
períodos de remissão de ≥24 horas.
Comentário: A 3.4.2 Hemicrania contínua, subtipo não remitente pode surgir de novo ou evoluir da 3.4.1 Hemicrania
contínua, subtipo remitente. A maioria dos pacientes apresenta o subtipo não remitente desde o início.

3.5 Provável cefaleia trigeminoautonômica
Descrição: Crises de cefaleia que se crê serem um tipo de
3. Cefaleias trigeminoautonômicas, mas às quais falta uma

das características necessária para preencher todos os critérios para qualquer dos tipos e subtipos codificados acima,
e que não preenchem todos os critérios para outra cefaleia.
Critérios diagnósticos:
A. Crises de cefaleia preenchendo todos os critérios,
exceto um, de A-D para 3.1 Cefaleia em salvas, de A-E
para 3.2 Hemicrania paroxística, de A-D para 3.3 Crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve ou de
A-D para 3.4 Hemicrania contínua
B. Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
C. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentário: Os pacientes podem ser classificados como 3.5.1
Provável cefaleia em salvas, 3.5.2 Provável hemicrania
paroxística, 3.5.3 Prováveis crises de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve ou 3.5.4 Provável hemicrania contínua. Tais pacientes ou não apresentaram um número suficiente de crises típicas (p. ex. apenas um primeiro surto de
cefaleia em salvas), ou apresentaram um número suficiente,
mas não preenchem um dos outros critérios.
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Outras cefaleias primárias

4.1 Cefaleia primária da tosse
4.1.1 Provável cefaleia primária da tosse
4.2 Cefaleia primária do exercício
4.2.1 Provável cefaleia primária do exercício
4.3 Cefaleia primária associada à atividade sexual
4.3.1 Provável cefaleia primária associada à atividade sexual
4.4 Cefaleia primária em trovoada
4.5 Cefaleia por estímulo frio
4.5.1 Cefaleia atribuída à aplicação externa de estímulo frio
4.5.2 Cefaleia atribuída à ingestão ou inalação de estímulo frio
4.5.3 Provável cefaleia por estímulo frio
4.5.3.1 Cefaleia provavelmente atribuída à aplicação externa
de estímulo frio
4.5.3.2 Cefaleia provavelmente atribuída à ingestão ou inalação
de estímulo frio
4.6 Cefaleia por pressão externa
4.6.1 Cefaleia por compressão externa
4.6.2 Cefaleia por tração externa
4.6.3 Provável cefaleia por pressão externa
4.6.3.1 Provável cefaleia por compressão externa
4.6.3.2 Provável cefaleia por tração externa
4.7 Cefaleia primária em facada
4.7.1 Provável cefaleia primária em facada
4.8 Cefaleia numular
4.8.1 Provável cefaleia numular
4.9 Cefaleia hípnica
4.9.1 Provável cefaleia hípnica
4.10 Cefaleia persistente e diária desde o início (CPDI)
4.10.1 Provável cefaleia persistente e diária desde o início

Comentário geral
Cefaleia primária, secundária ou ambas? Duas regras aplicam-se a 4. Outras cefaleias primárias, de acordo com as
circunstâncias.
1. Quando uma nova cefaleia com as características de
qualquer dos transtornos classificados aqui ocorre pela
primeira vez em estreita relação temporal com outro
transtorno que é uma causa reconhecida de cefaleia, ou
preenche outros critérios de causalidade por aquele transtorno, a nova cefaleia é classificada como uma cefaleia
secundária atribuída ao transtorno causador.
2. Quando uma cefaleia pré-existente com as características de qualquer dos transtornos classificados aqui torna-se crônica, ou significativamente pior (habitualmente
significando um aumento de duas vezes ou mais na frequência e/ou intensidade), em estreita relação temporal
com tal transtorno causador, tanto o diagnóstico inicial
de cefaleia como o diagnóstico de cefaleia secundária
devem ser dados, contanto que haja evidência de boa
qualidade de que o transtorno pode causar cefaleia.

Introdução
Este capítulo inclui algumas cefaleias primárias que são
clinicamente heterogêneas. Elas estão agrupadas em quatro categorias e classificadas em sequência na ICHD-3, de
acordo com isso.
1. Cefaleias associadas ao esforço físico, incluindo 4.1
Cefaleia primária da tosse, 4.2 Cefaleia primária do
exercício, 4.3 Cefaleia primária associada à atividade
sexual e 4.4 Cefaleia primária em trovoada.
2. Cefaleias atribuídas ao estímulo físico direto (consideradas como cefaleias primárias porque decorrem de um
estímulo fisiológico [não danoso]), incluindo 4.5 Cefaleia por estímulo frio e 4.6 Cefaleia por pressão externa.
3. Cefaleias epicranianas (i. e. dor de cabeça sobre o couro
cabeludo), incluindo 4.7 Cefaleia primária em facada
e 4.8 Cefaleia numular (assim como A4.11 Epicrania
fugaz, no Apêndice).
4. Outras cefaleias primárias diversas incluindo 4.9 Cefaleia hípnica e 4.10 Cefaleia persistente e diária desde o
início (CPDI).
A patogênese desses transtornos ainda é pouco compreendida e os seus tratamentos são sugeridos com base em
relatos anedóticos ou em ensaios não controlados.
Cefaleias com características semelhantes a diversos desses transtornos podem ser sintomáticas de outro transtorno
(i. e. cefaleias secundárias); quando se apresentam pela primeira vez, elas demandam uma avaliação cuidadosa através
de exames de imagem e/ou outros testes apropriados. O início de algumas destas cefaleias (p. ex., 4.2 Cefaleia primária
do exercício, 4.3 Cefaleia primária associada à atividade
sexual e 4.4 Cefaleia primária em trovoada) pode ser agudo,
e os pacientes afetados são, algumas vezes, avaliados em
departamentos de emergência. Uma investigação apropriada
e completa (especialmente com exames de neuroimagem) é
obrigatória nestes casos.

4.1 Cefaleia primária da tosse
Termos previamente utilizados: Cefaleia benigna da tosse; cefaleia da manobra de Valsalva.
Descrição: Cefaleia precipitada por tosse ou outra manobra de
Valsalva, mas não por exercício físico prolongado, na ausência de qualquer transtorno intracraniano.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos dois episódios de cefaleia preenchendo os
critérios B-D
B. Provocada por e ocorrendo somente em associação com
a tosse e/ou outra manobra de Valsalva1
C. Início repentino2
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D.
E.

Duração entre um segundo e duas horas2
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.3

D.
E.

Notas:
1. A cefaleia surge momentos após a tosse ou outro estímulo.
2. A cefaleia atinge seu pico quase que imediatamente,
e então diminui por vários segundos a alguns minutos
(embora alguns pacientes experimentem cefaleia fraca a
moderada por duas horas).
3. A síndrome da cefaleia da tosse é sintomática em cerca
de 40% dos casos, e a maioria dos pacientes em que
isso ocorre têm malformação de Arnold-Chiari tipo I.
Outras causas relatadas incluem a hipotensão intracraniana espontânea, doenças carotídeas ou vertebrobasilares, tumores da fossa craniana média ou da fossa posterior, cisto do mesencéfalo, impressão basilar, platibasia,
hematoma subdural, aneurisma cerebral e síndrome da
vasoconstrição cerebral reversível. A neuroimagem diagnóstica desempenha um papel importante na busca por
possíveis lesões ou anormalidades intracranianas. Como
os tumores sub-tentoriais respondem por mais de 50%
das lesões expansivas intracranianas em crianças, a cefaleia da tosse em pacientes pediátricos deve ser considerada sintomática até que se prove o contrário.

F.

Comentários: A 4.1 Cefaleia primária da tosse é uma condição rara, responsável por 1% ou menos de todos os
pacientes com cefaleia que consultam clínicas neurológicas.
No entanto, uma publicação constatou que um quinto dos
pacientes com tosse atendidos em uma clínica de pneumologia apresentava cefaleia da tosse.
A 4.1 Cefaleia primária da tosse é geralmente bilateral e
posterior, e afeta predominantemente pacientes com mais de
40 anos de idade. Existe uma correlação significativa entre
a frequência da tosse e a gravidade da cefaleia. Sintomas
associados, como vertigem, náusea e anormalidades no sono
foram relatados por mais de dois terços dos pacientes com
4.1 Cefaleia primária da tosse.
Embora a indometacina (50-200 mg/dia) seja habitualmente eficaz no tratamento da 4.1 Cefaleia primária da
tosse, alguns casos sintomáticos foram relatados como respondendo a esse tratamento.

4.1.1 Provável cefaleia primária da tosse
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer um dos seguintes:
1. um único episódio de cefaleia preenchendo os critérios B-D
2. ao menos dois episódios de cefaleia preenchendo o
critério B e um dos critérios C e D
B. Provocada por e ocorrendo apenas em associação com a
tosse, o esforço e/ou outra manobra de Valsalva
C. Início súbito
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Durando entre um segundo e duas horas
Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

4.2 Cefaleia primária do exercício
Termos previamente utilizados: Cefaleia primária do esforço;
cefaleia benigna do esforço.
Codificada em outro local: A migrânea induzida pelo exercício
está codificada em 1. Migrânea, de acordo com o seu tipo
ou subtipo.
Descrição: Cefaleia precipitada por qualquer forma de exercício, na ausência de qualquer transtorno intracraniano.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos dois episódios de cefaleia preenchendo os
critérios B e C
B. Provocada por e ocorrendo apenas durante ou após o
exercício físico extenuante
C. Durando <48 horas
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.1
Nota:
1. Casos sintomáticos ocorrem. Na primeira ocorrência
de uma cefaleia com essas características, é obrigatório
excluir hemorragia subaracnóidea, dissecção arterial e
síndrome da vasoconstrição cerebral reversível.
Comentários: A 4.2 Cefaleia primária do exercício ocorre
particularmente em clima quente ou altitude elevada. Subtipos como a “cefaleia dos halterofilistas”, são reconhecidas,
mas não individualmente classificadas. Ao contrário da 4.1
Cefaleia primária da tosse, a qual pode ser desencadeada
por sequências de esforços de curta duração (p. ex., manobras do tipo Valsalva), a 4.2 Cefaleia primária do exercício
habitualmente é precipitada por exercício físico extenuante
prolongado.
No estudo Vågå, a cefaleia possuía um caráter pulsátil na maioria dos participantes com cefaleia do exercício
(nem tanto entre os adolescentes afetados, dos quais quase
a metade apresentou durações da cefaleia menores do que 5
minutos).
Há relatos de prevenção em alguns pacientes pelo uso de
tartarato de ergotamina. A indometacina tem sido considerada eficaz na maioria dos casos.
Os mecanismos patofisiológicos subjacentes à 4.2 Cefaleia primária do exercício são desconhecidos. A maioria dos
investigadores acredita que a sua origem é vascular, considerando a hipótese de que a distensão venosa ou arterial, secundária ao exercício físico, seja o mecanismo indutor da dor. A
descoberta recente de que pacientes com 4.2 Cefaleia primá-
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ria do exercício apresentam prevalência significantemente
maior de incompetência da válvula venosa jugular interna
(70% em comparação a 20% dos controles), sugere que a
congestão venosa intracraniana causada por fluxo venoso
jugular retrógrado possa desempenhar um papel na patofisiopatologia desse transtorno.

4.2.1 Provável cefaleia primária do exercício
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer um dos seguintes:
1. um único episódio de cefaleia preenchendo os critérios B e C
2. ao menos dois episódios de cefaleia preenchendo o
critério B, mas não o critério C
B. Provocada por e ocorrendo apenas durante ou após o
exercício físico extenuante
C. Duração <48 horas
D. Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

4.3 Cefaleia primária associada
à atividade sexual
Termos previamente utilizados: Cefaleia benigna do sexo; cefaleia vascular benigna do sexo; cefalalgia coital; cefaleia
coital; cefaleia do ato sexual; cefalalgia orgástica; cefaleia
orgástica, cefaleia sexual.
Codificada em outro local: Cefaleia postural ocorrendo após o
coito deve ser codificada como 7.2.3 Cefaleia atribuída a
hipotensão intracraniana espontânea, por ser mais provavelmente resultante do vazamento de líquido cefalorraquidiano.
Descrição: Cefaleia desencadeada por atividade sexual, geralmente começando como uma dor bilateral maçante conforme
a excitação sexual aumenta e repentinamente tornando-se
intensa no momento do orgasmo, na ausência de qualquer
transtorno intracraniano.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos dois episódios de dor cefálica e/ou cervical
preenchendo os critérios B-D
B. Provocada por e ocorrendo apenas durante a atividade
sexual
C. Um dos dois ou ambos os seguintes:
1. aumento da intensidade paralelo ao aumento da
excitação sexual
2. intensidade explosiva e abrupta logo antes ou
no momento do orgasmo
D. Durando de um minuto a 24 horas com intensidade
forte e/ou até 72 horas com intensidade fraca

E.

Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.1,2

Notas:
1. A 4.3 Cefaleia primária associada à atividade sexual
não está relacionada a alteração da consciência, vômitos ou sintomas visuais, sensoriais ou motores, enquanto
que a cefaleia sexual sintomática pode estar. Na primeira crise de cefaleia com atividade sexual é obrigatório excluir hemorragia subaracnóidea, dissecção arterial
intra e extracraniana e síndrome da vasoconstrição cerebral reversível (SVCR).
2. As cefaleias explosivas múltiplas durante a atividade
sexual devem ser consideradas como 6.7.3 Cefaleia atribuída a síndrome da vasoconstrição cerebral reversível
(qv) até que se prove o contrário por meio de estudos
angiográficos (incluindo a angiografia convencional, por
ressonância magnética (RM) ou por tomografia computadorizada (TC)) ou a ultrassonografia por Doppler
transcraniano. É importante ressaltar que as vasoconstrições podem não ser observadas no estágio inicial da
SVCR; portanto, estudos de acompanhamento podem ser
necessários.
Comentários: Dois subtipos (cefaleia pré-orgástica e cefaleia
orgástica) foram incluídas na ICHD-I e na ICHD-II, mas,
desde então, estudos clínicos têm sido incapazes de distingui‑las; portanto, a 4.3 Cefaleia primária associada à atividade sexual é agora considerada uma entidade única com
apresentação variável.
Estudos recentes têm demonstrado que até 40% de todos
os casos têm um curso crônico por mais de um ano.
Alguns pacientes experimentam apenas uma crise de
4.3 Cefaleia primária associada à atividade sexual durante
a vida; eles devem receber o diagnóstico de 4.3.1 Provável
cefaleia primária associada à atividade sexual. Para pesquisa adicional sobre esse tipo de cefaleia, recomenda-se
incluir apenas pacientes com ao menos duas crises.
Pesquisas epidemiológicas têm mostrado também que
4.3 Cefaleia primária associada à atividade sexual pode
ocorrer em qualquer idade da vida sexual ativa, é mais prevalente em homens do que em mulheres (as proporções vão de
1,2:1 a 3:1), ocorre independentemente do tipo de atividade
sexual, na maioria dos casos não é acompanhada por sintomas autonômicos ou vegetativos, é bilateral em dois terços e
unilateral em um terço dos casos e é difusa ou de localização
occipital em 80% dos casos. A frequência das crises de 4.3
Cefaleia primária associada à atividade sexual deve estar
sempre relacionada à frequência da atividade sexual.

4.3.1 Provável cefaleia primária associada
à atividade sexual
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer um dos seguintes:
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1.

B.
C.

D.
E.
F.

um único episódio de cefaleia preenchendo os critérios B-D
2. ao menos dois episódios de cefaleia preenchendo
o critério B e um dos dois mas não ambos os critérios C-D
Provocada por e ocorrendo apenas durante a atividade
sexual
Qualquer um dos seguintes:
1. aumento da intensidade paralelo ao aumento da
excitação sexual
2. intensidade explosiva e abrupta logo antes ou no
momento do orgasmo
Durando de um minuto a 24 horas com intensidade
forte e/ou até 72 horas com intensidade fraca
Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

4.4 Cefaleia primária em trovoada
Termo previamente utilizado: Cefaleia benigna em trovoada.
Codificada em outro local: 4.1 Cefaleia primária da tosse, 4.2
Cefaleia primária do exercício e 4.3 Cefaleia primária associada à atividade sexual podem todas apresentar-se como
cefaleia em trovoada. Quando uma cefaleia desse tipo é atribuída exclusivamente a um desses desencadeantes, ela deve
ser codificada de acordo com um desses tipos de cefaleia.
Descrição: Cefaleia de grande intensidade com início abrupto,
mimetizando aquela da ruptura de um aneurisma cerebral, na
ausência de qualquer patologia intracraniana.
Critérios diagnósticos:
A. Dor de cabeça forte preenchendo os critérios B e C
B. Início abrupto, atingindo a intensidade máxima em <1
minuto
C. Durando por >5 minutos
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.1,2
Notas:
1. A cefaleia em trovoada está frequentemente associada a
transtornos vasculares intracranianos graves, particularmente hemorragia subaracnóidea: é obrigatório excluir
essa e uma gama de outras condições afins, incluindo
hemorragia intracerebral, trombose venosa cerebral,
malformação vascular não-rota (aneurisma na maior
parte das vezes), dissecção arterial (intra e extracraniana), síndrome da vasoconstrição cerebral reversível
(SVCR) e apoplexia hipofisária. Outras causas orgânicas
de cefaleia em trovoada são meningite, cisto coloide do
terceiro ventrículo, hipotensão intracraniana espontânea
e sinusite aguda (particularmente com barotrauma). 4.4
Cefaleia primária em trovoada deve ser um diagnóstico
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feito em última instância, atingido apenas quando todas
as causas orgânicas houverem sido comprovadamente
excluídas. Isso implica exame de neuroimagem normal,
incluindo os vasos cerebrais e/ou líquido cefalorraquidiano normal.
2. As vasoconstrições podem não ser observadas no estágio inicial da SVCR. Por essa razão, a provável cefaleia
primária em trovoada não é um diagnóstico que deve ser
dado, mesmo que temporariamente.
Comentário: São poucas as evidências de que a cefaleia primária em trovoada existe como um transtorno primário: a
busca por uma causa subjacente deve ser pronta e exaustiva.

4.5 Cefaleia por estímulo frio
Descrição: Cefaleia provocada por um estímulo frio aplicado
externamente à cabeça ou ingerido ou inalado.

4.5.1 Cefaleia atribuída à aplicação
externa de um estímulo frio
Descrição: Cefaleia que se segue à exposição da cabeça, desprotegida, a um ambiente de muito baixa temperatura.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos dois episódios de cefaleia aguda preenchendo os critérios B e C
B. Provocada por e ocorrendo apenas durante a aplicação
de um estímulo frio externo à cabeça
C. Desaparecendo dentro de 30 minutos após a remoção
do estímulo frio
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentário: Essa cefaleia é o resultado do resfriamento
externo da cabeça, como ocorre durante a exposição em
clima muito frio, mergulho em água fria ou quando recebendo crioterapia. Alguns pacientes desenvolvem cefaleia
intensa em pontadas, de curta duração, localizada na região
frontal medial, embora a dor possa ser unilateral e temporal,
frontal ou retro-orbital.

4.5.2 Cefaleia atribuída à ingestão ou
inalação de um estímulo frio
Termos previamente utilizados: Cefaleia do sorvete; cefaleia de
congelar o cérebro
Descrição: Dor frontal ou temporal de curta duração, a qual
pode ser intensa, induzida, em indivíduos suscetíveis, pela
passagem de material frio (sólido, líquido ou gasoso) sobre o
palato e/ou parede faríngea posterior.
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Critérios diagnósticos:
A. Ao menos dois episódios de cefaleia frontal ou temporal aguda preenchendo os critérios B e C
B. Provocada por e ocorrendo imediatamente após um
estímulo frio sobre o palato e/ou parede faríngea posterior, por ingestão de alimento ou bebida frios ou inalação de ar frio
C. Desaparecendo dentro de 10 minutos após a remoção
do estímulo frio
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: A 4.5.2 Cefaleia atribuída à ingestão ou inalação de estímulo frio é comum na população em geral,
especialmente entre aqueles que apresentam 1. Migrânea.
A ingestão rápida de gelo triturado é uma causa particularmente provável dessa cefaleia, mas ingerir sorvete, mesmo
que lentamente, também pode provocá-la.
A cefaleia é frontal ou temporal e, mais comumente,
bilateral (mas pode ser lateralizada para o lado da cefaleia
migranosa habitual nos indíviduos que apresentam cefaleia
unilateral como parte de 1. Migrânea).

4.5.3 Provável cefaleia por estímulo frio
Critérios diagnósticos:
A. Um único episódio de cefaleia preenchendo os critérios
BeC
B. Provocada por e ocorrendo apenas durante ou imediatamente após um estímulo frio aplicado externamente à
cabeça ou ingerido ou inalado
C. Desaparecendo dentro de 10 minutos após a remoção
do estímulo frio
D. Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

4.6.1 Cefaleia por compressão externa
Descrição: Cefaleia resultante da compressão continuada dos
tecidos moles pericranianos; por exemplo, por uma faixa
apertada em volta da cabeça, chapéu, capacete, ou óculos
utilizados para natação ou mergulho, sem lesão do couro
cabeludo.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos dois episódios de cefaleia preenchendo os
critérios B-D
B. Provocada por e ocorrendo dentro de uma hora durante
compressão externa continuada da testa ou do couro
cabeludo
C. Máxima no local da compressão externa
D. Desaparecendo dentro de uma hora após o alívio da
compressão externa
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

4.6.2 Cefaleia por tração externa
Termo previamente utilizado: Cefaleia do rabo-de-cavalo.
Descrição: Cefaleia resultante da tração continuada dos tecidos moles pericranianos, sem lesão do couro cabeludo.
Critérios diagnósticos:
A. Ao menos dois episódios de cefaleia preenchendo os
critérios B-D
B. Provocada por e ocorrendo apenas durante tração
externa continuada do couro cabeludo
C. Máxima no local da tração
D. Desaparecendo dentro de uma hora após o alívio da
tração
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Comentário: As subformas codificáveis são 4.5.3.1 Cefaleia
provavelmente atribuída à aplicação externa de estímulo
frio e 4.5.3.2 Cefaleia provavelmente atribuída à ingestão
ou inalação de estímulo frio.

Comentário: A duração da cefaleia varia de acordo com a gravidade e a duração da tração externa. Embora a cefaleia seja
máxima no local da tração, ela frequentemente estende-se a
outras áreas da cabeça.

4.6 Cefaleia por pressão externa

4.6.3 Provável cefaleia por pressão externa

Descrição: Cefaleia resultante da compressão ou tração continuadas sobre os tecidos moles pericranianos.

Critérios diagnósticos:
A. Qualquer um dos seguintes:
1. um único episódio de cefaleia preenchendo os critérios B-D
2. ao menos dois episódios de cefaleia preenchendo
o critério B e um dos, mas não ambos, os critérios
CeD
B. Provocada por e ocorrendo apenas durante compressão
externa ou tração continuadas sobre a testa e/ou couro
cabeludo

Comentário: A 4.6 Cefaleia por pressão externa é uma cefaleia primária porque compressão e tração são muito sutis
para causar dano ao couro cabeludo; em outras palavras, são
estímulos fisiológicos.

55

Classificação Internacional das Cefaleias – 3ª edição

C.
D.
E.
F.

Máxima no local da compressão ou tração
Desaparecendo dentro de uma hora após o alívio da
compressão ou da tração
Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Comentário: As subformas codificáveis são 4.6.3.1 Provável
cefaleia por compressão externa e 4.6.3.2 Provável cefaleia
por tração externa.

4.7 Cefaleia primária em facada
Termos previamente utilizados: Dor do furador de gelo; “jabs
and jolts”; síndrome da agulha no olho; oftalmodinia periódica; dor cefálica aguda breve.
Descrição: Pontadas de dor na cabeça, transitórias e localizadas, que ocorrem espontaneamente na ausência de doença
orgânica das estruturas subjacentes ou dos nervos cranianos.
Critérios diagnósticos:
A. Dor cefálica ocorrendo espontaneamente como uma
pontada única ou uma série de pontadas e preenchendo
os critérios B e C
B. Cada pontada dura até alguns poucos segundos1
C. As pontadas recorrem com frequência irregular, de uma
a várias por dia2
D. Sem sintomas autonômicos cranianos
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Notas:
1. Estudos mostram que 80% das pontadas duram 3 segundos ou menos; ocasionalmente, as pontadas duram de
10-120 segundos.
2. A frequência das crises geralmente é baixa, com uma
ou algumas poucas por dia. Em casos raros, as pontadas
ocorrem repetitivamente ao longo de dias, e há um relato
de status com duração de uma semana.
Comentários: Testes de campo confirmaram a validade desses
critérios diagnósticos para 4.7 Cefaleia primária em facada.
Eles permitem o diagnóstico da maioria das cefaleias primárias caracterizadas por dor em pontadas, que não foram
classificadas na ICHD-II.
A 4.7 Cefaleia primária em facada envolve regiões extratrigeminais em 70% dos casos. Ela pode mover-se de uma
área à outra, tanto no mesmo hemicrânio como no oposto:
em apenas um terço dos pacientes ela tem uma localização
fixa. Quando as pontadas são estritamente localizadas em
uma área, devem ser excluídas as alterações estruturais nessa
localização e na distribuição do nervo craniano afetado.
Alguns pacientes apresentam sintomas associados, mas
isso não inclui sintomas autonômicos cranianos. Isso ajuda a
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diferenciar a 4.7 Cefaleia primária em facada da 3.3 Crises
de cefaleia neuralgiforme, unilateral, breve.
A 4.7 Cefaleia primária em facada é mais comumente
observada nos indivíduos com 1. Migrânea, nos quais as
pontadas tendem a localizar-se na área habitualmente afetada
pelas cefaleias migranosas.

4.7.1 Provável cefaleia primária em facada
Critérios diagnósticos:
A. Dor cefálica ocorrendo espontaneamente como uma
pontada única ou uma série de pontadas
B. Somente dois dos seguintes:
1. cada pontada dura até alguns poucos segundos
2. as pontadas recorrem com frequência irregular, de
uma a várias por dia
3. sem sintomas autonômicos cranianos
C. Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

4.8 Cefaleia numular
Termo previamente utilizado: Cefaleia em forma de moeda.
Descrição: Dor de duração altamente variável, mas frequentemente crônica, em uma pequena área circunscrita do
couro cabeludo e na ausência de qualquer lesão estrutural
subjacente.
Critérios diagnósticos:
A. Dor cefálica contínua ou intermitente preenchendo o
critério B
B. Sentida exclusivamente em uma área do couro cabeludo, com todas as quatro seguintes características:
1. contorno bem delimitado
2. tamanho e formato fixos
3. circular ou elíptica
4. 1-6 cm de diâmetro
C. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.1
Nota:
1. Outras causas, especialmente as lesões estruturais e dermatológicas, foram excluídas através da história, exame
físico e investigações apropriadas.
Comentários: A área dolorosa pode estar localizada em qualquer parte do couro cabeludo, mas habitualmente localiza-se
na região parietal. Raramente, a 4.8 Cefaleia numular é bi ou
multifocal, sendo que cada área sintomática retém todas as
características da cefaleia numular.
A intensidade da dor habitualmente é leve a moderada,
mas ocasionalmente pode ser forte. Sobrepostas à dor de
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fundo, exacerbações espontâneas ou desencadeadas podem
ocorrer.
A duração é altamente variável: em até 75% dos casos
publicados, o transtorno foi crônico (presente por mais de
três meses), mas casos com durações de segundos, minutos,
horas ou dias também têm sido relatados.
A área afetada comumente apresenta combinações variáveis de hipoestesia, disestesia, parestesia, alodinia e/ou
hipersensibilidade.

4.8.1 Provável cefaleia numular
Critérios diagnósticos:
A. Dor cefálica contínua ou intermitente preenchendo o
critério B
B. Sentida exclusivamente em uma área do couro cabeludo,
com apenas três das quatro seguintes características:
1. contorno bem delimitado
2. tamanho e formato fixos
3. circular ou elíptica
4. 1-6 cm de diâmetro
C. Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

4.9 Cefaleia hípnica
Termos previamente utilizados: Síndrome da cefaleia hípnica;
cefaleia “do despertador”.
Descrição: Crises de cefaleia frequentemente recorrentes
desenvolvendo-se apenas durante o sono, causando o despertar e durando por até 4 horas, sem sintomas associados
característicos e não atribuídas a outra patologia.
Critérios diagnósticos:
A. Crises recorrentes de cefaleia preenchendo os critérios
B-E
B. Desenvolvendo-se apenas durante o sono, e provocando
o despertar
C. Ocorrendo em ≥10 dias/mês por >3 meses
D. Durando de 15 minutos até 4 horas após o despertar
E. Sem sintomas autonômicos cranianos ou inquietude
F. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.1,2
Notas:
1. A distinção em relação a um dos tipos ou subtipos de
3. Cefaleias trigeminoautonômicas, especialmente a 3.1
Cefaleia em salvas, é necessária para o manejo efetivo.
2. Outras possíveis causas de cefaleia desenvolvendo-se
durante o sono e causando o despertar devem ser descartadas, com atenção especial sendo dada à apneia do
sono, hipertensão noturna, hipoglicemia e uso excessivo

de medicamentos; transtornos intracranianos também
devem ser excluídos. No entanto, a presença da síndrome
da apneia do sono não necessariamente exclui o diagnóstico de 4.9 Cefaleia hípnica.
Comentários: Um estudo recente sugeriu que esses critérios,
introduzidos na ICHD-3 beta, são mais sensíveis para 4.9
Cefaleia hípnica do que aqueles da ICHD-II.
A 4.9 Cefaleia hípnica começa habitualmente depois dos
50 anos de idade, mas pode ocorrer em pessoas mais jovens.
A dor é costumeiramente leve a moderada, porém dor
forte é relatada por um quinto dos pacientes. A dor é bilateral
em cerca de dois terços dos casos. As crises habitualmente
duram de 15 a 180 minutos, porém durações maiores têm
sido descritas.
A maioria dos casos é persistente, com cefaleias diárias
ou quase diárias, porém um subtipo episódico (em <15 dias/
mês) pode ocorrer.
Embora tenha sido considerado que as características
da 4.9 Cefaleia hípnica eram habitualmente do tipo tensão-símiles, estudos recentes descobriram que os pacientes
podiam apresentar-se com características migranosas e que
alguns deles apresentavam náusea durante as crises.
O início da 4.9 Cefaleia hípnica não está relacionado ao
estágio do sono. Um estudo recente de imagem por ressonância magnética (RM) mostrou redução do volume da substância
cinzenta hipotalâmica em pacientes com 4.9 Cefaleia hípnica.
O lítio, a cafeína, a melatonina e a indometacina têm sido
tratamentos efetivos em vários casos relatados.

4.9.1 Provável cefaleia hípnica
Critérios diagnósticos:
A. Crises recorrentes de cefaleia preenchendo os critérios
BeC
B. Desenvolvendo-se apenas durante o sono, e provocando
o despertar
C. Apenas dois dos seguintes:
1. ocorrendo em ≥10 dias/mês por >3 meses
2. durando de 15 minutos até 4 horas após o despertar
3. sem sintomas autonômicos cranianos ou inquietude
D. Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

4.10 Cefaleia persistente e diária
desde o início (CPDI)
Termos previamente utilizados: Cefaleia crônica de início
agudo; cefaleia crônica de novo.
Descrição: Cefaleia persistente, diária desde o seu início, o
qual é claramente lembrado. A dor não possui traços caracte57
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rísticos e pode ser migrânea-símile, do tipo tensão-símile, ou
possuir elementos de ambas.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia persistente preenchendo os critérios B e C
B. Início distinto e claramente lembrado, com a dor tornando-se contínua e sem remissão dentro de 24 horas
C. Presente por >3 meses
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.1-4
Notas:
1. A 4.10 Cefaleia persistente e diária desde o início (CPDI)
é única, na medida em que a cefaleia é diária desde o seu
início e torna-se muito rapidamente sem remissão, ocorrendo tipicamente em indivíduos sem uma história de
cefaleia prévia. Os pacientes com esse transtorno invariavelmente lembram e podem descrever precisamente
um início assim; se eles não podem fazê-lo, outro diagnóstico deve ser feito. No entanto, pacientes com cefaleia
prévia (1. Migrânea ou 2. Cefaleia do tipo tensão (CTT))
não são excluídos desse diagnóstico, mas eles não devem
descrever um aumento da frequência da cefaleia antes do
seu início. Do mesmo modo, pacientes com cefaleia prévia não devem descrever exacerbação associada com ou
seguida por uso excessivo de medicamentos.
2. A 4.10 Cefaleia persistente e diária desde o início (CPDI)
pode ter características sugestivas tanto de 1. Migrânea
como de 2. Cefaleia do tipo tensão (CTT). Mesmo que
os critérios para 1.3 Migrânea crônica e/ou 2.3 Cefaleia
do tipo tensão crônica também possam ser preenchidos,
o diagnóstico padrão é 4.10 Cefaleia persistente e diária
desde o início (CPDI), sempre que os critérios para esse
transtorno forem preenchidos. Por outro lado, quando os
critérios para 4.10 Cefaleia persistente e diária desde o
início (CPDI) e 3.4 Hemicrania contínua são preenchidos, esse último é o diagnóstico padrão.
3. O uso de fármacos abortivos pode exceder os limites definidos como causadores de 8.2 Cefaleia por uso
excessivo de medicamentos (MOH/CEM). Em tais casos,
o diagnóstico de 4.10 Cefaleia persistente e diária desde
o início (CPDI) não pode ser feito, a menos que o início
da cefaleia diária preceda claramente o uso excessivo de
medicamentos. Quando isso ocorrer, devem ser dados
ambos os diagnósticos, 4.10 Cefaleia persistente e diária
desde o início (CPDI) e 8.2 Cefaleia por uso excessivo de
medicamentos (MOH/CEM).
4. Em todos os casos, outras cefaleias secundárias, como
5.1 Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica traumática, 7.1 Cefaleia atribuída a hipertensão liquórica e
7.2 Cefaleia atribuída a hipotensão liquórica devem ser
excluídas através de investigação apropriada.
Comentário: A 4.10 Cefaleia persistente e diária desde o
início (CPDI) possui dois subtipos: um subtipo autolimi-
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tado, que tipicamente desaparece sem tratamento dentro
de alguns meses, e um subtipo refratário, que é resistente a
regimes agressivos de tratamento. Esses não são codificados
separadamente.

4.10.1 Provável cefaleia persistente e
diária desde o início
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia persistente preenchendo os critérios B e C
B. Início distinto e claramente lembrado, com a dor tornando-se contínua e sem remissão dentro de 24 horas
C. Presente por ≤3 meses
D. Não preenchendo os critérios da ICHD-3 para qualquer
outra cefaleia
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
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Parte Dois

As cefaleias secundárias
5. Cefaleia atribuída a trauma ou lesão cefálica e/ou cervical
6. Cefaleia atribuída a transtorno vascular craniano e/ou cervical
7. Cefaleia atribuída a transtorno intracraniano não vascular
8. Cefaleia atribuída a uma substância ou à sua supressão
9. Cefaleia atribuída a infecção
10. Cefaleia atribuída a transtorno da homeostase
11. Cefaleia ou dor facial atribuída a transtorno do crânio, pescoço, olhos, orelhas,
nariz, seios paranasais, dentes, boca ou outra estrutura facial ou cervical
12. Cefaleia atribuída a transtorno psiquiátrico
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Introdução às cefaleias secundárias
Quando um paciente apresenta cefaleia pela primeira vez,
ou um novo tipo de cefaleia, e, ao mesmo tempo, desenvolve um tumor cerebral, é correto concluir que a cefaleia
é secundária ao tumor. Tais pacientes devem receber apenas
um diagnóstico para a cefaleia – 7.4 Cefaleia atribuída a
neoplasia intracraniana (ou um de seus subtipos) – mesmo
quando a cefaleia, sob o aspecto fenomenológico, pareça ser
migrânea, cefaleia do tipo tensão ou cefaleia em salvas. Em
outras palavras, uma cefaleia de novo, ocorrendo simultaneamente a outro transtorno reconhecidamente capaz de causá-la, é sempre diagnosticada como secundária.
A situação é diferente quando o paciente apresentou previamente um tipo de cefaleia primária que piora em estreita
relação temporal com a ocorrência de outro transtorno.
Existem três possíveis explicações para essa piora: que ela
é uma coincidência; que ela é um agravamento da cefaleia
primária, causalmente relacionada ao outro transtorno; que
ela representa uma nova cefaleia, novamente causalmente
relacionada ao outro transtorno. As regras gerais para atribuição desenvolvidas na ICHD-II permitiam um ou dois
diagnósticos nessas circunstâncias, mas baseavam-se no julgamento. Elas foram modificadas na ICHD-3 beta para que
fossem menos sujeitas a interpretação e estas modificações
foram mantidas.
1. Quando uma cefaleia nova ocorre pela primeira vez em
estreita relação temporal com outro transtorno que é
reconhecidamente capaz de causar cefaleia, ou preenche
outros critérios de causalidade para aquele transtorno, a
nova cefaleia é codificada como uma cefaleia secundária atribuída ao transtorno causal. Isso permanece verdadeiro mesmo quando a cefaleia possui as características de uma cefaleia primária (migrânea, cefaleia do tipo
tensão, cefaleia em salvas ou uma das outras cefaleias
trigeminoautonômicas).
2. Quando uma cefaleia primária pré-existente torna-se crônica ou significativamente pior (geralmente significando
um aumento de duas vezes na sua frequência e/ou gravidade) em estreita relação temporal com tal transtorno
causal, tanto o diagnóstico primário como o secundário
devem ser dados, contanto que existam boas evidências
de que o transtorno pode causar cefaleia.
A ICHD-II padronizou o formato dos critérios diagnósticos para as cefaleias secundárias, porém isso não ocorreu
sem problemas. Uma revisão foi adotada na ICHD-3 beta e
também foi mantida:
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Critérios diagnósticos gerais para
cefaleias secundárias:
A.
B.
C.

D.

Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
Outro transtorno cientificamente documentado como
capaz de causar cefaleia foi diagnosticado1
Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes2:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o início do transtorno causal presumido
2. um ou dois dos seguintes:
a. cefaleia piorou, significativamente, em paralelo
com a piora do transtorno causal presumido
b. cefaleia melhorou, significativamente, em
paralelo com a melhora do transtorno causal
presumido
3. a cefaleia possui características típicas para o
transtorno causal3
4. existem outras evidências de causalidade4
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Notas:
1. Como a cefaleia é extremamente prevalente, ela pode
ocorrer simultaneamente a outro transtorno por acaso e
sem relação causal. Logo, uma cefaleia secundária pode
ser diagnosticada em definitivo apenas quando existe
sólida evidência proveniente de estudos científicos publicados de que o transtorno especificado no critério B é
capaz de causar cefaleia. As evidências científicas podem
vir de grandes estudos clínicos observando estreita relação temporal entre o transtorno e o desfecho da cefaleia
depois do tratamento do transtorno, ou de estudos menores utilizando métodos de imagem, exames laboratoriais
ou outros exames paraclínicos, mesmo se esses não
forem prontamente disponíveis para o médico que utilizará esses critérios para fazer diagnósticos. Em outras
palavras, métodos de estudo que não são úteis no uso
rotineiro dos critérios diagnósticos podem, no entanto,
ser úteis para estabelecer relações causais gerais como
a base do critério B. Ao longo da ICHD-3, por outro
lado, os critérios diagnósticos restringem-se à informação razoavelmente disponível para o médico que está
fazendo o diagnóstico em uma situação clínica típica.
2. Os critérios gerais requerem a presença de ao menos duas
características comprobatórias distintas, e permitem até
quatro tipos de evidência, conforme estabelecido. Nem
todos esses quatro tipos são apropriados para todos os
transtornos, e nem todos os quatro precisam ser parte dos
critérios específicos para uma cefaleia secundária específica, quando esse é o caso. Existem algumas poucas
cefaleias secundárias para as quais a evidência de causalidade depende fortemente do início em estreita relação
temporal com a causa presumida. São exemplos disso os
subtipos de 7.2 Cefaleia atribuída a hipotensão liquórica, a qual é habitualmente – mas não invariavelmente –
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ortostática, sendo então que essa característica não pode
ser considerada confiável como um critério diagnóstico.
Em tais casos, o critério D é de particular importância.
3. Um exemplo é o início muito repentino (em trovoada) da
cefaleia em 6.2.2 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia subaracnóidea não traumática. As características (se
há alguma) devem ser especificadas para cada cefaleia
secundária.

4. Isso deve ser especificado (se apropriado) para cada cefaleia secundária. Um exemplo desse tipo de evidência é a
concordância entre o local da cefaleia e a localização de
um transtorno causal presumido. Outros são as variações
em paralelo entre as características da cefaleia (como a
intensidade) e os marcadores de atividade do transtorno
causal presumido (p. ex. alterações de neuroimagem ou
em outras medições laboratoriais [como a velocidade de
hemossedimentação em 6.4.1 Cefaleia atribuída a arterite de células gigantes]).
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5.

Cefaleia atribuída a trauma ou
lesão cefálica e/ou cervical

5.1 Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica traumática
5.1.1 Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica traumática
moderada ou grave
5.1.2 Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica traumática leve
5.2 Cefaleia persistente atribuída a lesão cefálica traumática
5.2.1 Cefaleia persistente atribuída a lesão cefálica traumática
moderada ou grave
5.2.2 Cefaleia persistente atribuída a lesão cefálica
traumática leve
5.3 Cefaleia aguda atribuída a lesão em chicotada
5.4 Cefaleia persistente atribuída a lesão em chicotada
5.5 Cefaleia aguda atribuída a craniotomia
5.6 Cefaleia persistente atribuída a craniotomia

Comentário geral
Cefaleia primária, secundária ou ambas? As regras gerais para
atribuição a outro transtorno se aplicam a 5. Cefaleia atribuída a trauma ou lesão cefálica e/ou cervical.
1. Quando uma cefaleia ocorre pela primeira vez em estreita
relação temporal com um trauma ou lesão cefálica e/ou
cervical, ela é codificada como uma cefaleia secundária
atribuída ao trauma ou a lesão. Isso permanece verdadeiro quando a nova cefaleia possui as características
de qualquer uma das cefaleias primárias classificadas na
Parte Um da ICHD-3.
2. Quando uma cefaleia pré-existente, com as características de uma cefaleia primária, torna-se crônica, ou
piora significativamente (significando habitualmente um
aumento de duas ou mais vezes na sua frequência e/ou
gravidade) em estreita relação temporal com esse trauma
ou lesão, tanto o diagnóstico inicial de cefaleia como o
diagnóstico de 5. Cefaleia atribuída a trauma ou lesão
cefálica e/ou cervical (ou um dos seus tipos ou subtipos)
devem ser dados, contanto que existam boas evidências
de que o transtorno pode causar cefaleia.

Introdução
Os tipos da 5. Cefaleia atribuída a trauma ou lesão cefálica e/ou cervical estão entre as cefaleias secundárias mais
comuns. Durante os primeiros três meses a partir do início
eles são considerados agudos; se eles continuam além desse
período são denominados persistentes. Esse período de
tempo é consistente com os critérios diagnósticos da ICHD‑II, embora o termo persistente tenha sido adotado no lugar
de crônico(a).
Não existem características específicas de cefaleia
que reconhecidamente permitam diferenciar os tipos de
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5. Cefaleia atribuída a trauma ou lesão cefálica e/ou cervical de outros tipos de cefaleia; na maioria das vezes esses
assemelham-se a 2. Cefaleia do tipo tensão (CTT) ou 1.
Migrânea. Sendo assim, o seu diagnóstico é amplamente
dependente da estreita relação temporal entre o trauma ou
a lesão e o início da cefaleia. Em consonância com aqueles
da ICHD‑II, os critérios diagnósticos da ICHD-3 para todos
os tipos de 5. Cefaleia atribuída a trauma ou lesão cefálica
e/ou cervical requerem que a cefaleia seja relatada como
tendo desenvolvido-se dentro de sete dias a partir do trauma
ou da lesão, ou dentro de sete dias após o trauma ou dano, ou
dentro de sete dias após o paciente recobrar a capacidade de
perceber e relatar a dor. Embora este intervalo de sete dias
seja um tanto arbitrário e que alguns especialistas argumentem que a cefaleia pode surgir após um intervalo mais longo
em uma minoria de pacientes, não há, atualmente, evidência
suficiente a fim de mudar este requisito. Encoraja-se a realização de pesquisas que testem os critérios diagnósticos para
A5.1.1.1 Cefaleia aguda de início tardio atribuída a lesão
cefálica traumática moderada ou grave e A5.1.2.1 Cefaleia
aguda de início tardio atribuída a lesão cefálica traumática
leve (veja o Apêndice).
A cefaleia pode surgir como um sintoma isolado após um
trauma ou uma lesão ou como um de uma constelação de
sintomas, habitualmente incluindo tontura, fadiga, redução
da capacidade de concentração, lentidão psicomotora, problemas de memória discretos, insônia, ansiedade, alterações
da personalidade e irritabilidade. Quando vários destes sintomas surgem após um trauma cefálico, pode-se considerar
que o paciente apresenta uma síndrome pós-concussão.
A patogênese de 5. Cefaleia atribuída a trauma ou lesão
cefálica e/ou cervical é frequentemente obscura. Vários
fatores que podem contribuir para o seu surgimento incluem
– mas não estão limitados a – lesão axonal, alterações no
metabolismo cerebral, neuroinflamação, alterações na
hemodinâmica cerebral, predisposição genética subjacente,
psicopatologia e a expectativa do paciente em desenvolver
cefaleia após um trauma cefálico. Uma pesquisa recente, utilizando modalidades avançadas de neuroimagem, sugere um
potencial para detectar anormalidades cerebrais funcionais,
estruturais e metabólicas após traumas menores os quais não
são detectáveis por meio dos testes diagnósticos convencionais. Distúrbios do sono, distúrbios do humor e estressores,
psicossociais e outros, pós-traumáticos podem, plausivelmente, influenciar o surgimento e a perpetuação da cefaleia.
O uso excessivo de medicamentos abortivos para cefaleia
pode contribuir para a persistência da mesma após trauma
cefálico através do desenvolvimento de 8.2 Cefaleia por
uso excessivo de medicamentos (MOH/CEM). Os clínicos
devem considerar esta possibilidade sempre que uma cefaleia pós-traumática persiste além da fase inicial pós-trauma.
Fatores de risco para o desenvolvimento de 5. Cefaleia
atribuída a trauma ou lesão cefálica e/ou cervical podem
incluir um histórico prévio de cefaleia, lesões de menor
gravidade, sexo feminino e a presença de transtornos psi-
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quiátricos comórbidos. A associação entre traumas cefálicos repetitivos e o desenvolvimento de cefaleia deve ser
melhor investigada. Ainda é amplamente debatido o grau em
que uma expectativa do paciente quanto ao surgimento de
cefaleia após lesão cefálica e o litígio referente a tal cefaleia promovem o seu desenvolvimento e a sua persistência.
A maioria das evidências sugere que a simulação é um fator
em apenas uma pequena minoria dos pacientes.
É reconhecido que alguns pacientes desenvolvem
cefaleia após um trauma cefálico de menor gravidade – tão
pouco significativo que não preenche os critérios mesmo
para lesão cerebral traumática leve. Essas cefaleias podem
começar após um único trauma ou depois de impactos mínimos repetitivos na cabeça (p. ex., jogadores de rugby ou de
futebol americano). No entanto, a cefaleia que ocorre devido
a traumas cefálicos mínimos ainda não foi adequadamente
estudada, portanto, os dados são insuficientes para apoiar
o seu reconhecimento e inclusão na ICHD-3. A pesquisa
em cefaleia consequente a trauma cefálico mínimo, talvez
guiada pelos critérios diagnósticos para A5.8 Cefaleia aguda
atribuída a outro trauma ou lesão cefálica e/ou cervical e
A5.9 Cefaleia persistente atribuída a outro trauma ou lesão
cefálica e/ou cervical, é encorajada.
A 5. Cefaleia atribuída a trauma ou lesão cefálica e/ou
cervical também é relatada em crianças, embora com menor
frequência do que em adultos. As apresentações clínicas dos
tipos são similares em crianças e adultos, e os critérios diagnósticos em criança são os mesmos.

5.1 Cefaleia aguda atribuída a
lesão cefálica traumática
Codificadas em outro local: Trauma como resultado de movimentos de aceleração/desaceleração da cabeça, com flexão/
extensão do pescoço é classificado como lesão em chicotada.
A cefaleia aguda atribuída a tal trauma é codificada como 5.3
Cefaleia aguda atribuída a lesão em chicotada. A cefaleia
aguda atribuída a craniotomia cirúrgica realizada por outras
razões que não lesão cefálica traumática é codificada como
5.5 Cefaleia aguda atribuída a craniotomia.
Descrição: Cefaleia causada por lesão cefálica traumática,
com duração menor que três meses.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo os critérios C e D
B. Ocorreu lesão cefálica traumática1
C. A cefaleia é relatada como tendo se desenvolvido dentro de sete dias após um dos seguintes:
1. a lesão cefálica
2. a recuperação da consciência após a lesão cefálica
3. interrupção do uso de medicamento(s) que reduz(em) a habilidade de perceber ou relatar a cefaleia
após a lesão cefálica

D.

E.

Qualquer um dos seguintes:
1. a cefaleia desapareceu dentro de três meses após o
seu início
2. a cefaleia ainda não desapareceu, mas ainda não se
passaram três meses desde o seu início
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Nota:
1. Lesão cefálica traumática é definida como uma lesão
estrutural ou funcional resultante da ação de forças externas sobre a cabeça. Isso inclui um impacto entre a cabeça
e um objeto, penetração da cabeça por um corpo estranho, forças geradas por estouros ou explosões e outras
forças ainda a ser definidas.
Comentário: A condição de que a cefaleia deve ser descrita
como tendo se desenvolvido dentro de sete dias é algo arbitrária (veja a “Introdução”, acima). Comparado a intervalos
mais longos, um intervalo de sete dias gera critérios diagnósticos com maior especificidade para 5.1 Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica traumática (i.e., evidência mais forte
de causalidade), mas também uma perda de sensibilidade
correspondente. Mais pesquisas são necessárias sobre se
um intervalo diferente poderia ou não ser mais apropriado.
Enquanto isso, os critérios do Apêndice para A5.1.1.1 Cefaleia aguda de início tardio atribuída a lesão cefálica traumática moderada ou grave e A5.1.2.1 Cefaleia aguda de início tardio atribuída a lesão cefálica traumática leve podem
ser utilizados quando o intervalo entre a lesão e o início da
cefaleia é maior que sete dias.

5.1.1 Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica
traumática moderada ou grave
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo os critérios para 5.1 Cefaleia
aguda atribuída a lesão cefálica traumática
B. Lesão cefálica associada a ao menos um dos seguintes:
1. perda da consciência por >30 minutos
2. escore da Escala de Coma de Glasgow <13
3. amnésia pós-traumática durando >24 horas1
4. alteração no nível de percepção por >24 horas
5. evidência, por exames de imagem, de uma lesão
cefálica traumática, como fratura de crânio,
hemorragia intracraniana e/ou contusão cerebral.
Nota:
1. A duração da amnésia pós-traumática é definida como o
tempo entre o trauma cefálico e a retomada da evocação
contínua normal dos eventos.
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5.1.2 Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica
traumática leve
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo os critérios para 5.1 Cefaleia
aguda atribuída a lesão cefálica traumática
B. Lesão cefálica preenchendo ambos os seguintes:
1. sem associação com qualquer dos seguintes:
a. perda da consciência por >30 minutos
b. escore da Escala de Coma de Glasgow <13
c. amnésia pós-traumática durando >24 horas1
d. alteração no nível de percepção por >24 horas
e. evidência, por exames de imagem, de uma
lesão cefálica traumática, como fratura de
crânio, hemorragia intracraniana e/ou contusão cerebral
2. associada a um ou mais dos seguintes sintomas e/
ou sinais:
a. confusão, desorientação ou consciência diminuída, transitórias
b. perda da memória relativa a eventos imediatamente prévios ou posteriores ao trauma
c. dois ou mais dos seguintes sintomas sugestivos de lesão cerebral traumática leve:
i. náusea
ii. vômitos
iii. distúrbios visuais
iv. tontura e/ou vertigem
v. desequilíbrio postural e/ou da marcha
vi. memória e/ou concentração prejudicadas.
Nota:
1. A duração da amnésia pós-traumática é definida como o
tempo entre o trauma cefálico e a retomada da evocação
contínua normal dos eventos.
Comentário: Os critérios diagnósticos para lesão cefálica traumática leve e aqueles para lesão cefálica traumática moderada ou grave permitem uma variabilidade substancial na
gravidade da lesão classificada em cada categoria. Isso tem
levado alguns especialistas a sugerir a inclusão de categorias
adicionais: cefaleia atribuída a lesão cefálica traumática
muito leve e cefaleia atribuída a lesão cefálica traumática
muito grave. As evidencias existentes são insuficientes para
adicionar essas categorias no presente, porém estudos futuros devem investigar a utilidade de fazê-lo.

5.2 Cefaleia persistente atribuída a
lesão cefálica traumática
Codificada em outro local: Trauma como resultado de movimentos de aceleração/desaceleração da cabeça, com flexão/
extensão do pescoço é classificado como lesão em chicotada. A cefaleia persistente atribuída a tal trauma é codificada
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como 5.4 Cefaleia persistente atribuída a lesão em chicotada. A cefaleia persistente atribuída a craniotomia cirúrgica
realizada por outras razões que não lesão cefálica traumática é codificada como 5.6 Cefaleia persistente atribuída a
craniotomia.
Descrição: Cefaleia causada por lesão cefálica traumática,
com duração maior que três meses.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo os critérios C e D
B. Ocorreu lesão cefálica traumática1
C. A cefaleia é relatada como tendo se desenvolvido dentro de sete dias após um dos seguintes:
1. a lesão cefálica
2. a recuperação da consciência após a lesão cefálica
3. interrupção do uso de medicamento(s) que
reduz(em) a habilidade de perceber ou relatar a
cefaleia após a lesão cefálica
D. A cefaleia persiste por >3 meses depois do seu início
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.2
Nota:
1. A lesão cefálica traumática é definida como uma lesão
estrutural ou funcional resultante da ação de forças externas sobre a cabeça. Isso inclui um impacto entre a cabeça
e um objeto, penetração da cabeça por um corpo estranho, forças geradas por estouros ou explosões, e outras
forças ainda a ser definidas.
2. Quando a cefaleia decorrente de lesão cefálica se torna
persistente, a possibilidade de 8.2 Cefaleia por uso
excessivo de medicamentos (MOH/CEM) precisa ser
considerada.
Comentários: A condição de que a cefaleia deve ser descrita
como tendo se desenvolvido dentro de sete dias é algo arbitrária (veja a “Introdução”, acima). Comparado a intervalos
mais longos, um intervalo de sete dias gera critérios diagnósticos com maior especificidade para 5.2 Cefaleia persistente
atribuída a lesão cefálica traumática (i.e., evidência mais
forte de causalidade), mas também uma perda de sensibilidade correspondente. Mais pesquisas são necessárias sobre
se um intervalo diferente poderia ou não ser mais apropriado.
Enquanto isso, os critérios do Apêndice para A5.2.1.1 Cefaleia persistente de início tardio atribuída a lesão cefálica
traumática moderada ou grave e A5.2.2.1 Cefaleia persistente de início tardio atribuída a lesão cefálica traumática
leve podem ser utilizados quando o intervalo entre a lesão e
o início da cefaleia é maior que sete dias.
Para haver consistência com os critérios diagnósticos
para cefaleia pós-traumática crônica da ICHD-II e com o
intervalo de tempo utilizado no diagnóstico de outras cefaleias secundárias, três meses é o intervalo de tempo além do
qual uma cefaleia atribuída a uma lesão ou trauma cefálico
é considerada persistente. Pesquisa adicional é necessária a
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fim de investigar se intervalos mais curtos ou mais longos
podem ser apropriadamente adotados.

5.2.1 Cefaleia persistente atribuída a lesão cefálica
traumática moderada ou grave
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo os critérios para 5.2 Cefaleia persistente atribuída a lesão cefálica traumática
B. Lesão cefálica associada a ao menos um dos seguintes:
1. perda da consciência por >30 minutos
2. escore da Escala de Coma de Glasgow < 13
3. amnésia pós-traumática por >24 horas1
4. alteração no nível de percepção por >24 horas
5. evidência, por exames de imagem, de uma lesão
cefálica traumática, como fratura de crânio, he
morragia intracraniana e/ou contusão cerebral.
Nota:
1. A duração da amnésia pós-traumática é definida como o
tempo entre o trauma cefálico e a retomada da evocação
contínua normal dos eventos.

5.2.2 Cefaleia persistente atribuída a
lesão cefálica traumática leve
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo os critérios para 5.2 Cefaleia persistente atribuída a lesão cefálica traumática
B. Lesão cefálica preenchendo ambos os seguintes:
1. sem associação com qualquer dos seguintes:
a. perda da consciência por >30 minutos
b. escore da Escala de Coma de Glasgow <13
c. amnésia pós-traumática durando >24 horas1
d. alteração no nível de percepção por >24 horas
e. evidência, por exames de imagem, de uma
lesão cefálica traumática, como fratura de
crânio, hemorragia intracraniana e/ou contusão cerebral
2. associada a um ou mais dos seguintes sintomas e/
ou sinais:
a. confusão, desorientação ou consciência diminuída, transitórias
b. perda da memória relativa a eventos imediatamente prévios ou posteriores ao trauma
c. dois ou mais dos seguintes sintomas sugestivos de lesão cerebral traumática leve:
i. náusea
ii. vômitos
iii. distúrbios visuais
iv. tontura e/ou vertigem
v. desequilíbrio postural e/ou da marcha
vi. memória e/ou concentração prejudicadas.

Nota:
1. A duração da amnésia pós-traumática é definida como o
tempo entre o trauma cefálico e a retomada da evocação
contínua normal dos eventos.

5.3 Cefaleia aguda atribuída a
lesão em chicotada1
Descrição: Cefaleia causada por lesão em chicotada, com
duração de menos que três meses.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo os critérios C e D
B. Ocorreu lesão em chicotada1, associada temporalmente
a dor cervical e/ou cefaleia
C. A cefaleia desenvolveu-se dentro de sete dias após a
lesão em chicotada
D. Qualquer um dos seguintes:
1. a cefaleia desapareceu dentro de três meses após o
seu início
2. a cefaleia ainda não desapareceu, porém ainda não
se passaram três meses desde o seu início
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Nota:
1. A lesão em chicotada é definida como movimentos de
aceleração/desaceleração da cabeça, repentinos e inadequadamente restringidos, com flexão/extensão cervical.
A lesão em chicotada pode ocorrer após tanto forças de
alto impacto como de baixo impacto.
Comentários: A lesão em chicotada ocorre mais comumente
no contexto de um acidente com veículo motorizado.
A 5.3 Cefaleia aguda atribuída a lesão em chicotada
pode ocorrer como um sintoma isolado ou com uma constelação de outros sintomas que se relacionam ao pescoço,
assim como sintomas somáticos extracervicais, neurossensoriais, comportamentais, cognitivos e/ou de humor. A lesão
em chicotada, em si, pode ser classificada de acordo com
a gravidade da apresentação clínica, utilizando um sistema
como aquele apresentado pela Quebec Task Force on Whiplash-Associated Disorders.

5.4 Cefaleia persistente atribuída a
lesão em chicotada
Descrição: Cefaleia causada por lesão em chicotada, com
duração maior que três meses.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo os critérios C e D
B. Ocorreu lesão em chicotada1, associada temporalmente
a dor cervical e/ou cefaleia
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C.
D.
E.

A cefaleia desenvolveu-se dentro de sete dias após a
lesão em chicotada
A cefaleia persiste por >3 meses após o seu início
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.2

Nota:
1. A lesão em chicotada é definida como movimentos de
aceleração/desaceleração da cabeça, repentinos e inadequadamente restringidos, com flexão/extensão cervical.
A lesão em chicotada pode ocorrer após tanto forças de
alto impacto como de baixo impacto.
2. Quando a cefaleia após lesão em chicotada torna-se persistente, a possibilidade de 8.2 Cefaleia por uso excessivo
de medicamentos (MOH/CEM) precisa ser considerada.

5.5 Cefaleia aguda atribuída a craniotomia
Descrição: Cefaleia causada por craniotomia cirúrgica, com
duração menor que três meses.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo os critérios C e D
B. Craniotomia cirúrgica1 foi realizada
C. A cefaleia é descrita como tendo se desenvolvido dentro
de sete dias após um dos seguintes:
1. a craniotomia
2. a recuperação da consciência após a craniotomia
3. descontinuação de medicamento(s) que prejudicam a habilidade de perceber ou relatar cefaleia
após a craniotomia
D. Qualquer um dos seguintes:
1. a cefaleia desapareceu dentro de três meses após o
seu início
2. a cefaleia ainda não desapareceu, porém ainda não
se passaram três meses desde o seu início.
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.1,2
Notas:
1. Quando a craniotomia foi realizada após e por causa
de uma lesão traumática cefálica, codifique como 5.1.1
Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica traumática
moderada ou grave.
2. A exclusão de outras cefaleias secundárias que podem
ocorrer após craniotomia é necessária antes de atribuir-se
o diagnóstico de 5.5 Cefaleia aguda atribuída a craniotomia. Embora existam inúmeras potenciais etiologias de
cefaleia após uma craniotomia, devem ser consideradas
em especial a cefaleia cervicogênica (como resultado do
posicionamento durante a cirurgia) e a cefaleia por perda
de líquido cefalorraquidiano, infecções, hidrocefalia e
hemorragia intracraniana.
Comentários: A 5.5 Cefaleia aguda atribuída a craniotomia
ocorre em uma proporção substancial de pacientes subme70

tidos a craniotomia cirúrgica. Na maioria dos casos, ela
começa dentro dos primeiros dias após a craniotomia e se
desaparece dentro do período pós-operatório agudo. Ela é
mais comum após cirurgias da base do crânio em comparação a outros locais.
Embora a dor de 5.5 Cefaleia aguda atribuída a craniotomia seja frequentemente sentida como máxima no local da
craniotomia, ela pode ser mais difusa e assemelhar-se a cefaleia do tipo tensão ou a migrânea.

5.6 Cefaleia persistente atribuída
a craniotomia
Descrição: Cefaleia causada por craniotomia cirúrgica, com
duração maior que 3 meses.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo os critérios C e D
B. Craniotomia cirúrgica1 foi realizada
C. A cefaleia é descrita como tendo se desenvolvido dentro
de sete dias após um dos seguintes:
1. a craniotomia
2. a recuperação da consciência após a craniotomia
3. descontinuação de medicamento(s) que prejudicam a habilidade de perceber ou relatar cefaleia
após a craniotomia
D. A cefaleia persiste por mais de 3 meses após a craniotomia
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.1,2
Notas:
1. Quando a craniotomia foi realizada após e por causa
de uma lesão traumática cefálica, codifique como 5.2.1
Cefaleia persistente atribuída a lesão cefálica traumática moderada ou grave.
2. Quando a cefaleia após craniotomia torna-se persistente,
a possibilidade de 8.2 Cefaleia por uso excessivo de
medicamentos (MOH/CEM) precisa ser considerada.
Comentários: Cerca de um quarto dos pacientes que desenvolvem 5.5 Cefaleia aguda atribuída a craniotomia acabam
sofrendo de 5.6 Cefaleia persistente atribuída a craniotomia.
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6.

Cefaleia atribuída a transtorno
vascular craniano e/ou cervical

6.1 Cefaleia atribuída a evento isquêmico cerebral
6.1.1 Cefaleia atribuída a acidente vascular cerebral isquêmico
(infarto cerebral)
6.1.1.1 Cefaleia aguda atribuída a acidente vascular cerebral
isquêmico (infarto cerebral)
6.1.1.2 Cefaleia persistente atribuída a acidente vascular
cerebral isquêmico prévio (infarto cerebral)
6.1.2 Cefaleia atribuída a ataque isquêmico transitório (AIT)
6.2 Cefaleia atribuída a hemorragia intracraniana não traumática
6.2.1 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia intracerebral não
traumática
6.2.2 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia subaracnóidea
(HSA) não traumática
6.2.3 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia subdural aguda
(HSDA) não traumática
6.2.4 Cefaleia persistente atribuída a hemorragia intracraniana
não traumática prévia
6.2.4.1 Cefaleia persistente atribuída a hemorragia
intracerebral não traumática prévia
6.2.4.2 Cefaleia persistente atribuída a hemorragia
subaracnóidea não traumática prévia
6.2.4.3 Cefaleia persistente atribuída a hemorragia subdural
aguda não traumática prévia
6.3 Cefaleia atribuída a malformação vascular não rota
6.3.1 Cefaleia atribuída a aneurisma sacular não roto
6.3.2 Cefaleia atribuída a malformação arteriovenosa (MAV)
6.3.3 Cefaleia atribuída a fístula arteriovenosa dural
6.3.4 Cefaleia atribuída a angioma cavernoso
6.3.5 Cefaleia atribuída a angiomatose encefalotrigeminal ou
leptomeníngea (síndrome de Sturge Weber)
6.4 Cefaleia atribuída a arterite
6.4.1 Cefaleia atribuída a arterite de células gigantes (ACG)
6.4.2 Cefaleia atribuída a angiite primária do sistema nervoso
central (PACNS)
6.4.3 Cefaleia atribuída a angiite secundária do sistema nervoso
central (SACNS)
6.5 Cefaleia atribuída a transtorno da artéria carótida cervical ou
da artéria vertebral
6.5.1 Cefaleia ou dor facial ou cervical atribuída a dissecção da
artéria carótida cervical ou da artéria vertebral
6.5.1.1 Cefaleia ou dor facial ou cervical aguda atribuída a
dissecção da artéria carótida cervical ou da artéria
vertebral
6.5.1.2 Cefaleia ou dor facial ou cervical persistente atribuída
a dissecção prévia da artéria carótida cervical ou da
artéria vertebral
6.5.2 Cefaleia pós-endarterectomia
6.5.3 Cefaleia atribuída a angioplastia ou a implante de stent
carotídeo ou vertebral
6.6 Cefaleia atribuída a transtorno venoso craniano
6.6.1 Cefaleia atribuída a trombose venosa cerebral (TVC)
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6.6.2 Cefaleia atribuída a implante de stent em seio venoso
craniano
6.7 Cefaleia atribuída a outro transtorno arterial intracraniano
agudo
6.7.1 Cefaleia atribuída a um procedimento endarterial
intracraniano
6.7.2 Cefaleia da angiografia
6.7.3 Cefaleia atribuída à síndrome da vasoconstrição cerebral
reversível (SVCR)
6.7.3.1 Cefaleia aguda atribuída à síndrome da vasoconstrição
cerebral reversível (SVCR)
6.7.3.2 Cefaleia aguda provavelmente atribuída à síndrome da
vasoconstrição cerebral reversível (SVCR)
6.7.3.3 Cefaleia persistente atribuída à síndrome da
vasoconstrição cerebral reversível (SVCR) prévia
6.7.4 Cefaleia atribuída a dissecção arterial intracraniana
6.8 Cefaleia e/ou aura migrânea-símile atribuída a vasculopatia
intracraniana crônica
6.8.1 Cefaleia atribuída a Arteriopatia Cerebral
Autossômica Dominante com Infartos Subcorticais e
Leucoencefalopatia (CADASIL)
6.8.2 Cefaleia atribuída a encefalopatia mitocondrial, acidose
lática e episódios AVC-símiles (MELAS)
6.8.3 Cefaleia atribuída a angiopatia do tipo Moyamoya
6.8.4 Aura migrânea-símile atribuída a angiopatia amiloide
cerebral
6.8.5 Cefaleia atribuída à síndrome da vasculopatia retiniana
com leucoencefalopatia cerebral e manifestações
sistêmicas (RVCLSM)
6.8.6 Cefaleia atribuída a outra vasculopatia intracraniana
crônica
6.9 Cefaleia atribuída a apoplexia pituitária

Comentário geral
Cefaleia primária ou secundária ou ambas? As regras gerais para
atribuição a outro transtorno se aplicam a 6. Cefaleia atribuída a transtorno vascular craniano e/ou cervical.
1. Quando uma cefaleia nova ocorre pela primeira vez em
estreita relação temporal com um transtorno vascular
craniano ou cervical, ela é codificada como uma cefaleia
secundária atribuída a esse transtorno. Isso permanece
verdadeiro quando a nova cefaleia possui as características de qualquer uma das cefaleias primárias classificadas na Parte Um da ICHD-3. Essa regra aplica-se de
forma semelhante a novos sintomas semelhantes a aura
migranosa ocorrendo pela primeira vez em estreita relação temporal com um transtorno vascular craniano ou
cervical.
2. Quando uma cefaleia pré-existente, com as características de uma cefaleia primária, torna-se crônica, ou
piora significativamente (significando habitualmente um
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aumento de duas ou mais vezes na frequência e/ou gravidade) em estreita relação temporal com um transtorno
vascular craniano ou cervical, tanto o diagnóstico inicial
da cefaleia como o diagnóstico de 6. Cefaleia atribuída
a transtorno vascular craniano e/ou cervical (ou um dos
seus subtipos) devem ser dados, contanto que haja evidência de boa qualidade de que o transtorno pode causar
cefaleia.

Introdução
O diagnóstico da cefaleia e a sua ligação causal é fácil na
maioria das condições vasculares listadas a seguir, porque
a cefaleia apresenta-se tanto agudamente como associada a
sinais neurológicos e também porque com frequência desaparece rapidamente. Portanto, a estreita relação temporal
entre a cefaleia e esses sinais neurológicos é crucial para o
estabelecimento da relação causal.
Em muitas dessas condições, como o acidente vascular
isquêmico ou hemorrágico, a cefaleia é ofuscada por sinais
focais e/ou por transtornos da consciência. Em outras, como
a hemorragia subaracnóidea, a cefaleia é habitualmente o
sintoma proeminente. Em várias outras condições que podem
causar tanto cefaleia como acidente vascular cerebral, tais
como dissecções, trombose venosa cerebral, arterite de células gigantes e angiite do sistema nervoso central, a cefaleia
frequentemente é um sintoma de alerta inicial. É crucial, portanto, reconhecer a associação da cefaleia com esses transtornos, com o intuito de diagnosticar corretamente a doença
vascular subjacente e iniciar o tratamento apropriado logo
que possível, prevenindo assim consequências neurológicas
potencialmente devastadoras.
Todas essas condições podem ocorrer em pacientes previamente acometidos por qualquer tipo de cefaleia primária. Um
indício que aponta para uma condição vascular subjacente é o
início, habitualmente súbito, de uma cefaleia nova, até então
desconhecida pelo paciente. Sempre que isso ocorre, as condições vasculares devem ser pesquisadas com urgência.
Para cefaleia atribuída a qualquer um dos transtornos
vasculares citados aqui, os critérios diagnósticos incluem,
sempre que possível:
A.
B.
C.

Cefaleia preenchendo o critério C
Um transtorno vascular craniano e/ou cervical, reconhecidamente capaz de causar cefaleia, foi demonstrado
Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o início de um transtorno vascular craniano e/
ou cervical
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com a piora do transtorno vascular
craniano e/ou cervical

b)

D.

a cefaleia melhorou, significativamente, em
paralelo com a melhora do transtorno vascular craniano e/ou cervical
3. a cefaleia possui características típicas para o
transtorno vascular craniano e/ou cervical
4. existe outra evidência de causalidade
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

6.1 Cefaleia atribuída a evento isquêmico
cerebral
6.1.1 Cefaleia atribuída a acidente vascular cerebral
isquêmico (infarto cerebral)
6.1.1.1 Cefaleia aguda atribuída a acidente vascular
cerebral isquêmico (infarto cerebral)
Descrição: Cefaleia nova e habitualmente de início agudo,
causada por acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico e
associada a sinais neurológicos focais do AVC. Ela é muito
raramente a característica de apresentação ou uma característica proeminente do AVC. Habitualmente possui um curso
autolimitado.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo os critérios C e D
B. Um acidente vascular cerebral isquêmico foi diagnos
ticado
C. Evidência de causalidade demonstrada por um dos ou
ambos os seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em muito estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos de acidente vascular cerebral isquêmico, ou
levou ao diagnóstico de acidente vascular cerebral
isquêmico
2. a cefaleia melhorou, significativamente, em paralelo com a estabilização ou melhora de outros
sintomas ou sinais clínicos ou radiológicos do acidente vascular cerebral isquêmico.
D. Qualquer um dos seguintes:
1. a cefaleia desapareceu dentro de três meses1
2. a cefaleia ainda não desapareceu, porém ainda não
se passaram três meses1
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Nota:
1. Os três meses devem ser contabilizados a partir da estabilização, seja ela espontânea ou através de tratamento, do
acidente vascular cerebral isquêmico, e não desde o seu
início.
Comentário: A 6.1.1.1 Cefaleia aguda atribuída a acidente
vascular cerebral isquêmico (infarto cerebral) é acompanhada por sinais neurológicos focais e/ou alterações na cons75
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ciência, as quais na maioria das vezes permitem a sua fácil
diferenciação das cefaleias primárias. Ela é habitualmente
de intensidade moderada e não possui características específicas. Ela pode ser ipsilateral ao acidente vascular cerebral
ou bilateral. Em raros casos, um acidente vascular cerebral
isquêmico agudo - notadamente um infarto embólico cerebelar ou supratentorial - pode apresentar-se com uma cefaleia
abrupta isolada (até mesmo em trovoada).
A cefaleia acompanha o acidente vascular cerebral isquêmico em até um terço dos casos; ela é mais frequente em acidentes vasculares do território basilar do que do carotídeo.
Ela é de pouco valor prático no estabelecimento da etiologia do acidente vascular, com a exceção de que a cefaleia é
muito raramente associada a infartos lacunares.
A cefaleia é, entretanto, extremamente comum nos transtornos agudos da parede arterial que podem levar ao acidente
vascular cerebral isquêmico, tais como a dissecção arterial
ou a síndrome da vasoconstrição cerebral reversível. Nessas
últimas condições, a cefaleia pode ser diretamente causada
pelas lesões da parede arterial e pode preceder o acidente
vascular cerebral isquêmico; portanto, é mais corretamente
codificada para o transtorno da parede arterial.

6.1.1.2 Cefaleia persistente atribuída a
acidente vascular cerebral isquêmico
(infarto cerebral) prévio
Descrição: Cefaleia causada por acidente vascular cerebral
isquêmico e que persiste por mais de três meses após a estabilização do acidente vascular.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia previamente diagnosticada como 6.1.1.1
Cefaleia aguda atribuída a acidente vascular cerebral
isquêmico (infarto cerebral) e preenchendo o critério C
B. O acidente vascular cerebral isquêmico estabilizou,
espontaneamente ou através de tratamento
C. A cefaleia persiste por >3 meses após a estabilização do
acidente vascular cerebral isquêmico
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: Alguns estudos têm documentado cefaleias
atendendo ao critério para 6.1.1.2 Cefaleia persistente atribuída a acidente vascular cerebral isquêmico (infarto cerebral) prévio. Pesquisas que identifiquem os fatores de risco
para tais cefaleias persistentes são necessárias; um histórico
de 1. Migrânea pode desempenhar um papel, assim como
ansiedade/depressão.

6.1.2 Cefaleia atribuída a ataque isquêmico
transitório (AIT)
Descrição: Cefaleia causada por um ataque isquêmico transi76

tório (AIT) e acompanhada pelos sinais focais transitórios de
início abrupto de um AIT. Dura menos que 24 horas.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Um ataque isquêmico transitório (AIT) foi diagnosticado
C. Evidência de causalidade demonstrada por ambos os
seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se simultaneamente a outros
sintomas e/ou sinais clínicos de AIT
2. a cefaleia desaparece dentro de 24 horas
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.1,2
Notas:
1. Pode ser particularmente difícil o diagnóstico diferencial
entre 6.1.2 Cefaleia atribuída a ataque isquêmico transitório (AIT) e uma crise de 1.2 Migrânea com aura. O
modo de início é crucial: o déficit focal é tipicamente
repentino no AIT e mais frequentemente progressivo na
aura migranosa. Além disso, fenômenos positivos (p.
ex., escotoma cintilante) são muito mais comuns na aura
migranosa do que no AIT, enquanto que os fenômenos
negativos são mais habituais no AIT.
2. A coincidência de um AIT típico nos demais aspectos
e cefaleia intensa deve desencadear a busca por alguns
transtornos arteriais que podem induzir cefaleia intensa
de forma direta (dissecção arterial, entre outros).
Comentários: Um ataque isquêmico transitório (AIT) é um
episódio transitório de disfunção neurológica causado por
isquemia focal cerebral ou retiniana, sem evidência clínica,
de imagem ou outra de infarto cerebral ou retiniano agudo.
Os sintomas de um AIT tipicamente, mas não invariavelmente, duram menos de uma hora.
Embora mais comum com AITs do território basilar do
que do território carotídeo, a cefaleia é muito raramente um
sintoma proeminente do AIT.

6.2 Cefaleia atribuída a hemorragia
intracraniana não traumática
Codificada em outro local: A cefaleia atribuída a hemorragia
intracerebral e/ou subaracnóidea traumática ou a hematoma
traumático intracerebral, subdural ou epidural é codificada
como 5.1.1 Cefaleia aguda atribuída a lesão cefálica traumática moderada ou grave ou 5.2.1 Cefaleia persistente
atribuída a lesão cefálica traumática moderada ou grave.
Descrição: Cefaleia causada por hemorragia intracraniana
não traumática, habitualmente com um início repentino (até
mesmo em trovoada). Dependendo do tipo de hemorragia,
ela pode ser isolada ou associada a déficits neurológicos
focais.
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6.2.1 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia
intracerebral não traumática

6.2.2 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia
subaracnóidea (HSA) não traumática

Descrição: Cefaleia nova e habitualmente de início agudo causada por hemorragia intracerebral não traumática, associada
a sinais neurológicos focais da hemorragia intracerebral. Ela
pode, raramente, ser a característica proeminente e de apresentação da hemorragia intracerebral não traumática.

Codificada em outro local: A hemorragia subaracnóidea (HSA)
não traumática é distinta da hemorragia subaracnóidea não
traumática da convexidade (HSAc). Este último transtorno
pode apresentar-se com características clínicas e radiológicas
altamente variáveis, de acordo com as suas diversas causas
subjacentes, as quais incluem a síndrome da vasoconstrição
cerebral reversível (SVCR), angiopatia amiloide cerebral
(AAC), endocardite e trombose venosa cerebral. Os pacientes com crises aura-símiles, HSAc e AAC devem ser codificados como 6.8.4 Aura migrânea-símile atribuída a angiopatia amiloide cerebral. Pacientes com cefaleia, HSAc e
SVCR, devem ser codificados como 6.7.3 Cefaleia atribuída
à síndrome da vasoconstrição cerebral reversível (SVCR).

Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo os critérios C e D
B. Hemorragia intracerebral (HIC)1, na ausência de trauma
cefálico, foi diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos de
HIC, ou levou ao diagnóstico de HIC
2. a cefaleia melhorou, significativamente, em paralelo com a estabilização ou melhora de outros de
outros sintomas ou sinais clínicos ou radiológicos
de HIC
3. a cefaleia tem ao menos uma das seguintes três
características:
a) início repentino ou em trovoada
b) máxima no dia após o seu início
c) situada de acordo com o local da hemorragia
D. Qualquer um dos seguintes:
1. a cefaleia desapareceu dentro de três meses2
2. a cefaleia ainda não desapareceu, porém ainda não
se passaram três meses2
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Notas:
1. Através do uso, o termo intracerebral é considerado
nesse contexto de forma a incluir intracerebelar.
2. Os três meses devem ser contabilizados a partir da estabilização da hemorragia intracerebral, espontânea ou através de tratamento, e não desde o seu início.
Comentários: A 6.2.1 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia
intracerebral não traumática é mais frequentemente o resultado de sangue subaracnóide e compressão local do que de
hipertensão intracraniana. Ela pode apresentar-se, ocasionalmente, como cefaleia em trovoada.
A cefaleia é mais comum e mais intensa nos acidentes
vasculares cerebrais hemorrágicos do que nos isquêmicos.
Quando ocorre no início do acidente vascular cerebral (AVC),
a cefaleia é associada a um risco superior de mortalidade precoce na hemorragia intracerebral, mas não no AVC isquêmico.
A cefaleia é geralmente ofuscada por déficits focais ou
coma, mas ela pode ser a característica precoce proeminente
de algumas hemorragias intracerebrais, especialmente da
hemorragia cerebelar, a qual pode requerer descompressão
cirúrgica de emergência.

Descrição: Cefaleia causada por hemorragia subaracnóidea
(HSA) não traumática, tipicamente intensa e repentina em
seu início, atingindo o seu pico em segundos (cefaleia em
trovoada) ou em minutos. Pode ser o único sintoma da HSA
não traumática.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo os critérios C e D
B. Hemorragia subaracnóidea (HSA), na ausência de
trauma cefálico, foi diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos de
HSA, ou levou ao diagnóstico de HSA
2. a cefaleia melhorou, significativamente, em paralelo com a estabilização ou melhora de outros sintomas ou sinais clínicos ou radiológicos da HSA
3. a cefaleia teve início súbito ou em trovoada
D. Qualquer um dos seguintes:
1. a cefaleia desapareceu dentro de três meses1
2. a cefaleia não desapareceu, porém ainda não se
passaram três meses1
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.2,3
Notas:
1. Os três meses devem ser contabilizados a partir da estabilização da hemorragia subaracnóidea (HSA), espontânea
ou através de tratamento, e não desde o seu início.
2. O diagnóstico da HSA é confirmado por tomografia computadorizada (TC) não contrastada: a sensibilidade é próxima a 99% nas primeiras seis horas após o início, 98%
às 12 horas e 93% às 24 horas desde o início do quadro
(porém caindo para 50% aos sete dias). Quando os resultados da TC não são suficientes para o diagnóstico, a punção lombar é essencial: a xantocromia está presente em
todos os casos com HSA aneurismática, quando o líquido
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cefalorraquidiano (LCR) é coletado entre 12 horas e
duas semanas após o início dos sintomas e analisado por
espectrofotometria. A ressonância magnética não está
indicada como teste diagnóstico inicial para HSA; no
entanto, as imagens ponderadas em FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) e em T2 gradiente-eco podem
ser úteis quando a TC for normal e o LCR anormal.
3. Na presença de hemorragia subaracnóidea não traumática da convexidade, a idade avançada, disfunção sensorial e motora, episódios estereotipados aura-símiles e
ausência de cefaleia significativa sugerem a angiopatia
amiloide cerebral como causa subjacente. Por outro lado,
menos idade e cefaleia recorrente em trovoada apontam
para a síndrome da vasoconstrição cerebral reversível.
Comentários: A hemorragia subaracnóidea não traumática
(HSA) é uma das causas mais comuns de cefaleia persistente,
intensa e incapacitante de início abrupto (cefaleia em trovoada)
e é uma condição grave (a taxa de mortalidade é de 40-50%,
com 10-20% dos pacientes morrendo antes de chegar ao hospital; 50% dos sobreviventes permanecem incapacitados).
A 6.2.2 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia subaracnóidea (HSA) não traumática pode, não obstante, ser moderada e sem quaisquer sinais associados. O início abrupto é a
característica-chave. Em conformidade com isso, qualquer
paciente com cefaleia de início abrupto ou cefaleia em trovoada deve ser avaliado para HSA.
O diagnóstico tardio frequentemente leva a um desfecho
catastrófico: a HSA é uma emergência neurointervencionista.
No entanto, um erro diagnóstico inicial ocorre em 25 a 50%
dos pacientes, sendo a migrânea o diagnóstico errôneo mais
comum. As razões mais comuns para o erro diagnóstico são
a falha na obtenção de exames de neuroimagem apropriados
ou a sua má interpretação, ou a falha em realizar a punção
lombar nos casos em que ela é necessária.
Após o diagnóstico de HSA, o próximo passo urgente
consiste em identificar um aneurisma roto (80% dos casos
de HSA espontânea resultam de aneurismas saculares rotos).
Nos pacientes que recebem inicialmente um um diagnóstico
errado e nos quais a HSA é tardiamente identificada, quando
os sintomas ocorrem novamente alguns dias mais tarde, frequentemente não há aneurisma e nenhuma causa identificável
para a HSA.

6.2.3 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia
subdural aguda (HSDA) não traumática
Codificada em outro local: A maioria dos casos de hemorragia
subdural aguda ocorre após trauma cefálico; a cefaleia, em
tais casos, deve ser codificada de acordo.
Descrição: Cefaleia causada por hemorragia subdural aguda
não traumática (HSDA), tipicamente intensa e repentina,
atingindo a sua intensidade máxima em segundos (cefaleia
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em trovoada) ou em minutos. Ela é habitualmente acompanhada ou seguida rapidamente por sinais focais e diminuição
da consciência.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo os critérios C e D
B. Hemorragia subdural aguda (HSDA), na ausência de
trauma cefálico, foi diagnosticada.
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos de
HSDA, ou levou ao diagnóstico de HSDA
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com a piora da HSDA
b) a cefaleia melhorou, significativamente, em
paralelo com a melhora de outros sintomas
ou sinais clínicos ou radiológicos da HSDA
3. a cefaleia possui uma das ou ambas as seguintes
características:
a) início repentino ou em trovoada
b) situada de acordo com o local da hemorragia
D. Qualquer um dos seguintes:
1. a cefaleia desapareceu dentro de três meses1
2. a cefaleia ainda não desapareceu, porém ainda não
se passaram três meses1
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Nota:
1. Os três meses devem ser contabilizados a partir da estabilização da hemorragia subdural aguda, espontânea ou
através de tratamento, e não desde o seu início.
Comentários: A hemorragia subdural aguda (HSDA) não traumática sem outra hemorragia intracraniana (“HSDA pura”) é
rara. Ela representa uma condição de ameaça à vida e é uma
emergência neurocirúrgica.
O sangramento pode ser de origem arterial ou venosa.
As causas relatadas incluem ruptura “espontânea” de artéria
cortical, ruptura de aneurisma, malformações arteriovenosas e fístulas arteriovenosas durais, tumores ou metástases,
coagulopatias, doença de Moyamoya, trombose venosa cerebral e hipotensão intracraniana. Casos isolados ou pequenas
séries têm sido relatados principalmente por neurocirurgiões.
A cefaleia é descrita em 25-100% dos casos, dependendo da
série e da causa subjacente. A cefaleia isolada pode ser o sinal
de apresentação porém habitualmente ela está associada a ou
é seguida por uma rápida deterioração neurológica.

6.2.4 Cefaleia persistente atribuída a hemorragia
intracraniana não traumática prévia
Descrição: Cefaleia causada por hemorragia intracraniana não
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traumática e persistindo por mais de três meses após a estabilização da hemorragia.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia previamente diagnosticada como 6.2.1 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia intracerebral não
traumática, 6.2.2 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia subaracnóidea (HSA) não traumática, ou 6.2.3
Cefaleia aguda atribuída a hemorragia subdural aguda
(HSDA) não traumática e preenchendo o critério C
B. A hemorragia intracraniana (de qualquer tipo) estabilizou, espontaneamente ou através de tratamento
C. A cefaleia tem persistido por >3 meses após a estabilização da hemorragia intracraniana
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: Alguns estudos têm documentado cefaleias
atendendo aos critérios para 6.2.4 Cefaleia persistente atribuída a hemorragia intracraniana não traumática prévia.
Pesquisas são necessárias para que sejam identificados os
fatores de risco para tal cefaleia persistente; histórico prévio
de 1. Migrânea pode desempenhar um papel, assim como
ansiedade/depressão.
As subformas codificáveis são 6.2.4.1 Cefaleia persistente atribuída a hemorragia intracerebral não traumática
prévia, 6.2.4.2 Cefaleia persistente atribuída a hemorragia
subaracnóidea não traumática prévia e 6.2.4.3 Cefaleia persistente atribuída a hemorragia subdural aguda não traumática prévia.

6.3 Cefaleia atribuída a malformação
vascular não rota
Codificada em outro local: Uma cefaleia nova atribuída a malformação vascular rota é codificada como 6.2.1 Cefaleia aguda
atribuída a hemorragia intracerebral não traumática ou 6.2.2
Cefaleia aguda atribuída a hemorragia subaracnóidea (HSA)
não traumática ou, raramente, como 6.2.3 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia subdural aguda (HSDA) não traumática.
Descrição: Cefaleia secundária a uma malformação vascular
intracraniana não rota (ocorrendo sem hemorragia). Dependendo do tipo de malformação, a cefaleia pode ter um curso
crônico, com crises recorrentes mimetizando cefaleias primárias episódicas, ou um curso agudo e autolimitado.

6.3.1 Cefaleia atribuída a aneurisma sacular não roto
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Um aneurisma sacular não roto foi diagnosticado
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:

1.

D.

a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos
de aneurisma sacular não roto, ou levou ao seu
diagnóstico
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com outros sintomas ou sinais clínicos ou radiológicos de crescimento do aneurisma sacular
b) a cefaleia desapareceu após o tratamento do
aneurisma sacular
3. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia tem início repentino ou em trovoada
b) a cefaleia está associada a uma paralisia dolorosa do terceiro nervo craniano
Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.1

Nota:
1. Hemorragia intracraniana e síndrome da vasoconstrição
cerebral reversível, em particular, foram excluídas através de investigação apropriada.
Comentários: A cefaleia é relatada por aproximadamente um
quinto dos pacientes com aneurisma cerebral não roto, mas o
quanto essa relação é incidental ou causal ainda é um assunto
a ser resolvido.
A 6.3.1 Cefaleia atribuída a aneurisma sacular não roto
não possui, habitualmente, características específicas. Qualquer cefaleia de início recente pode revelar um aneurisma
sacular sintomático, mas não roto. Uma variedade clássica é
a paralisia aguda do terceiro nervo craniano com dor retro‑orbital e uma pupila dilatada, indicando um aneurisma da
artéria cerebral comunicante posterior ou da porção final da
artéria carótida. Tal paralisia dolorosa do terceiro nervo craniano é uma emergência, sinalizando a ruptura iminente ou o
aumento progressivo da malformação arterial.
Diversos estudos retrospectivos têm demonstrado o
relato, por cerca da metade dos pacientes com hemorragia
subaracnóidea aneurismática, da ocorrência de uma cefaleia
repentina e intensa, dentro do período de quatro semanas precedente ao diagnóstico de ruptura aneurismática. Desconsiderando a possibilidade de vieses relacionados à lembrança,
isso sugere que essas cefaleias são devidas a um aumento
repentino da malformação arterial (cefaleia sentinela) ou a
uma hemorragia subaracnóidea leve, que não é diagnosticada como tal (vazamento de aviso/warning leak). As provas
da existência das cefaleias sentinelas ainda são poucas. Além
disso, o termo vazamento de aviso não deve ser usado, porque
um vazamento indica uma hemorragia subaracnóidea. Dado
que ao menos um em cada três pacientes com hemorragia
subaracnóidea aneurismática é inicialmente diagnosticado
erroneamente, e dados os riscos de ressangramento, pacientes com cefaleias intensas repentinas devem ser submetidos
a uma investigação completa, incluindo exames de imagem
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cerebral, análise do LCR e angiografia cerebral (angiorressonância ou angiotomografia computadorizada).

C.

6.3.2 Cefaleia atribuída a malformação
arteriovenosa (MAV)
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. Uma malformação arteriovenosa (MAV) foi
diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos de
MAV, ou levou à descoberta de uma MAV
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com um crescimento da MAV
b) a cefaleia desapareceu ou melhorou, significativamente, em paralelo como tratamento
efetivo de uma MAV
3. a cefaleia situa-se no local da MAV
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.1
Nota:
1. Hemorragia intracraniana, em particular, foi excluída
através de investigação apropriada.
Comentário: Têm sido relatados casos destacando a associação
de MAV com diferentes tipos de 3. Cefaleias trigeminoautonômicas (CTA), incluindo 3.1 Cefaleia em salvas, 3.2.2 Hemicrania paroxística crônica (HPC) e 3.3.1 Crises de cefaleia
neuralgiforme, unilateral, breve com hiperemia conjuntival e
lacrimejamento (SUNCT), mas esses casos possuíam características atípicas. Não há evidências de boa qualidade quanto à
relação entre MAV e essas cefaleias primárias.
A 1.2 Migrânea com aura tem sido relatada em até 58%
das mulheres com MAV. Um forte argumento em favor de uma
relação causal é a correlação esmagadora entre o lado da cefaleia, ou da aura e o lado da MAV. Há, então, uma forte sugestão de que uma MAV possa causar crises de migrânea com
aura (migrânea sintomática). Contudo, em uma grande série
de MAVs, as características de apresentação frequentemente
incluíram epilepsia ou déficits focais com ou sem hemorragia,
e sintomas migrânea-símiles muito mais raramente.

6.3.3 Cefaleia atribuída a fístula arteriovenosa dural
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Uma fístula arteriovenosa dural (FAVD) foi
diagnosticada
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D.

Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos de
FAVD ou levou ao diagnóstico de FAVD
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com outros sintomas ou sinais clínicos ou radiológicos do crescimento da FAVD
b) a cefaleia desapareceu ou melhorou, significativamente, após o tratamento efetivo da
FAVD
3. ao menos um dos seguintes:
a) a cefaleia é acompanhada de tinido pulsátil
b) a cefaleia é acompanhada por oftalmoplegia
c) a cefaleia é tanto progressiva como pior pela
manhã e/ou durante a tosse e/ou ao curvar-se
4. a cefaleia situa-se no local da FAVD
Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.1

Nota:
1. Hemorragia intracerebral e trombose venosa cerebral,
em particular, foram excluídas através de investigação
apropriada.
Comentário: Faltam estudos dedicados a 6.3.3 Cefaleia
atribuída a fístula arteriovenosa dural. Um tinido pulsátil
doloroso pode ser um sintoma de apresentação, assim como
cefaleia com características de hipertensão intracraniana,
como resultado de uma redução do escoamento venoso e,
algumas vezes, de uma trombose de seio venoso. As fístulas
carotidocavernosas podem apresentar-se como oftalmoplegia dolorosa.

6.3.4 Cefaleia atribuída a angioma cavernoso
Codificada em outro local: A cefaleia atribuída a hemorragia
cerebral ou a convulsão secundária a angioma cavernoso é
codificada como 6.2.1 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia intracerebral não traumática ou 7.6 Cefaleia atribuída
a crise epiléptica.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Um angioma cavernoso foi diagnosticado
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas ou sinais clínicos de
angioma cavernoso, ou levou à sua descoberta
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com outros sintomas ou sinais clíni
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D.

cos ou radiológicos de crescimento do angio
ma cavernoso
b) a cefaleia desapareceu ou melhorou, signifi
cativamente, após a remoção do angioma
cavernoso
3. a cefaleia situa-se no local do angioma cavernoso
Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.1

Nota:
1. Hemorragia intracerebral, em particular, foi excluída
através de investigação apropriada.
Comentários: Os angiomas cavernosos são cada vez mais
reconhecidos por RM. Relatos de caso isolados sugerem que
alguns angiomas cavernosos podem desencadear crises cefaleia em salvas-símiles, SUNCT-símiles ou migrânea-símiles.
No entanto, ainda não existe um estudo satisfatório dedicado
a 6.3.4 Cefaleia atribuída a angioma cavernoso.
Em uma série de 126 pacientes sintomáticos com angiomas
cavernosos e mutações KRIT1, somente 4% relataram cefaleia
como um sintoma de apresentação. Por outro lado, a cefaleia
é habitualmente relatada como uma consequência de hemorragia cerebral ou de crises epilépticas, as quais são as duas
principais manifestações dos angiomas cavernosos; tal cefaleia deve ser codificada de acordo com qualquer uma dessas.

6.3.5 Cefaleia atribuída a angiomatose
encefalotrigeminal ou leptomeníngea
(síndrome de Sturge Weber)
Codificada em outro local: A cefaleia atribuída a crise epiléptica
secundária à síndrome de Sturge Weber é codificada como
7.6 Cefaleia atribuída a crise epiléptica.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Um angioma facial está presente, junto à evidência de
neuroimagem de angioma meníngeo ipsilateral a ele
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos e/ou
evidência de imagem de angioma meníngeo
2. a cefaleia piorou, significativamente, em paralelo
com outros sintomas ou sinais clínicos ou radiológicos de crescimento do angioma meníngeo
3. a cefaleia é migrânea-símile, tanto bilateral como
situada no local do angioma, e associada a aura
contralateral ao local do angioma
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentário: A síndrome de Sturge Weber ocorre exclusivamente de forma esporádica, resultando de uma mutação

somática em mosaico no gene GNAQ (proteína de ligação
ao nucleotídeo guanina, polipeptídeo Q).
A 6.3.5 Cefaleia atribuída a angiomatose encefalotrigeminal ou leptomeníngea (síndrome de Sturge Weber) é pouco
documentada. Mais de 90% dos casos da síndrome de Sturge
Weber apresentam crises epilépticas, e metade relata cefaleia pós-crises, a qual deve ser codificada de acordo. Relatos
isolados sugerem que a angiomatose encefalotrigeminal ou
leptomeníngea pode ser causa de migrânea sintomática, particularmente de crises com auras prolongadas e/ou motoras
(possivelmente relacionadas a oligoemia crônica).

6.4 Cefaleia atribuída a arterite
Descrição: Cefaleia causada por e sintomática de uma inflamação das artérias cervicais, cranianas e/ou cerebrais. A
cefaleia pode ser o único sintoma da arterite.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Uma arterite foi diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por um dos ou
ambos os seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos do
início da arterite, ou levou ao diagnóstico de arterite
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com a piora da arterite
b) a cefaleia melhorou, significativamente, em
paralelo com a melhora da arterite
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

6.4.1 Cefaleia atribuída a arterite de
células gigantes (ACG)
Termo previamente utilizado: Cefaleia atribuída a arterite
temporal.
Descrição: Cefaleia causada por e sintomática de arterite de
células gigantes (ACG). A cefaleia pode ser o único sintoma
da ACG, uma doença associada de forma muito evidente a
cefaleia. As características da cefaleia são variáveis.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Arterite de células gigantes (ACG) foi diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos ou
biológicos do início da ACG ou levou ao diagnóstico da ACG
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2.

D.

um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com a piora da ACG
b) a cefaleia desapareceu ou melhorou, significativamente, dentro de três dias de tratamento
com altas doses de esteroides
3. a cefaleia está associada a dolorimento do couro
cabeludo e/ou claudicação mandibular
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Comentários: De todas as arterites e doenças vasculares do
colágeno, a arterite de células gigantes (ACG) é a doença
mais claramente associada a cefaleia, a qual é resultado da
inflamação das artérias cranianas, em especial dos ramos da
artéria carótida externa. A variabilidade das características
de 6.4.1 Cefaleia atribuída a arterite de células gigantes
(ACG) e dos outros sintomas de ACG (polimialgia reumática, claudicação mandibular) é tamanha, que qualquer cefaleia persistente recente em um paciente com mais de 60 anos
de idade deve sugerir ACG e levar a uma investigação diagnóstica apropriada.
Crises repetidas recentes de amaurose fugaz associadas a
cefaleia são fortemente sugestivas de ACG e devem levar à
investigação urgente. O maior risco é o de cegueira devido a
neuropatia óptica isquêmica anterior, a qual pode ser prevenida através do tratamento imediato com esteróides; o intervalo de tempo entre a perda visual em um olho e no outro
é habitualmente menor que uma semana. Os pacientes com
ACG também estão sob risco de eventos isquêmicos cerebrais e de demência.
O diagnóstico histológico pode ser difícil, porque a artéria temporal pode parecer não envolvida em algumas áreas
(lesões intercaladas), apontando para a a necessidade de seccionamento seriado.

6.4.2 Cefaleia atribuída a angiite primária do
sistema nervoso central (PACNS)
Termos previamente utilizados: Cefaleia atribuída a angiite isolada do SNC ou angiite granulomatosa do SNC.
Descrição: Cefaleia causada por e sintomática de angiite primária do sistema nervoso central (PACNS). A cefaleia é
o sintoma dominante deste transtorno, porém não possui
características específicas.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Angiite primária do sistema nervoso central (PACNS)
foi diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por um dos ou
ambos os seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos
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D.

do início de PACNS, ou levou ao diagnóstico de
PACNS
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com a piora da PACNS
b) a cefaleia melhorou significativamente em
paralelo com a melhora da PACNS resultante do tratamento com esteróides e/ou
imunossupressores
Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.1

Nota:
1. Infecção do sistema nervoso central, neoplasia do SNC
e a síndrome da vasoconstrição cerebral reversível,
em particular, foram excluídas através de investigação
apropriada.
Comentários: A cefaleia é o sintoma dominante da angiite do
SNC (tanto primária como secundária). Está presente em
50-80% dos casos, conforme o método diagnóstico utilizado,
respectivamente a angiografia e histologia. Ainda assim, ela
não tem características específicas e é, portanto, de pouco
valor diagnóstico, até que outros sinais estejam presentes,
tais como déficits focais, crises epilépticas, cognição alterada ou transtornos da consciência. No entanto, a ausência simultânea de cefaleia e de pleocitose liquórica torna a
angiite do SNC improvável.
A angiite primária do sistema nervoso central (PACNS)
pode apresentar-se com achados angiográficos bastante
semelhantes àqueles da síndrome da vasoconstrição cerebral reversível (SVCR), incluindo a estenose multifocal das
artérias intracranianas; as cefaleias em trovoada recorrentes
devem sugerir um diagnóstico de SVCR e não de PACNS.
A patogênese de 6.4.2 Cefaleia atribuída a angiite primária do sistema nervoso central (PACNS) é multifatorial: inflamação, acidente vascular cerebral (isquêmico ou
hemorrágico), pressão intracraniana elevada e/ou hemorragia subaracnóidea.
O efeito do tratamento é bem menos dramático que
na 6.4.1 Cefaleia atribuída a arterite de células gigantes
(ACG). A angiite primária do SNC com comprovação histológica permanece uma condição grave e não raramente letal.

6.4.3 Cefaleia atribuída a angiite secundária
do sistema nervoso central (SACNS)
Descrição: Cefaleia causada por e sintomática de angiite
secundária do sistema nervoso central. A cefaleia é o sintoma
dominante deste transtorno, porém não possui características
específicas.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
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B.
C.

D.

Angiite secundária do sistema nervoso central (SACNS)
(angiite do SNC na presença de angiite sistêmica) foi
diagnosticada
Evidência de causalidade demonstrada por um dos ou
ambos os seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos do
início da SACNS
2. um dos ou ambos os seguintes
a) a cefaleia piorou significativamente em paralelo com a piora da angiite sistêmica
b) a cefaleia melhorou significativamente em
paralelo com a melhora da angiite sistêmica
resultante do tratamento com esteróides e/ou
imunossupressores
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Comentários: A cefaleia é o sintoma dominante da angiite do
SNC (tanto primária como secundária). Está presente em
50-80% dos casos, conforme o método diagnóstico utilizado,
angiografia e histologia, respectivamente. Ainda assim, ela
não tem características específicas e é, portanto, de pouco
valor diagnóstico, até que outros sinais estejam presentes,
tais como déficits focais, crises epilépticas, cognição alterada ou transtornos da consciência. No entanto, a ausência simultânea de cefaleia e de pleocitose liquórica torna a
angiite do SNC improvável.
A dificuldade aqui é dobrada: 1) diagnosticar angiite do
SNC em um paciente que sabidamente apresenta uma das
muitas condições que podem causar angiite; 2) identificar
a condição subjacente (inflamatória, infecciosa, maligna,
tóxica) em um paciente que se apresenta com angiite do SNC.
A patogênese de 6.4.3 Cefaleia atribuída a angiite
secundária do sistema nervoso central (SACNS) é multifatorial: inflamação, acidente vascular cerebral (isquêmico ou
hemorrágico), pressão intracraniana elevada e/ou hemorragia subaracnóidea.

6.5 Cefaleia atribuída a transtorno
da artéria carótida cervical ou da
artéria vertebral
Descrição: Cefaleia e/ou dor na face e/ou no pescoço causada
por lesões não inflamatórias afetando as artérias carótidas
cervicais e/ou vertebrais. A dor habitualmente term um início
repentino (até mesmo em trovoada). Ela pode permanecer
isolada ou ser um sintoma de aviso precedendo os déficits
focais de um acidente vascular cerebral isquêmico.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova e/ou dor facial ou cervical
preenchendo o critério C
B. Uma lesão arterial cervical foi demonstrada, ou uma

C.

D.

intervenção cirúrgica ou radiológica foi realizada em
uma artéria cervical
Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a dor desenvolveu-se em estreita relação temporal
com outros sinais locais de transtorno arterial cervical ou levou ao diagnóstico de transtorno arterial
cervical
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a dor piorou significativamente em paralelo
com outros sintomas da lesão arterial cervical
b) a dor melhorou significativamente ou desapareceu dentro de um mês após o seu início
3. a dor é unilateral e ipsilateral à artéria cervical
afetada
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

6.5.1 Cefaleia ou dor facial ou cervical atribuída a
dissecção da artéria carótida cervical ou da
artéria vertebral
6.5.1.1 Cefaleia ou dor facial ou cervical aguda
atribuída a dissecção da artéria carótida
cervical ou da artéria vertebral
Descrição: Cefaleia e/ou dor na face e/ou cervical causada por
dissecção de uma artéria carótida cervical ou vertebral. A dor
é habitualmente ipsilateral ao vaso dissecado e geralmente
tem um início repentino (até mesmo em trovoada). Ela pode
permanecer isolada ou ser um sintoma de aviso precedendo
um acidente vascular cerebral isquêmico.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia e/ou dor facial ou cervical nova
preenchendo os critérios C e D
B. Dissecção da carótida cervical ou vertebral foi
diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a dor desenvolveu-se em estreita relação temporal
com outros sinais de dissecção arterial cervical ou
levou ao seu diagnóstico
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a dor piorou significativamente em paralelo
com outros sinais da dissecção da artéria
cervical
b) a dor melhorou significativamente ou desapareceu dentro de um mês após o seu início
3. um dos ou ambos os seguintes:
a) a dor é intensa e contínua por dias ou mais
b) a dor precede sinais de isquemia aguda retiniana e/ou cerebral
4. a dor é unilateral e ipsilateral à artéria cervical
afetada
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D.

E.

Um dos seguintes:
1. a cefaleia desapareceu dentro de três meses1
2. a cefaleia ainda não desapareceu, porém ainda não
se passaram três meses1
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Nota:
1. Os três meses devem ser contabilizados desde a estabilização, espontânea ou através de tratamento, e não desde
o início da dissecção arterial cervical.
Comentários: A cefaleia com ou sem dor cervical pode ser a
única manifestação da dissecção arterial cervical. Ela é, de
longe, o sintoma mais frequente (55-100% dos casos) e também o sintoma inaugural mais comum (33-86% dos casos)
desse transtorno.
A 6.5.1.1 Cefaleia ou dor facial ou cervical aguda atribuída a dissecção da artéria carótida cervical ou da artéria vertebral é habitualmente unilateral (ipsilateral à artéria
dissecada), intensa e persistente (por uma média de quatro
dias). Ela não tem, contudo, um padrão específico constante
e pode, algumas vezes, ser bastante ardilosa, mimetizando
outras cefaleias como 1. Migrânea, 3.1 Cefaleia em salvas
ou 4.4 Cefaleia primária em trovoada. Sinais associados (de
isquemia cerebral ou retiniana e sinais locais) são comuns:
uma síndrome de Horner dolorosa, tinido doloroso de início súbito ou paralisia dolorosa do XII nervo são fortemente
sugestivos de dissecção da artéria carótida.
A dissecção de artéria cervical pode estar associada a
dissecção de artéria intracraniana, a qual é uma causa potencial de hemorragia subaracnóidea. A 6.7.4 Cefaleia atribuída a dissecção arterial intracraniana pode estar presente
somando-se à 6.5.1.1 Cefaleia ou dor facial ou cervical
aguda atribuída a dissecção da artéria carótida cervical ou
da artéria vertebral.
A 6.5.1.1 Cefaleia ou dor facial ou cervical aguda atribuída a dissecção da artéria carótida cervical ou da artéria
vertebral habitualmente precede o início de sinais isquêmicos
e, portanto, requer diagnóstico e tratamentos precoces. O diagnóstico é baseado na RM cervical com supressão de gordura,
duplex scannning, angiorressonância e/ou angiotomografia
computadorizada e, em casos duvidosos, angiografia convencional. Vários destes métodos diagnósticos são comumente
necessários, uma vez que qualquer um deles pode ser normal.
Não há ensaios randomizados sobre o tratamento, mas
há um consenso em favor da heparina seguida por varfarina
durante três a seis meses, de acordo com qualidade da recuperação arterial.

6.5.1.2 Cefaleia ou dor facial ou cervical persistente
atribuída a dissecção prévia da artéria carótida
cervical ou da artéria vertebral
Descrição: Cefaleia causada por dissecção da artéria carótida
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cervical ou da artéria vertebral e persistindo por mais de três
meses após a estabilização da dissecção.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia previamente diagnosticada como 6.5.1.1 Cefaleia ou dor facial ou cervical aguda atribuída a dissecção da artéria carótida cervical ou da artéria vertebral
e preenchendo o critério C
B. A dissecção já estabilizou, espontaneamente ou através
de tratamento
C. A cefaleia persiste por >3 meses após estabilização da
dissecção
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentário: Poucos estudos documentaram cefaleias atendendo os critérios para 6.5.1.2 Cefaleia ou dor facial ou
cervical persistente atribuída a dissecção prévia da artéria carótida cervical ou da artéria vertebral. Pesquisas que
identifiquem os fatores de risco para tal cefaleia persistente
são necessárias; uma história prévia de 1. Migrânea pode
desempenhar um papel, assim como ansiedade/depressão.

6.5.2 Cefaleia pós-endarterectomia
Descrição: Cefaleia causada pelo procedimento cirúrgico de
endarterectomia carotídea. A dor também pode envolver o
pescoço e a face. Ela pode permanecer isolada ou ser um
sintoma de alerta precedendo os déficits focais de acidente
vascular cerebral (na maior parte das vezes hemorrágico).
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Uma endarterectomia carotídea foi realizada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolve-se dentro de uma semana
após a endarterectomia carotídea
2. a cefaleia desaparece dentro de um mês após a
endarterectomia carotídea
3. ambos os seguintes:
a) a cefaleia é unilateral, no lado da endarterectomia carotídea
b) a cefaleia possui uma das três seguintes características distintas1:
i. dor leve e difusa
ii. dor cefaleia em salvas-símile, ocorrendo
uma ou duas vezes ao dia, em crises
durando de duas a três horas
iii. dor intensa pulsátil
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.2
Notas:
1. Três subformas de 6.5.2 Cefaleia pós-endarterectomia
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têm sido descritas, mas não estão codificadas separa
damente:
a) uma cefaleia difusa, leve e isolada ocorrendo nos
primeiros dias após a cirurgia
b) uma dor cefaleia em salvas-símile, que dura de duas
a três horas, ocorrendo uma ou duas vezes ao dia
c) dor pulsante e intensa unilateral ocorrendo três
dias após a cirurgia
2. Dissecção arterial, em particular, foi excluída através de
investigação apropriada.
Comentário: Das três subformas de 6.5.2 Cefaleia pós-endarterectomia, a primeira e mais frequente (até 60% dos casos) é
uma condição benigna autolimitada, enquanto que a segunda
(relatada em até 38% dos casos) desaparece em aproximadamente duas semanas. A terceira subforma é parte da rara
síndrome de hiperperfusão, frequentemente precedendo um
aumento da pressão arterial e o início de crises epilépticas ou
déficits neurológicos no ou por volta do sétimo dia. O tratamento urgente faz-se necessário, uma vez que esses sintomas
podem prenunciar uma hemorragia cerebral.

6.5.3 Cefaleia atribuída a angioplastia ou a
implante de stent carotídeo ou vertebral
Descrição: Cefaleia causada por procedimentos endovasculares de angioplastia cervical e/ou implante de stent. A dor
também pode envolver o pescoço e a face. Ela pode permanecer isolada ou ser um sintoma de alerta precedendo os
déficits focais de acidente vascular cerebral (na maior parte
das vezes hemorrágico).
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Uma angioplastia ou implante de stent carotídeo ou vertebral foi realizado
C. Evidência de causalidade demonstrada por todos os
seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se dentro de uma semana
após a angioplastia e/ou implante de stent
2. a cefaleia desapareceu dentro de um mês após a
angioplastia e/ou implante de stent
3. a cefaleia é no mesmo lado da angioplastia e/ou
implante de stent
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.1
Nota:
1. Dissecção arterial, em particular, foi excluída através de
investigação apropriada.
Comentários: A angioplastia e/ou o implante de stent carotídeo e vertebral são realizados para tratar a estenose arterial
cervical.

Em uma série de 64 pacientes que foram submetidos a
implante de stent carotídeo, cefaleia ocorreu em um terço,
geralmente dentro de dez minutos após o procedimento,
sendo ela leve, ipsilateral, frontotemporal e em pressão;
desaparecendo em dez minutos, na maior parte das vezes.
Por outro lado, dados sobre 6.5.3 Cefaleia atribuída a
angioplastia ou a implante de stent carotídeo ou vertebral
continuam escassos. A cefaleia não é mencionada em grandes estudos comparando o implante de stent carotídeo e a
endarterectomia.
A 6.5.3 Cefaleia atribuída a angioplastia ou a implante
de stent carotídeo ou vertebral tem sido relatada como parte
da rara síndrome da hiperperfusão.

6.6 Cefaleia atribuída a transtorno
venoso craniano
6.6.1 Cefaleia atribuída a trombose venosa
cerebral (TVC)
Descrição: Cefaleia causada por trombose venosa cerebral
(TVC). Ela não possui características específicas: é na maioria das vezes difusa, progressiva e intensa, mas pode ser
unilateral e repentina (até mesmo em trovoada), ou leve, e,
algumas vezes, é migrânea-símile.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Trombose venosa cerebral (TVC) foi diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ambos os
seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos de
TVC, ou levou ao diagnóstico de TVC
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou significativamente em paralelo com sinais clínicos ou radiológicos de
extensão da TVC
b) a cefaleia melhorou significativamente ou
desapareceu após a melhora da TVC
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: A cefaleia é, de longe, o sintoma mais frequente
de trombose venosa cerebral (TVC), presente em 80-90%
dos casos, e também o mais frequente sintoma inaugural.
A 6.6.1 Cefaleia atribuída a trombose venosa cerebral
(TVC) não tem características específicas, mas mais frequentemente é difusa, progressiva e intensa e associada a outros
sinais de hipertensão intracraniana. Ela pode também ser
unilateral e repentina, e as vezes muito enganosa, mimetizando a 1.1 Migrânea sem aura, 1.2 Migrânea com aura, 3.1
Cefaleia em salvas, 3.4 Hemicrania contínua, 4.4 Cefaleia
primária em trovoada, 7.2 Cefaleia atribuída a hipotensão
liquórica ou 6.2.2 Cefaleia aguda atribuída a hemorragia
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subaracnóidea (HSA) não traumática (TVC pode ser uma
causa de HSA).
A cefaleia pode ser a única manifestação de TVC, mas
em mais de 90% dos casos ela está 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 de 6.6.1
Cefaleia atribuída a trombose venosa cerebral (TVC), qualquer cefaleia recente e persistente deve levantar suspeita,
especialmente na presença de uma condição pró-trombótica subjacente. O diagnóstico é baseado em exames de
neuroimagem (RM com imagens ponderadas em T2* mais
angiorressonância, ou TC mais angiotomografia computadorizada, e angiografia intra-arterial nos casos duvidosos). O
tratamento deve ser iniciado tão logo quanto possível e inclui
o tratamento sintomático, heparina seguida por ao menos 6
meses de anticoagulação oral e, quando indicado, tratamento
da causa subjacente.

6.6.2 Cefaleia atribuída a implante de stent
em seio venoso craniano
Descrição: Cefaleia unilateral causada por e no mesmo lado de
um stent de seio venoso craniano.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia nova unilateral preenchendo o critério C
B. Um implante de stent venoso craniano ou jugular foi
realizado
C. Evidência de causalidade demonstrada por todos os
seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se dentro de uma semana
após o implante do stent
2. a cefaleia desapareceu dentro de três meses após o
implante do stent
3. a cefaleia é ipsilateral a o implante do stent
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.1
Nota:
1. A trombose venosa dentro do próprio stent, em particular,
foi excluída.
Comentários: Durante a última década, o implante de stent na
estenose do seio lateral tem sido utilizado para tratar a hipertensão intracraniana idiopática.
Dados sobre 6.6.2 Cefaleia atribuída a implante de
stent em seio venoso craniano são escassos. Em uma série
de 21 pacientes com implante de stent para o tratamento
da hipertensão intracraniana idiopática, dez pacientes
apresentaram “cefaleias do stent”, diferindo daquelas experimentadas antes do tratamento, localizadas na região do stent,
na região da mastoide, e durando cerca de três semanas.
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6.7 Cefaleia atribuída a outro transtorno
arterial intracraniano agudo
6.7.1 Cefaleia atribuída a um procedimento
endarterial intracraniano
Descrição: Cefaleia unilateral diretamente causada diretamente por um procedimento endarterial intracraniano, ipsilateral ao procedimento e durando menos de 24 horas.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Um procedimento endarterial intracraniano foi
realizado1
.
C Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
três dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se dentro de uma semana
após o procedimento
2. a cefaleia desapareceu dentro de um mês após o
procedimento
3. a cefaleia é ipsilateral ao procedimento, ou bilateral
4. a cefaleia possui um do seguintes grupos de
características2:
a) forte, ocorrendo abruptamente dentro de
segundos após o procedimento e durando < 1
hora
b) moderada a intensa, desenvolvendo-se dentro
de horas após o procedimento e durando >24
horas
c) ocorrendo em um paciente com 1. Migrânea
e possuindo as características de 1.1 Migrânea sem aura ou 1.2 Migrânea com aura
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.3
Notas:
1. Por exemplo, angioplastia, embolização ou colocação de
stent.
2. Há três subformas reconhecidas (mas não codificadas
separadamente) de 6.7.1 Cefaleia atribuída a um procedimento endarterial intracraniano:
a) uma subforma muito específica foi relatada após
a insuflação do balão ou a embolização de uma
MAV ou aneurisma: dor intensa, localizada de
acordo com a artéria envolvida, desenvolvendo-se
abruptamente dentro de alguns segundos após o
procedimento e desaparecendo rapidamente.
b) cefaleia desenvolvendo-se de horas a um dia após
o procedimento e durando alguns dias
c) uma crise de migrânea, ocorrendo em um indivíduo que portador de 1. Migrânea e desencadeada
pelo procedimento endarterial intracraniano; essa
é seguida, algumas vezes, por cefaleia intermitente
recorrente durante várias semanas (nesses casos,
o paciente deve ter ambos os diagnósticos: o tipo
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ou subtipo apropriado de 1. Migrânea e 6.7.1
Cefaleia atribuída a um procedimento endarterial
intracraniano).
3. Em particular, dissecção arterial e ruptura arterial foram
excluídas através de investigação apropriada.

6.7.2 Cefaleia da angiografia
Descrição: Cefaleia diretamente causada por angiografia
cerebral.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Uma angiografia intra-arterial carotídea ou vertebral foi
realizada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se durante ou dentro de 24
horas após a angiografia
2. a cefaleia desapareceu dentro de 72 horas após a
angiografia
3. a cefaleia possui um dos seguintes grupos de
características1:
a) desenvolvendo-se durante a injeção do contraste e durando < 1 hora
b) desenvolvendo-se poucas horas após a angiografia e durando >24 horas
c) ocorreu em um paciente com 1. Migrânea e
possuindo as características de 1.1 Migrânea
sem aura ou 1.2 Migrânea com aura
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Nota:
1. Existem três subformas reconhecidas (mas não separadamente codificadas) de 6.7.2 Cefaleia da angiografia.
a) ocorrendo durante a angiografia e estreitamente
relacionada à injeção do contraste
b) ocorrendo mais tarde, mas dentro de 24 horas
(ambas estas subformas são mais comuns em
pacientes com um histórico de cefaleia primária,
mas são distintamente diferentes da cefaleia primária em caráter)
c) uma crise de migrânea, ocorrendo em um indivíduo
que tem: 1. Migrânea e desencadeada por angiografia (nesses casos, o paciente deve ter ambos os
diagnósticos: o tipo ou subtipo apropriado de 1.
Migrânea e 6.7.2 Cefaleia da angiografia).
Comentário: A angiografia contrastada é contraindicada em
pacientes acometidos por qualquer subforma de 1.2.3 Migrânea hemiplégica, pois pode desencadear uma crise potencialmente fatal, com hemiplegia prolongada e coma.

6.7.3 Cefaleia atribuída à síndrome da
vasoconstrição cerebral reversível (SVCR)
6.7.3.1 Cefaleia aguda atribuída à síndrome da
vasoconstrição cerebral reversível (SVCR)
Descrição: Cefaleia causada pela síndrome da vasoconstrição
cerebral reversível, tipicamente cefaleia em trovoada, recorrendo ao longo de uma a duas semanas, frequentemente desencadeada por atividade sexual, esforço físico, manobras de
Valsava e/ou emoção. A cefaleia pode permanecer como o sintoma único da SVCR ou ser um sintoma de aviso precedendo
um acidente vascular cerebral hemorrágico ou isquêmico.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Síndrome da vasoconstrição cerebral reversível (SVCR)
foi diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por um dos ou
ambos os seguintes:
1. a cefaleia, com ou sem déficits focais e/ou crises
epilépticas, levou a angiografia (com aparência em
“rosário de contas”) e ao diagnóstico de SVCR
2. a cefaleia tem uma das ou ambas as seguintes
características:
a) início em trovoada
b) é desencadeada por atividade sexual, esforço
físico, manobras de Valsava, emoção, banho
e/ou ducha
c) presente ou recorrente durante ≤ 1 mês após
o seu início, sem nova cefaleia significativa
após >1 mês.
D. Um dos seguintes:
1. a cefaleia desapareceu dentro de três meses após o
seu início
2. a cefaleia ainda não desapareceu, porém ainda não
se passaram três meses desde o seu início
E. Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.1
Nota:
1. A hemorragia subaracnóidea aneurismática, em particular, foi excluída através de investigação apropriada.
Comentários: A síndrome da vasoconstrição cerebral reversível (SVCR) é uma condição pouco compreendida, caracterizada clinicamente por cefaleias difusas intensas que são
tipicamente do tipo em trovoada, simulando hemorragia
subaracnóidea aneurismática.
A SVCR é a causa mais frequente de cefaleia em trovoada com recorrência ao longo de alguns dias ou semanas.
Raramente, 6.7.3.1 Cefaleia aguda atribuída à síndrome da
vasoconstrição cerebral reversível (SVCR) pode iniciar de
outras maneiras: pode progredir rapidamente ao longo de
algumas horas ou mais vagarosamente ao longo de dias.
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Grandes séries de pacientes com SVCR confirmada têm
demonstrado que até 75% apresentam-se com a cefaleia
como sintoma único, porém a condição pode estar associada
a déficits neurológicos focais flutuantes e, algumas vezes, a
convulsões. A 6.7.3.1 Cefaleia aguda atribuída à síndrome
da vasoconstrição cerebral reversível (SVCR) pode ser um
sintoma de alerta precedendo um acidente vascular cerebral
hemorrágico ou isquêmico. A cefaleia está ausente em uma
minoria dos casos de SVCR.
A angiografia na SVCR é, por definição, anormal, com
segmentos de constrição e dilatação arterial intercalados
(aparência em “rosário de contas” ou se “cordão de salsichas”). No entanto, a angiografia por RM, TC e até mesmo
por cateter pode ser normal durante a primeira semana após
o início do quadro clínico. Pacientes com cefaleia em trovoada recorrente e um angiograma normal, mas preenchendo
todos os outros critérios para SVCR, devem ser considerados
como tendo 6.7.3.2 Cefaleia aguda provavelmente atribuída
à síndrome da vasoconstrição cerebral reversível (SVCR). A
RM cerebral é anormal em 30 a 80% dos casos, mostrando
vários padrões de lesão, incluindo hemorragias intracranianas (subaracnóideas da convexidade, intracerebralis e/ou
subdurais), infartos cerebrais e/ou edema cerebral correspondendo à “síndrome da encefalopatia reversível posterior”.
Ao menos a metade dos casos de SVCR são secundários, principalmente puerperais e/ou atribuíveis à exposição a substâncias vasoativas, incluindo drogas ilícitas,
simpatomiméticos alfa e drogas serotonérgicas. A doença é
autolimitada a um a três meses, com o desaparecimento das
anormalidades arteriais (daí o “reversível”) e, quase sempre, resolução da cefaleia. No entanto, acidentes vasculares
cerebrais resultantes da SVCR podem produzir comprometimento permanente.

6.7.3.2 Cefaleia aguda provavelmente
atribuída à síndrome da vasoconstrição
cerebral reversível (SVCR)
Descrição: Cefaleia típica da síndrome da vasoconstrição
cerebral reversível (SVCR), a saber, cefaleia em trovoada,
recorrendo durante uma a duas semanas e desencadeada
por atividade sexual, esforço físico, manobras de Valsava
e/ou emoção, porém o típico padrão arterial intracraniano
em “rosário de contas” da SVCR não foi demonstrado pela
angiografia cerebral.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Há suspeita de síndrome da vasoconstrição cerebral
reversível (SVCR), mas a angiografia cerebral é normal
C. Probabilidade de causalidade demonstrada por todos os
seguintes:
1. ao menos duas cefaleias dentro do período de um
mês, com todas as três seguintes características:
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a)

D.

E.

início em trovoada e atingindo o seu pico em
< 1 minuto
b) intensidade forte
c) durando ≥5 minutos
2. ao menos uma cefaleia em trovoada foi desencadeada por um dos seguintes:
a) atividade sexual (logo antes ou durante o
orgasmo)
b) esforço físico
c) manobra Valsava-símile
d) emoção
e) banho e/ou ducha
f) curvar-se
3. nenhuma nova cefaleia em trovoada ou outra cefaleia significativa ocorre >1 mês após o início
Um dos seguintes:
1. a cefaleia desapareceu dentro de três meses após o
seu início
2. a cefaleia ainda não desapareceu, mas três meses
ainda não se passaram desde o seu início
Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.1

Nota:
1. A hemorragia subaracnóidea aneurismática, em particular, foi excluída através de investigação apropriada.
Comentário: A ICHD-3 geralmente não propõe critérios para
cefaleias secundárias prováveis. No entanto, as anormalidades arteriais da SVCR podem ser de difícil demonstração.
Para ser detectados, alguns casos de SVCR precisam de
repetidas angiografias, por TC ou RM, durante duas a três
semanas após o início da cefaleia; outros, de uma angiografia
convencional invasiva. Em pacientes que apresentam cefaleias em trovoada recorrentes, com desencadeantes, típicas
de SVCR, durante um período de menos de um mês, porém
com angiografia cerebral inicial normal, e nos quais outra
causa das cefaleias foi excluída através de investigação apropriada, um diagnóstico de 6.7.3.2 Cefaleia provavelmente
atribuída à síndrome da vasoconstrição cerebral reversível
(SVCR) pode ser feito.

6.7.3.3 Cefaleia persistente atribuída à
síndrome da vasoconstrição cerebral
reversível (SVCR) prévia
Descrição: Cefaleia causada por síndrome da vasoconstrição
cerebral reversível e persistente por mais de três meses após
o seu início.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia previamente diagnosticada como 6.7.3.1 Cefaleia aguda atribuída à síndrome da vasoconstrição
cerebral reversível (SVCR) e preenchendo o critério C
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B.
C.
D.

Normalização das artérias cerebrais, demonstrada por
angiografia de seguimento direta ou indireta, dentro de
três meses após o início da SVCR
A cefaleia persiste por >3 meses após o seu início
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Comentário: Alguns estudos documentaram cefaleias atendendo aos critérios para 6.7.3.3 Cefaleia persistente atribuída à síndrome da vasoconstrição cerebral reversível
(SVCR) prévia. Mais pesquisas são necessárias para que se
identifiquem os fatores de risco para tal cefaleia persistente;
um histórico prévio de 1. Migrânea pode desempenhar um
papel, assim como a ansiedade/depressão.

6.7.4 Cefaleia atribuída a dissecção
arterial intracraniana
Descrição: Cefaleia causada pela dissecção de uma artéria
intracraniana. A dor é, na maioria das vezes unilateral, ipsilateral ao vaso dissecado e geralmente tem um início repentino
(até mesmo em trovoada). Ela pode permanecer isolada ou
ser um sintoma de alerta precedendo uma hemorragia subaracnóidea ou um acidente vascular cerebral.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Dissecção arterial intracraniana foi diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos de
dissecção arterial intracraniana, ou levou ao seu
diagnóstico
2. a cefaleia desaparece dentro de um mês após o seu
início
3. a cefaleia apresenta uma das ou ambas as seguintes
características:
a) início repentino ou em trovoada
b) intensidade forte
4. a cefaleia é unilateral e ipsilateral à dissecção
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: A dissecção pode afetar qualquer artéria intracraniana e pode induzir a hemorragia subaracnóidea, infartos
isquêmicos, compressão de estruturas adjacentes ou, menos
comumente, hemorragia intracerebral. Em asiáticos, a dissecção arterial intracraniana é mais frequente que a dissecção arterial cervical.
A cefaleia aguda frequentemente é o sintoma de apresentação e pode ser o único sintoma desse transtorno.

6.8 Cefaleia e/ou aura migrânea-símile
atribuída a vasculopatia
intracraniana crônica
6.8.1 Cefaleia atribuída a Arteriopatia Cerebral
Autossômica Dominante com Infartos
Subcorticais e Leucoencefalopatia (CADASIL)
Descrição: Cefaleia recorrente em crises que lembram 1.2
Migrânea com aura, exceto por uma frequência incomum
de aura prolongada, causada por arteriopatia cerebral autossômica dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia (CADASIL). Está associada às outras características
clínica de CADASIL ou, frequentemente, é o seu primeiro
sintoma.
Critérios diagnósticos:
A. Crises recorrentes de migrânea com aura típica, hemiplégica ou prolongada, preenchendo o critério C
B. Arteriopatia cerebral autossômica dominante com
infartos subcorticais e leucoencefalopatia (CADASIL)
foi demonstrada1
C. Um dos ou ambos os seguintes:
1. a migrânea com aura foi a primeira manifestação
clínica do CADASIL
2. as crises de migrânea com aura melhoram ou cessam quando outra manifestação do CADASIL (por
ex., AVC isquêmico, distúrbios do humor e ou disfunção cognitiva) surgem e pioram
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Nota:
1. O diagnóstico é feito através da triagem para mutações
NOTCH3, por uma simples biópsia cutânea com imunocoloração de anticorpos NOTCH3, ou com microscópio
eletrônico para avaliar a presença de material osmiofílico
granular extracelular dentro da camada média arterial.
Comentários: A arteriopatia cerebral autossômica dominante
com infartos subcorticais e leucoencefalopatia (CADASIL)
é uma doença autossômica dominante, com alguns casos
esporádicos, que envolve as células musculares lisas na
camada média das pequenas artérias do cérebro. Ela deve-se
a mutações do gene NOTCH-3.
A CADASIL é caracterizada clinicamente por pequenos
infartos profundos recorrentes, demência subcortical, distúrbios do humor e, em um terço dos casos, por crises típicas de 1.2 Migrânea com aura, exceto por uma frequência
incomum de aura prolongada. Em tais casos, essas são habitualmente o primeiro sintoma da doença, surgindo em uma
idade média de 30 anos, cerca de 15 anos antes dos acidentes
vasculares cerebrais isquêmicos e 20-30 anos antes do óbito.
A RM é sempre anormal, com alterações marcadas da
substância branca nas imagens ponderadas em T2.
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6.8.2 Cefaleia atribuída a encefalopatia
mitocondrial, acidose lática e episódios
AVC-símiles (MELAS)
Descrição: Cefaleia – a qual tanto pode ser recorrente em crises migrânea-símiles, como um sintoma de apresentação dos
episódios AVC-símiles – causada por e associada às outras
características clínicas da encefalopatia mitocondrial, acidose lática e episódios AVC-símiles (MELAS).
Critérios diagnósticos:
A. Crises recorrentes de cefaleia preenchendo o critério C
B. Uma anormalidade genética mitocondrial associada a
encefalopatia mitocondrial, acidose lática e episódios
AVC-símiles (MELAS) foi demonstrada
C. Um dos ou ambos os seguintes:
1. crises recorrentes de migrânea, com ou sem aura
2. cefaleia aguda precedendo ou associada a déficits
neurológicos focais e/ou crises epilépticas
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: A encefalopatia mitocondrial, acidose lática e
episódios AVC-símiles (MELAS) é um transtorno mitocondrial geneticamente heterogêneo, com um fenótipo clínico
variável, incluindo características de envolvimento do sistema nervoso central (crises epilépticas, hemiparesia, hemianopsia, cegueira cortical, surdez neurossensorial e/ou vômitos episódicos). A cefaleia é frequente na MELAS, tanto na
forma de crises recorrentes migrânea- símiles, como também
como o sintoma de apresentação de episódios do tipo AVC.
A alta frequência das crises migrânea-símiles como parte
da MELAS levou à hipótese de que mutações mitocondriais
exerceriam um papel na migrânea com aura, porém a mutação 3243 não foi detectada em dois grupos de indivíduos
com 1.2 Migrânea com aura. Outras mutações ainda não
detectadas podem exercer um papel tanto na migrânea como
no acidente vascular cerebral isquêmico, já que as crises de
migrânea, principalmente com aura, também ocorrem em
outros transtornos mitocondriais.

6.8.3 Cefaleia atribuída a angiopatia
do tipo Moyamoya
Descrição: Cefaleia crônica recorrente, que pode ser migrânea-símile, causada por e associada às outras características
da angiopatia do tipo Moyamoya.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia recorrente preenchendo o critério C
B. Evidências por neuroimagem da angiopatia do tipo
Moyamoya
C. Evidência de causalidade demonstrada por ambos os
seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação tem90

D.

poral com outros sintomas e/ou sinais clínicos e/ou
evidência por imagem de angiopatia do tipo Moyamoya, ou levou à sua descoberta
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou significativamente em paralelo com outros sintomas e/ou sinais clínicos
e/ou radiológicos de piora da angiopatia do
tipo Moyamoya
b) a cefaleia melhorou significativamente após
cirurgia de revascularização
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Comentários: A angiopatia do tipo Moyamoya é caracterizada
pelo estreitamento progressivo bilateral e oclusão da porção
intracraniana das artérias carótida interna, cerebral média
e cerebral anterior. Diversos genes de suscetibilidade foram
identificados ou localizados para a angiopatia do tipo Moyamoya. Em alguns outros pacientes, ela está associada a outras
condições (anemia falciforme, síndrome de Down e radioterapia, entre outras) e é referida como síndrome de Moyamoya.
A angiopatia do tipo Moyamoya habitualmente apresentase no início da infância ou adolescência com AVC isquêmico
ou hemorrágico que pode causar cefaleia aguda. Afora esses
eventos vasculares agudos, a cefaleia é altamente comum
tanto em crianças como em adultos com angiopatia do tipo
Moyamoya, fenotipicamente mais comumente lembrando
a 1.1 Migrânea sem aura, 1.2 Migrânea com aura, 1.2.3
Migrânea hemiplégica ou 2. Cefaleia do tipo tensão; crises
cefaleia em salvas-símiles têm sido relatados raramente.
A cirurgia de revascularização tem efeitos variáveis sobre
a cefaleia na angiopatia do tipo Moyamoya, com melhora em
alguns pacientes, persistência em outros e uma cefaleia pós‑operatória nova em outro subgrupo.

6.8.4 Aura migrânea-símile atribuída a
angiopatia amiloide cerebral
Descrição: Crises de aura migrânea-símile de início tardio,
sem cefaleia ou com cefaleia fraca, também denominadas
de “amyloid spells”, causadas por e associadas às outras
características clínicas da angiopatia amiloide cerebral, frequentemente em um cenário de hemorragia subaracnóidea
da convexidade.
Critérios diagnósticos:
A. Novas crises de aura migrânea-símiles, com ou sem
cefaleia fraca, preenchendo o critério C
B. Evidências por neuroimagem ou biópsia cerebral de
angiopatia amiloide cerebral (AAC)
C. Evidência de causalidade demonstrada por um ou mais
dos seguintes:
1. a aura desenvolveu-se em estreita relação temporal
com outros sintomas e/ou sinais clínicos de AAC,
ou levou ao seu diagnóstico
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2.

D.

a aura piorou significativamente em paralelo com
sinais clínicos e/ou radiológicos de piora da AAC
3. início após os 50 anos de idade
Não melhor explicada por outro diagnóstico da
ICHD-3.1

Nota:
1. As sequências de RM sensíveis ao sangue são importantes no diagnóstico da angiopatia amiloide cerebral
e devem ser realizadas em qualquer paciente com aura
migrânea-símile de início tardio.
Comentários: A angiopatia amiloide cerebral (AAC) é um
transtorno dos pequenos vasos associada a deposição progressiva de amiloide nas paredes dos vasos corticais e leptomeníngeos. As formas esporádicas são mais comuns que as
formas familiares herdadas.
A AAC é uma causa maior de hemorragia intracerebral
sintomática lobar, episódios neurológicos focais transitórios
nos idosos e comprometimento cognitivo. Os episódios neurológicos focais transitórios incluem tanto sintomas positivos aura migranosa-símiles (parestesias alastrantes e/ou
fenômenos visuais positivos) como sintomas neurológicos
negativos do tipo AIT, e podem ser causados por siderose
cortical superficial ou por hemorragia subaracnóidea da convexidade. Esses episódios estão associados a um elevado
risco precoce de hemorragia intracerebral sintomática.

6.8.5 Cefaleia atribuída à síndrome da vasculopatia
retiniana com leucoencefalopatia cerebral e
manifestações sistêmicas (RVCLSM)
Descrição: Cefaleia recorrente na forma de crises migrâneasímiles, especialmente sem aura, causada pela síndrome da
vasculopatia retiniana com leucoencefalopatia cerebral e
manifestações sistêmicas (RVCLSM). Ela pode estar associada às outras características clínicas de RVCLSM ou ser a
sua primeira manifestação clínica.
Critérios diagnósticos:
A. Crises migrânea-símiles recorrentes, com ou sem aura,
preenchendo o critério C
B. A síndrome da vasculopatia retiniana com leucoencefalopatia cerebral e manifestações sistêmicas (RVCLSM)
foi demonstrada1
C. As crises migrânea-símiles são secundárias a e parte das
manifestações clínicas da síndrome
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Nota:
1. O diagnóstico é feito por testagem genética para as mutações TREX1.

Comentário: A síndrome da vasculopatia retiniana com
leucoencefalopatia cerebral e manifestações sistêmicas
(RVCLSM) é uma doença dos pequenos vasos, sistêmica,
autossômica dominante, causada por mutações do tipo frame-shift na região C-terminal do TREX1. Ela é clinicamente
caracterizada por déficits neurológicos focais, comprometimento cognitivo, distúrbios psiquiátricos, crises epilépticas,
manifestações sistêmicas variadas e, ao menos na metade
dos casos, por crises migrânea-símiles. Outras manifestações
clínicas são o comprometimento visual pela retinopatia vascular e o declínio neurológico e a morte prematura em função de lesões progressivas com realce na substância branca
cerebral. O espectro clínico também inclui função hepática
e renal comprometidas, anemia algumas vezes associada a
sangramento gastrointestinal e hipertensão. Em pacientes
mais jovens, nos quais a RM cerebral pode ser normal, as
manifestações clínicas incluem fenômeno de Raynaud leve
(54%), migrânea (especialmente sem aura: 42%) e distúrbios
psiquiátricos (23%). O diagnóstico, em tais casos, pode ser
suspeitado a partir da história familiar.

6.8.6 Cefaleia atribuída a outra vasculopatia
intracraniana crônica
Descrição: Crises migrânea-símiles, com ou sem aura, causadas por e ocorrendo como parte das manifestações clínicas
de uma vasculopatia intracraniana crônica, genética ou não
genética, que não aquelas descritas acima.
Critérios diagnósticos:
A. Crises migrânea-símiles recorrentes, com ou sem aura,
preenchendo o critério C
B. Uma vasculopatia intracraniana crônica, genética ou
não genética, foi demonstrada
C. As crises migrânea-símiles são secundárias a e parte das
manifestações clínicas da vasculopatia intracraniana
crônica
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: Crises migrânea-símiles recorrentes têm sido
relatadas como parte das manifestações clínicas da hemiparesia, tortuosidade arterial retiniana e leucoencefalopatia
infantil hereditária autossômica dominante (HIHRATL),
uma condição devida a mutações COL4A1. Apenas algumas
poucas famílias com esse transtorno foram relatadas. Por
causa das outras manifestações graves, essas crises migrânea-símiles não foram sistematicamente investigadas na
HIHRATL, mas elas parecem lembrar, basicamente, a 1.2
Migrânea com aura.
Todas as demais vasculopatias intracranianas crônicas
genéticas e não genéticas raras podem, potencialmente, causar crises migrânea-símiles.
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6.9 Cefaleia atribuída a apoplexia pituitária
Descrição: Cefaleia causada por apoplexia pituitária, habitualmente com início repentino (até mesmo em trovoada)
e intensidade forte, e acompanhada desde o início, ou mais
tarde, por sintomas visuais e/ou hipopituitarismo.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia nova preenchendo o critério C
B. Um infarto pituitário hemorrágico agudo foi diagnos
ticado
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em estreita relação temporal com outros sintomas e/ou sinais clínicos de
apoplexia pituitária, ou levou ao diagnóstico de
apoplexia pituitária
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com outros sintomas e/ou sinais clínicos da apoplexia pituitária
b) a cefaleia melhorou, significativamente, em
paralelo com outros sintomas e/ou sinais clínicos de melhora da apoplexia pituitária
3. a cefaleia é forte e de início repentino ou em
trovoada
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: A rara síndrome clínica da apoplexia pituitária
é uma condição aguda, potencialmente fatal. Ela é uma das
causas de hemorragia subaracnóidea não aneurismática.
Também é uma das causas de cefaleia em trovoada. A
maioria dos casos ocorre como a primeira apresentação do
rápido aumento dos macroadenomas pituitários não funcionantes, em função de hemorragia e/ou infarto.
A RM é mais sensível que a TC para detectar patologia
intrasselar.
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7.

Cefaleia atribuída a transtorno
intracraniano não vascular

7.1 Cefaleia atribuída a hipertensão liquórica
7.1.1 Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana idiopática
(HII)
7.1.2 Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana secundária a
causas metabólicas, tóxicas ou hormonais
7.1.3 Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana secundária a
transtorno cromossômico
7.1.4 Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana secundária a
hidrocefalia
7.2 Cefaleia atribuída a hipotensão liquórica
7.2.1 Cefaleia pós-punção dural
7.2.2 Cefaleia por fístula liquórica
7.2.3 Cefaleia atribuída a hipotensão intracraniana espontânea
7.3 Cefaleia atribuída a doença intracraniana inflamatória não infecciosa
7.3.1 Cefaleia atribuída a neurossarcoidose
7.3.2 Cefaleia atribuída a meningite asséptica (não infecciosa)
7.3.3 Cefaleia atribuída a outra doença intracraniana inflamatória não infecciosa
7.3.4 Cefaleia atribuída a hipofisite linfocítica
7.3.5 Síndrome da cefaleia e déficits neurológicos transitórios
com linfocitose do líquido cefalorraquidiano (HaNDL)
7.4 Cefaleia atribuída a neoplasia intracraniana
7.4.1 Cefaleia atribuída a neoplasma intracraniano
7.4.1.1 Cefaleia atribuída a cisto coloide do terceiro ventrículo
7.4.2 Cefaleia atribuída a meningite carcinomatosa
7.4.3 Cefaleia atribuída a hiper ou hipossecreção hipotalâmica
ou hipofisária
7.5 Cefaleia atribuída a injeção intratecal
7.6 Cefaleia atribuída a crise epiléptica
7.6.1 Cefaleia epiléptica ictal
7.6.2 Cefaleia pós-ictal
7.7 Cefaleia atribuída a malformação de Chiari tipo I (CM1)
7.8 Cefaleia atribuída a outro transtorno intracraniano não vascular

aumento de duas ou mais vezes na frequência e/ou gravidade) em estreita relação temporal com um transtorno
intracraniano não vascular, tanto o diagnóstico inicial da
cefaleia como o diagnóstico de 7. Cefaleia atribuída a
transtorno intracraniano não vascular (ou um dos seus
subtipos) devem ser dados, contanto que haja evidência de boa qualidade de que o transtorno pode causar
cefaleia.

Introdução
Neste capítulo, as cefaleias são atribuídas a alterações na
pressão intracraniana. Tanto a pressão aumentada como
a pressão diminuída do líquido cefalorraquidiano (LCR)
podem levar à cefaleia. Outras causas de cefaleia aqui incluídas são as doenças inflamatórias não infecciosas, as neoplasias intracranianas, as crises epilépticas, condições raras
como injeções intratecais e a malformação de Chiari do tipo
I, além de outros transtornos intracranianos não vasculares.
Há poucos estudos epidemiológicos sobre esses tipos de
cefaleia, em comparação com aqueles relacionados às cefaleias primárias. Ensaios controlados sobre tratamento, por
sua vez, são quase inexistentes.
Para cefaleia atribuída a qualquer dos transtornos intracranianos não vasculares listados aqui, os critérios diagnósticos incluem, sempre que possível:
A.
B.
C.

Comentário geral
Cefaleia primária ou secundária ou ambas? As regras gerais para
atribuição a outro transtorno se aplicam a 7. Cefaleia atribuída a transtorno intracraniano não vascular.
1. Quando uma cefaleia nova ocorre pela primeira vez em
estreita relação temporal com um transtorno intracraniano não vascular, ela é codificada como uma cefaleia
secundária atribuída a esse transtorno. Isso permanece
verdadeiro quando a nova cefaleia possui as características de qualquer uma das cefaleias primárias classificadas
na Parte Um da ICHD-3.
2. Quando uma cefaleia pré-existente, com as características de uma cefaleia primária, torna-se crônica, ou
piora significativamente (significando habitualmente um
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A.

Cefaleia preenchendo o critério C
Um transtorno intracraniano não vascular, reconhecidamente capaz de causar cefaleia, foi diagnosticado
Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o início do transtorno intracraniano não vascular ou levou à sua descoberta
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com a piora do transtorno intracraniano não vascular
b) a cefaleia melhorou, significativamente, em
paralelo com a melhora do transtorno intracraniano não vascular
3. a cefaleia possui características típicas para o
transtorno intracraniano não vascular
4. existe outra evidência de causalidade
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

A cefaleia que persiste por mais de um mês após o tratamento bem-sucedido ou a resolução espontânea do transtorno intracraniano habitualmente tem outros mecanismos. A
cefaleia que persiste por mais de três meses após o tratamento
ou a remissão de transtornos intracranianos está definida no
Apêndice, para fins de pesquisa. Tal cefaleia existe, mas tem
sido pouco estudada; as inserções no Apêndice estão volta-
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das a estimular a pesquisa adicional sobre tais cefaleias e os
seus mecanismos.

do aumento da pressão do LCR; a cefaleia deve então ser
recodificada de acordo com o seu subtipo específico.

7.1

7.1.1 Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana
idiopática (HII)

Cefaleia atribuída a hipertensão liquórica

Codificada em outro local: A cefaleia atribuída a pressão intracraniana aumentada ou hidrocefalia - secundárias a um neoplasma intracraniano - é codificada como 7.4.1 Cefaleia atribuída a neoplasma intracraniano.
Descrição: Cefaleia causada pela pressão aumentada do
líquido cefalorraquidiano (LCR), habitualmente acompanhada por outros sintomas e/ou sinais clínicos de hipertensão
intracraniana.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia nova, ou piora significativa1 de uma cefaleia
pré-existente, preenchendo o critério C
B. Hipertensão intracraniana foi diagnosticada, com
ambos os seguintes:
1. a pressão liquórica excede 250 mm LCR (ou 280
mm LCR em crianças obesas)2
2.
composição normal do LCR
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com a hipertensão intracraniana, ou levou à sua
descoberta
2. a cefaleia é aliviada através da redução da hipertensão intracraniana
3. papiledema
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.3
Notas:
1. “Piora significativa” implica em um aumento de duas ou
mais vezes na frequência e/ou gravidade, de acordo com
a regra geral sobre a distinção das cefaleias secundárias
das primárias.
2. Para propósitos diagnósticos, a pressão do LCR deve
ser medida na ausência de tratamento voltado a reduzir a pressão intracraniana. A pressão do LCR deve ser
medida através de punção lombar realizada na posição
de decúbito lateral, sem sedativos, ou por monitoramento
epidural ou intraventricular. Como a pressão do LCR
varia durante o curso do dia, uma única medida pode
não ser indicativa da pressão média do LCR ao longo de
24 horas: o monitoramento prolongado da pressão lombar ou intraventricular pode ser necessário nos casos de
incerteza diagnóstica.
3. Neoplasma intracraniano foi excluído.
Comentário: A 7.1 Cefaleia atribuída a hipertensão liquórica
é um tipo de cefaleia. O diagnóstico, quando feito, deve ser
somente temporário, dependendo da determinação da causa

Termos previamente utilizados: Cefaleia atribuída a hipertensão
intracraniana benigna (HIB); pseudotumor cerebri; hidropsia meníngea; meningite serosa.
Descrição: Cefaleia nova, ou piora significativa de uma cefaleia pré-existente, causada por e acompanhada de outros sintomas e/ou sinais clínicos e/ou de neuroimagem de hipertensão intracraniana idiopática (HII), com características típicas
sugestivas de HII.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia nova, ou uma piora significativa1 de uma cefaleia pré-existente, preenchendo o critério C
B. Ambos os seguintes:
1. hipertensão intracraniana idiopática (HII) foi
diagnosticada2
2. a pressão do líquido cefalorraquidiano (LCR)
excede 250 mm LCR (ou 280 mm LCR em crianças obesas)3
C. Um dos ou ambos os seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se, ou piorou significativamente1, em relação temporal com a HII, ou levou à
sua descoberta
2. a cefaleia é acompanhada por um dos ou ambos os
seguintes:
a) tinido pulsátil
b) papiledema4
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.5,6
Notas:
1. “Piora significativa” implica em um aumento de duas ou
mais vezes na frequência e/ou gravidade, de acordo com
a regra geral sobre a distinção das cefaleias secundárias
das primárias.
2. A HII deve ser diagnosticada com cautela naqueles com
status mental alterado.
3. Para propósitos diagnósticos, a pressão do LCR deve
ser medida na ausência de tratamento voltado a reduzir a pressão intracraniana. A pressão do LCR deve ser
medida através de punção lombar realizada na posição
de decúbito lateral, sem sedativos, ou por monitoramento
epidural ou intraventricular. Como a pressão do LCR
varia durante o curso do dia, uma única medida pode
não ser indicativa da pressão média do LCR ao longo de
24 horas: o monitoramento prolongado da pressão lombar ou intraventricular pode ser necessário nos casos de
incerteza diagnóstica.
4. O papiledema deve ser distinguido do pseudopapiledema
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ou do edema do disco óptico. A maioria dos pacientes
com HII tem papiledema, e a HII deve ser diagnosticada
com cautela nos pacientes sem este sinal.
5. A 7.1.1 Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana
idiopática (HII) pode mimetizar as cefaleias primárias,
especialmente 1.3 Migrânea crônica e 2.3 Cefaleia do
tipo tensão; por outro lado, esses transtornos frequentemente coexistem com a HII.
6. A 8.2 Cefaleia por uso excessivo de medicamentos deve
ser excluída em pacientes sem papiledema, paralisia abducente ou sinais de neuroimagem característicos de HII.

B.

Comentários: A hipertensão intracraniana idiopática (HII)
ocorre mais frequentemente em mulheres obesas em idade
fértil (que são também as mais propensas a serem diagnosticadas erroneamente com HII).
A 7.1.1 Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana
idiopática (HII) não tem características específicas, e frequentemente assemelha-se a 1. Migrânea ou 2. Cefaleia do tipo tensão. A ocorrência diária não é um requisito para o diagnóstico.
O alívio da cefaleia após a remoção do líquido cefalorraquidiano (LCR) apóia o diagnóstico, mas não é, em si, diagnóstico: ele pode ser observado em pacientes com outros
tipos de cefaleia (sensibilidade de 72% e especificidade de
77% para 7.1.1 Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana idiopática (HII)).
Achados de neuroimagem consistentes com o diagnóstico de HII incluem a sela túrcica vazia, a distensão do
espaço subaracnóideo perióptico, o achatamento da esclera
posterior, a protrusão da papila do nervo óptico para dentro
do vítreo e a estenose dos seios venosos transversos.

D.

7.1.2 Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana
secundária a causas metabólicas, tóxicas ou
hormonais

7.1.3 Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana
secundária a transtorno cromossômico

Codificada em outro local: A cefaleia atribuída a hipertensão
intracraniana resultante de trauma craniano, transtorno vascular ou infecção intracraniana é codificada para qualquer
desses que seja a causa. A cefaleia atribuída a pressão intracraniana elevada ocorrendo como efeito adverso de um medicamento é codificada como 8.1.10 Cefaleia atribuída a uso
prolongado de medicamento não específico para cefaleia.
Descrição: Cefaleia causada por hipertensão intracraniana
secundária a qualquer um de uma variedade de transtornos
sistêmicos e acompanhada por outros sintomas e/ou sinais
clínicos e/ou de neuroimagem tanto da hipertensão intracraniana como do transtorno causal subjacente. Ela geralmente
desaparece com a resolução do transtorno sistêmico.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo os critérios para 7.1 Cefaleia atribuída a hipertensão liquórica e o critério C (a seguir)
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C.

A hipertensão intracraniana foi atribuída a um transtorno metabólico, tóxico ou hormonal1
Evidência de causalidade demonstrada por um dos ou
ambos os seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o aumento da pressão do LCR, ou levou à sua
descoberta
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com o aumento da pressão do LCR
b) a cefaleia melhorou, significativamente, em
paralelo com a redução da pressão do LCR
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Nota:
1. As potenciais causas metabólicas, tóxicas ou hormonais de hipertensão intracraniana incluem a insuficiência
hepática aguda, insuficiência renal, hipercarbia, crise
hipertensiva aguda, síndrome hepatocerebral de Reye,
trombose dos seios venosos cerebrais, insuficiência cardíaca direita, uma variedade de substâncias (incluindo o
hormônio da tireoide como reposição em crianças, ácido
all-trans retinoico, retinoides, tetraciclinas e clordecona),
toxicidade da vitamina A e supressão de corticosteroide.
Comentário: A remoção do agente instigador ou o tratamento
do transtorno causal subjacente podem não ser suficientes
para normalizar a pressão intracraniana elevada; um tratamento adicional é frequentemente necessário para aliviar a
cefaleia e outros sintomas e, mais importante, para prevenir
a perda visual.

Descrição: Cefaleia nova, ou piora significativa de uma cefaleia pré-existente, causada por hipertensão intracraniana
secundária a um transtorno cromossômico e acompanhada
por outros sintomas e/ou sinais clínicos e/ou de neuroimagem tanto de hipertensão craniana como do transtorno cromossômico subjacente.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia nova, ou uma piora significativa1 de uma cefaleia pré-existente, preenchendo os critérios para 7.1
Cefaleia atribuída a hipertensão liquórica e o critério
C abaixo
B. A hipertensão intracraniana foi atribuída a um transtorno cromossômico2
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com a hipertensão intracraniana, ou levou à sua
descoberta
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2.
D.

a cefaleia é aliviada pela redução da hipertensão
intracraniana
3. papiledema
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Notas:
1. “Piora significativa” implica em um aumento de duas ou
mais vezes na frequência e/ou gravidade, de acordo com
a regra geral sobre a distinção das cefaleias secundárias
das primárias.
2. Os transtornos cromossômicos associados com hipertensão intracraniana incluem a síndrome de Turner e a síndrome de Down.

7.1.4 Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana
secundária a hidrocefalia
Descrição: Cefaleia nova, ou piora significativa de uma cefaleia pré-existente, causada por hipertensão intracraniana
secundária a hidrocefalia e acompanhada por outros sintomas e/ou sinais clínicos de pressão liquórica aumentada ou
hidrocefalia.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia nova, ou piora significativa1 de uma cefaleia
pré-existente, preenchendo os critérios para 7.1 Cefaleia atribuída a hipertensão liquórica e o critério C
abaixo
B. Hipertensão intracraniana foi atribuída à hidrocefalia
C. Evidência de causalidade demonstrada por um dos ou
ambos os seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se, ou piorou significativamente1, em relação temporal com o desenvolvimento ou piora da pressão aumentada do LCR, ou
levou à sua descoberta
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com a piora da hidrocefalia
b) a cefaleia melhorou, significativamente, em
paralelo com a melhora da hidrocefalia
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Nota:
1. “Piora significativa” implica em um aumento de duas ou
mais vezes na frequência e/ou gravidade, de acordo com
a regra geral sobre a distinção das cefaleias secundárias
das primárias.
Comentário: A hidrocefalia de pressão normal habitualmente
não causa cefaleia; ocasionalmente é relatada cefaleia fraca,
em peso.

7.2 Cefaleia atribuída a hipotensão
liquórica
Descrição: Cefaleia ortostática causada por baixa pressão do
líquido cefalorraquidiano (LCR) (tanto espontânea como
secundária), ou vazamento de LCR, habitualmente acompanhada por dor cervical, tinido, alterações auditivas, fotofobia
e/ou náusea. Ela desaparece após a normalização da pressão
liquórica ou a interrupção bem-sucedida do vazamento de
LCR.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia1 preenchendo o critério C
B. Qualquer um dos ou ambos os seguintes:
1. pressão baixa do líquido cefalorraquidiano (LCR)
(<60 mm LCR)
2. evidência de vazamento de LCR em exame de
imagem2
C. A cefaleia desenvolveu-se em relação temporal com a
hipotensão liquórica ou com o vazamento de LCR, ou
levou à sua descoberta3
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Notas:
1. A 7.2 Cefaleia atribuída a hipotensão liquórica é habitualmente, mas não invariavelmente, ortostática. A cefaleia que piora significativamente logo após o indivíduo
sentar-se ereto ou levantar-se e/ou melhora após ele deitar-se na horizontal é provavelmente causada por hipotensão liquórica, mas isto não pode ser considerado como
um critério diagnóstico.
2. Imagem cerebral demonstrando queda do cérebro (brain
sagging) ou realce paquimeníngeo, ou imagens da coluna
vertebral (por RM, TC ou mielografia de subtração digital) demonstrando LCR extradural.
3. A evidência de causalidade pode depender do início em
relação temporal com a causa presumida, juntamente
com a exclusão de outros diagnósticos.

7.2.1 Cefaleia pós-punção dural
Termo previamente utilizado: Cefaleia pós-punção lombar.
Descrição: Cefaleia que ocorre dentro de cinco dias após uma
punção lombar, causada por vazamento de líquido cefalorraquidiano através da punção dural. Ela é habitualmente
acompanhada por rigidez cervical e/ou sintomas auditivos subjetivos. Ela desaparece espontaneamente dentro de
duas semanas ou após o fechamento do vazamento com um
“emplastro” lombar (lumbar patch) epidural autólogo.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo os critérios para 7.2 Cefaleia atribuída a hipotensão liquórica e o critério C (a seguir)
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B.
C.
D.

Uma punção dural foi realizada
A cefaleia desenvolveu-se dentro de cinco dias após a
punção dural
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Comentário:
1. Fatores de risco independentes para 7.2.1 Cefaleia pós‑punção dural têm sido recentemente demonstrados:
gênero feminino, idade entre 31 e 50 anos, histórico
prévio de 7.2.1 Cefaleia pós-punção dural e orientação
do bisel da agulha perpendicular ao eixo longitudinal da
coluna espinhal no momento da punção dural.

7.2.2 Cefaleia por fístula liquórica
Descrição: Cefaleia ortostática que ocorre após um procedimento ou trauma que tenha causado um vazamento persistente de líquido cefalorraquidiano (LCR), resultando em
pressão intracraniana reduzida. Ela desaparece após o fechamento bem-sucedido do vazamento de LCR.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo os critérios para 7.2 Cefaleia
atribuída a hipotensão liquórica, e o critério C abaixo
B. Um procedimento foi realizado ou ocorreu um trauma,
reconhecidamente capazes de, eventualmente, causar
vazamento persistente de LCR (fístula liquórica)
C. A cefaleia desenvolveu-se em relação temporal com o
procedimento ou com o trauma
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

7.2.3 Cefaleia atribuída a hipotensão intracraniana
espontânea
Termos previamente utilizados: Cefaleia atribuída a hipotensão
liquórica espontânea ou hipotensão intracraniana primária;
cefaleia por baixo volume liquórico; cefaleia hipoliquorreica.
Descrição: Cefaleia ortostática causada por pressão reduzida
do líquido cefalorraquidiano (LCR) de origem espontânea.
Ela é habitualmente acompanhada por rigidez cervical e sintomas auditivos subjetivos. Ela desaparece após a normalização da pressão do LCR.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo os critérios para 7.2 Cefaleia
atribuída a hipotensão liquórica e o critério C abaixo
B. Ausência de procedimento ou trauma reconhecidamente capaz de causar vazamento de LCR1
C. A cefaleia desenvolveu-se em relação temporal com a
hipotensão liquórica ou com o vazamento de LCR, ou
levou à sua descoberta2
D.
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
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Notas:
1. A 7.2.3 Cefaleia atribuída a hipotensão intracraniana
espontânea não pode ser diagnosticada em um paciente
que tenha sido submetido a uma punção dural no mês
precedente.
2. A punção dural para medir diretamente a pressão do LCR
não é necessária em pacientes com sinais positivos de
vazamento na RM, como realce dural com contraste.
Comentários: O vazamento espontâneo de líquido cefalorraquidiano (LCR) tem sido associado a transtornos hereditários do tecido conjuntivo. Pacientes com vazamento liquórico devem ser avaliados para anormalidades vasculares ou
do tecido conjuntivo.
Embora haja um componente postural claro na maioria
dos casos de 7.2.3 Cefaleia atribuída a hipotensão intracraniana espontânea, ele pode não ser tão dramático ou imediato
como em 7.2.1 Cefaleia pós-punção dural. Portanto, a 7.2.3
Cefaleia atribuída a hipotensão intracraniana espontânea
pode ocorrer imediatamente ou dentro de alguns segundos
após o indivíduo assumir a posição ortostática e desaparecer
rapidamente (dentro de um minuto) após deitar-se na posição
horizontal, lembrando a 7.2.1 Cefaleia pós-punção dural, ou
pode apresentar uma resposta tardia à alteração postural,
piorando depois de minutos ou horas na posição vertical e
melhorando, mas não necessariamente desaparecendo, após
minutos ou horas na posição horizontal. A natureza ortostática da cefaleia, no seu início, deve ser buscada ao se obter a
história do paciente, visto que esta característica pode tornar‑se muito menos óbvia ao longo do tempo.
Em pacientes com cefaleia ortostática típica e sem uma
causa aparente, e após a exclusão da síndrome da taquicardia
ortostática postural (POTS), é razoável na prática clínica a
aplicação de um “emplastro” de sangue epidural (ESE) lombar autólogo. Enquanto os ESEs são frequentemente efetivos
em vedar os vazamentos de LCR, a resposta a um ESE único
pode não ser permanente, e o alívio completo dos sintomas
pode não ser atingido até que dois ou mais ESEs tenham
sido realizados. Entretanto, algum grau de melhora sustentada, durando mais do que alguns dias, é geralmente esperada. Em alguns casos, a melhora sustentada não pode ser
atingida com ESEs direcionados ao local do vazamento e/ou
ESEs lombares não direcionados, e uma intervenção cirúrgica pode fazer-se necessária.
Não está claro que todos os pacientes com 7.2.3 Cefaleia
atribuída a hipotensão intracraniana espontânea possuem
um vazamento de LCR ativo, apesar de um histórico persuasivo ou de sinais de imagem cerebral compatíveis com um
vazamento de LCR. O transtorno subjacente pode ser baixo
volume de LCR. Um histórico de aumento trivial na pressão
intracraniana (p. ex. tosse vigorosa) é algumas vezes obtido.
A cefaleia postural tem sido relatada após o coito: tal
cefaleia deve ser codificada como 7.2.3 Cefaleia atribuída a
hipotensão intracraniana espontânea, porque é mais provavelmente devida a um vazamento de LCR.
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7.3 Cefaleia atribuída a doença
intracraniana inflamatória não infecciosa

7.3.2 Cefaleia atribuída a meningite asséptica
(não infecciosa)

Descrição: Cefaleia na presença de doença intracraniana inflamatória não infecciosa, habitualmente com pleocitose linfocítica no líquido cefalorraquidiano. Ela desaparece após a
resolução do transtorno inflamatório.

Descrição: Cefaleia causada por meningite asséptica, associada a outros sintomas e/ou sinais clínicos de irritação
meníngea. Ela desaparece após a resolução da meningite.

Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. Uma doença inflamatória não infecciosa, reconhecidamente capaz de causar cefaleia, foi diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por um dos ou
ambos os seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o início da doença inflamatória não infecciosa
2. a cefaleia piorou, significativamente, em paralelo
com a piora da doença inflamatória não infecciosa
3. a cefaleia melhorou, significativamente, em paralelo com a melhora da doença inflamatória não
infecciosa
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

7.3.1 Cefaleia atribuída a neurossarcoidose
Descrição: Cefaleia causada por e associada a outros sintomas
e sinais de neurossarcoidose.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. Neurossarcoidose foi diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o início da neurossarcoidose
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com a piora da neurossarcoidose
b) a cefaleia melhorou, significativamente, em
paralelo com a melhora da neurossarcoidose
3. a cefaleia é acompanhada por uma ou mais paralisias de nervos cranianos
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentário: Outras manifestações de neurossarcoidose
incluem meningite asséptica, lesões de nervos cranianos,
lesão(ões) expansiva(s) intracraniana(s) na RM cerebral,
lesões focais inflamatórias periventriculares e/ou lesões com
efeito de massa e realce homogêneo em exame de RM do
cérebro ou da medula, confirmadas através de biópsia como
sendo granulomas não caseosos.

Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. Meningite asséptica foi diagnosticada através do exame
do líquido cefalorraquidiano (LCR)1
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o início da meningite asséptica, ou levou à
sua descoberta
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com a piora da meningite asséptica
b) a cefaleia melhorou, significativamente, em
paralelo com a melhora da meningite asséptica
3. a cefaleia é acompanhada por outros sintomas e/ou
sinais clínicos de inflamação meníngea, incluindo
rigidez cervical (meningismo) e/ou fotofobia
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Nota:
1. Em pacientes com meningite asséptica, o LCR mostra
pleocitose linfocítica, proteínas levemente elevadas e
glicose normal, na ausência de organismos infecciosos.
Comentário: A meningite asséptica pode ocorrer após a exposição a certas drogas, incluindo ibuprofeno ou outros AINEs,
imunoglobulinas, penicilina ou trimetoprima e injeções e/ou
insuflações intratecais.

7.3.3 Cefaleia atribuída a outra doença
intracraniana inflamatória não infecciosa
Descrição: Cefaleia causada por – mas não geralmente um sintoma proeminente ou de apresentação de – qualquer uma de
uma variedade de transtornos autoimunes, e associada a outros
sintomas e/ou sinais clínicos do transtorno causal. Ela desaparece após o tratamento bem-sucedido do transtorno autoimune.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. Uma doença inflamatória não infecciosa, reconhecidamente capaz de causar cefaleia, que não uma das descritas acima, foi diagnosticada1
C. Evidência de causalidade demonstrada por um ou mais
dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o início da doença inflamatória não infecciosa
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2.

D.

a cefaleia piorou, significativamente, em paralelo
com a piora da doença inflamatória não infecciosa
3. a cefaleia melhorou, significativamente, em paralelo
com a melhora da doença inflamatória não infecciosa
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Nota:
1. A cefaleia pode ser causalmente associada a – mas não é
habitualmente um sintoma proeminente ou de apresentação de – encefalomielite desmielinizante aguda (ADEM),
lúpus eritematoso sistêmico (LES), síndrome de Behçet e
outras síndromes autoimunes sistêmicas ou focais (p. ex.
encefalite límbica).

7.3.4 Cefaleia atribuída a hipofisite linfocítica
Descrição: Cefaleia causada por hipofisite linfocítica, associada a aumento da hipófise e, em metade dos casos, a hiperprolactinemia. Ela desaparece após o tratamento bem-sucedido da hipofisite linfocítica.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. Hipofisite linfocítica foi diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por um ou mais
dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o início da hipofisite linfocítica
2. a cefaleia piorou, significativamente, em paralelo
com a piora da hipofisite linfocítica
3. a cefaleia melhorou, significativamente, em paralelo com a melhora da hipofisite linfocítica
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: A hipofisite linfocítica está associada a aumento
da hipófise e realce homogêneo do contraste na RM cerebral.
É acompanhada por hiperprolactinemia em 50% dos casos,
ou, em 20% dos casos, por autoanticorpos contra a proteína
do citosol hipofisário.
O transtorno desenvolve-se tipicamente ao fim da gestação ou durante o período pós-parto, mas também pode ocorrer em homens.

7.3.5 Síndrome da cefaleia e déficits neurológicos
transitórios com linfocitose do líquido
cefalorraquidiano (HaNDL)
Termos previamente utilizados: Migrânea com pleocitose cerebroespinhal; pseudomigrânea com pleocitose linfocítica.
Descrição: Episódios migrânea-símiles (tipicamente de um
a doze), acompanhados por déficits neurológicos incluindo
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hemiparestesia, hemiparesia e/ou disfasia, mas apenas raramente sintomas visuais positivos, durando várias horas. Há
pleocitose linfocítica do líquido cefalorraquidiano. O transtorno desaparece espontaneamente dentro de três meses.
Critérios diagnósticos:
A. Episódios de cefaleia migrânea-símiles preenchendo os
critérios B e C1
B. Ambos os seguintes:
1. acompanhada ou brevemente precedida pelo início
de ao menos um dos seguintes déficits neurológicos transitórios, durando > 4 horas
a) hemiparestesia
b) disfasia
c) hemiparesia
2. associada a pleocitose linfocítica do líquido cefalorraquidiano (LCR) (>15 leucócitos por µl), com
estudos etiológicos negativos
C. Evidência de causalidade demonstrada por um dos ou
ambos os seguintes:
1. a cefaleia e os déficits neurológicos transitórios
desenvolveram-se ou pioraram significativamente
em relação temporal com o início ou com a piora
da pleocitose linfocítica do LCR, ou levaram à sua
descoberta
2. a cefaleia e os déficits neurológicos transitórios
melhoraram significativamente em paralelo com a
melhora da pleocitose linfocítica do LCR
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.2
Notas:
1. A maioria dos pacientes com essa síndrome não têm histórico prévio de migrânea.
2. Outros diagnósticos que podem compartilhar algumas
de suas características clínicas incluem a 1.2.3 Migrânea
hemiplégica, embora as mutações do gene CACNA1A,
causas da 1.2.3.1.1 Migrânea hemiplégica familiar tipo 1
(FHM1), foram excluídos em vários pacientes com 7.3.5
Síndrome da cefaleia e déficits neurológicos transitórios
com linfocitose do líquido cefalorraquidiano (HaNDL).
Também a ser excluídos estão a neuroborreliose, neurossífilis, neurobrucelose, micoplasma, aracnoidite granulomatosa e neoplásica, encefalite e vasculite do SNC.
Comentários: O quadro clínico de 7.3.5 Síndrome da cefaleia e
déficits neurológicos transitórios com linfocitose do líquido
cefalorraquidiano (HaNDL) é de 1-12 episódios distintos de
déficits neurológicos transitórios acompanhados ou seguidos
por cefaleia moderada a forte. A maioria dos episódios dura
horas, mas alguns podem durar mais de 24 horas. As manifestações neurológicas incluem sintomas sensoriais em cerca de
três quartos dos casos, afasia em dois terços e déficits motores
em pouco mais da metade. Sintomas visuais similares aos de
uma aura migranosa são relativamente incomuns (menos de
20% dos casos). A síndrome desaparece dentro de três meses.
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Além da linfocitose liquórica (até 760 células/µl), há
hiperproteinorraquia (até 250 mg/dl) em mais de 90% dos
casos e hipertensão liquórica (até 400 mm de LCR) em mais
de 50% dos casos. A presença de um pródromo viral em ao
menos um quarto dos casos levantou a possibilidade de patogênese autoimune na 7.3.5 Síndrome da cefaleia e déficits
neurológicos transitórios com linfocitose do líquido cefalorraquidiano (HaNDL). Uma descrição recente de anticorpos
para uma subunidade do canal de cálcio voltagem-dependente tipo T CACNA1H, no soro de dois pacientes com esse
transtorno, corrobora essa visão.
O papiledema está ocasionalmente presente. Exames de
TC e RM de rotina (com ou sem contraste intravenoso) e
angiografia são invariavelmente normais quando realizados
no período interictal, mas os exames de imagem realizados
durante um episódio podem demonstrar atraso da perfusão
cerebral, sem aumento das alterações na imagem ponderada
em difusão, e estreitamento de artérias cerebrais. Além disso,
edema da substância cinzenta e realce dos sulcos foram descritos em um único paciente. Os estudos microbiológicos
têm sido uniformemente normais. Os exames de eletroencefalografia (EEG) e de tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) podem mostrar áreas anormais
localizadas, consistentes com os déficits neurológicos focais.

7.4 Cefaleia atribuída a neoplasia
intracraniana
Descrição: Cefaleia causada por neoplasia intracraniana.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. Neoplasia intracraniana foi diagnosticada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
um dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal com
a neoplasia intracraniana, ou levou à sua descoberta
2. a cefaleia piorou, significativamente, em paralelo
com a piora da neoplasia intracraniana
3. a cefaleia melhorou, significativamente, em relação temporal com o tratamento bem-sucedido da
neoplasia intracraniana
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

7.4.1 Cefaleia atribuída a neoplasma intracraniano
Descrição: Cefaleia causada por um ou mais tumores intracranianos com efeito de massa.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. Um neoplasma intracraniano, com efeito de massa, foi
demonstrado

C.

D.

Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o desenvolvimento do neoplasma, ou levou à
sua descoberta
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com a piora do neoplasma
b) a cefaleia melhorou, significativamente, em
relação temporal com o tratamento bem-sucedido do neoplasma
3. a cefaleia possui ao menos uma das quatro seguintes características:
a) progressiva
b) piora pela manhã e/ou no decúbito
c) agravada por manobras do tipo Valsalva
d) acompanhada por náusea e/ou vômito
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Comentários: A prevalência da cefaleia em pacientes com tumores intracranianos varia de 32% a 71%. A probabilidade de
cefaleia é maior nos pacientes jovens (incluindo as crianças),
naqueles com um histórico de cefaleia primária, e com o rápido
crescimento do tumor ou localização na fossa posterior ou na
linha média. Um baixo limiar para investigação é sugerido em
qualquer pacientes com histórico atual ou prévio de câncer.
Não há características patognomônicas da 7.4.1 Cefaleia
atribuída a neoplasma intracraniano, embora a progressão ou
deterioração seja um ponto-chave. Os outros sintomas sugestivos (forte, pior pela manhã e associação a náusea e vômito) não
são uma tríade clássica; eles são mais prováveis no contexto
da hipertensão intracraniana e com tumores da fossa posterior.
A cefaleia não é necessariamente ipsilateral ao tumor.
Massas adjacentes ao crânio ou à dura-máter tendem a ser
mais associadas a cefaleias ipsilaterais, mas a hipertensão
intracraniana produz uma cefaleia mais difusa. A cefaleia
causada por um tumor cerebral raramente permanece como
sintoma único: a cefaleia isolada ocorre em 2-16% dos
pacientes, porém os déficits neurológicos e as crises epilépticas são comuns.

7.4.1.1 Cefaleia atribuída a cisto coloide
do terceiro ventrículo
Descrição: Cefaleia causada por um cisto coloide do terceiro
ventrículo, apresentando-se muito caracteristicamente na
forma de crises recorrentes com início em trovoada, frequentemente desencadeadas por mudança postural ou por manobra do tipo Valsalva e associada a redução do nível ou perda
da consciência.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo o critério C
B. Cisto coloide do terceiro ventrículo foi demonstrado
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C.

D.

Evidência de causalidade demonstrada por ambos os
seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o desenvolvimento do cisto coloide, ou levou
à sua descoberta
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia é recorrente, com início em trovoada e acompanhada por redução do nível
ou perda da consciência
b) a cefaleia melhorou, significativamente, ou
desapareceu, em relação temporal com o tratamento bem-sucedido do cisto coloide
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Comentários: A vasta maioria dos cistos coloides do terceiro
ventrículo são descobertos incidentalmente, tendo sido
assintomáticos. Não obstante, sua posição imediatamente
adjacente ao forâmen de Monro pode, ocasionalmente, resultar em uma hidrocefalia obstrutiva repentina, causando cefaleia com início em trovoada e redução do nível ou perda da
consciência. Essa apresentação altamente característica deve
levar ao rápido diagnóstico.
7.4.1.1 Cefaleia atribuída a cisto coloide do terceiro ventrículo sinaliza uma emergência que põe em risco a vida do
paciente.

7.4.2 Cefaleia atribuída a meningite carcinomatosa
Descrição: Cefaleia causada por meningite carcinomatosa,
habitualmente acompanhada por sinais de encefalopatia e/ou
paralisias de nervos cranianos.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. Meningite carcinomatosa (na presença de neoplasia sistêmica reconhecidamente associada a meningite carcinomatosa) foi demonstrada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal com
o desenvolvimento da meningite carcinomatosa
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em paralelo com a piora da meningite carcinomatosa
b) a cefaleia melhorou, significativamente,
em paralelo com a melhora da meningite
carcinomatosa
3. a cefaleia está associada a paralisias de nervos cranianos e/ou encefalopatia
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
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7.4.3 Cefaleia atribuída a hiper ou hipossecreção
hipotalâmica ou hipofisária
Descrição: Cefaleia causada por um adenoma hipofisário e por
hiper ou hipossecreção hipotalâmica ou hipofisária, habitualmente acompanhada por transtorno da regulação da temperatura, estado emocional anormal e/ou sede ou apetite alterados. Ela desaparece depois do tratamento bem-sucedido do
transtorno subjacente.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. Hiper ou hipossecreção hipotalâmica ou hipofisária
associada a adenoma hipofisário foi demonstrada1
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o início da hiper ou hipossecreção hipotalâmica ou hipofisária
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia piorou, significativamente, em
paralelo com a piora da hiper ou hipossecreção hipotalâmica ou hipofisária
b) a cefaleia melhorou, significativamente, em
paralelo com a melhora da hiper ou hipossecreção hipotalâmica ou hipofisária
3. a cefaleia está associada a ao menos um dos
seguintes:
a) transtorno da regulação da temperatura
b) estado emocional anormal
c) sede e/ou apetite alterados
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Nota:
1. Incluindo a hipersecreção de prolactina, hormônio do
crescimento (GH) e/ou hormônio adrenocorticotrófico
(ACTH).

7.5 Cefaleia atribuída a injeção intratecal
Descrição: Cefaleia sentida tanto em postura ereta como em
decúbito, causada por e ocorrendo dentro de quatro dias após
uma injeção intratecal e desaparecendo dentro de 14 dias.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. Uma injeção intratecal foi administrada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se dentro de quatro dias
após a injeção intratecal1
2. a cefaleia melhorou, significativamente, dentro de
14 dias após a injeção intratecal2
3. sinais de irritação meníngea
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D.

Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Notas:
1. A cefaleia habitualmente desenvolve-se dentro de quatro
dias após a injeção intratecal e está presente em ambas as
posturas, ereta e em decúbito.
2. Quando a cefaleia persiste por mais de 14 dias, diagnósticos alternativos devem ser considerados, tais como
7.2.2 Cefaleia por fístula liquórica, meningite ou doença
leptomeníngea.

7.6 Cefaleia atribuída a crise epiléptica
Codificada em outro local: Quando a cefaleia migrânea-símile –
ou outra – e epilepsia são ambas partes de um transtorno
cerebral específico (p. ex. MELAS), a cefaleia é codificada
para aquele transtorno. Quando uma crise epiléptica ocorre
durante ou imediatamente após uma aura de migrânea, ela
é codificada como 1.4.4 Crise epiléptica desencadeada por
aura migranosa.
Descrição: Cefaleia causada por uma crise epiléptica, ocorrendo durante e/ou após a crise e desaparecendo espontaneamente dentro de horas ou de até três dias.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. O paciente está apresentando ou apresentou recentemente uma crise epiléptica
C. Evidência de causalidade demonstrada por ambos os
seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se simultaneamente ao ou
logo após o início da crise epiléptica
2. a cefaleia desapareceu espontaneamente após o
término da crise epiléptica
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentário: Relatos bem documentados apoiam o reconhecimento dos subtipos 7.6.1 Cefaleia epiléptica ictal e 7.6.2
Cefaleia pós-ictal, de acordo com a sua associação temporal
à crise epiléptica.
Uma cefaleia pré-ictal também tem sido descrita. Em um
pequeno estudo de 11 pacientes com epilepsia focal intratável, uma cefaleia frontotemporal foi ipsilateral ao foco em
nove pacientes com epilepsia do lobo temporal (ELT) e contralateral em um paciente com ELT e um com epilepsia do
lobo frontal. São necessários mais estudos para estabelecer
a existência da cefaleia pré-ictal e para determinar a sua prevalência e as suas características clínicas em pacientes com
epilepsia parcial e generalizada. A cefaleia pré-ictal também
deve ser distinguida da 1.4.4 Crise epiléptica desencadeada
por aura migranosa.

7.6.1 Cefaleia epiléptica ictal
Termo previamente utilizado: Cefaleia ictal.
Descrição: Cefaleia causada por e ocorrendo durante uma crise
epiléptica parcial, ipsilateral à descarga epiléptica e desaparecendo imediatamente ou logo após o término da crise.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. O paciente está apresentando uma crise epiléptica parcial
C. Evidência de causalidade demonstrada por ambos os
seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se simultaneamente ao início da crise parcial
2. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia é ipsilateral à descarga ictal
b) a cefaleia melhorou, significativamente, ou
desapareceu imediatamente após o término
da crise parcial
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentários: A 7.6.1 Cefaleia epiléptica ictal pode ser seguida
por outras manifestações epilépticas (motoras, sensoriais ou
autonômicas).
Esta condição deve ser diferenciada da cefaleia epiléptica ictal “pura” ou “isolada” ocorrendo como a manifestação epiléptica única e exigindo um diagnóstico diferencial de
outros tipos de cefaleia.
A “hemicrania epiléptica” (se confirmada sua existência)
é uma rara variante de 7.6.1 Cefaleia epiléptica ictal caracterizada por localização ipsilateral à cefaleia e paroxismos
ictais no EEG.

7.6.2 Cefaleia pós-ictal
Descrição: Cefaleia causada por e ocorrendo dentro de três
horas após uma crise epiléptica, e desaparecendo espontaneamente dentro de 72 horas após o término da crise.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. O paciente apresentou recentemente uma crise epiléptica parcial ou generalizada
C. Evidência de causalidade demonstrada por ambos os
seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se dentro de três horas após
o término da crise epiléptica
2. a cefaleia desapareceu dentro de 72 horas após o
término da crise epiléptica
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
Comentário: A 7.6.2 Cefaleia pós-ictal ocorre em mais de
40% dos pacientes que apresentam tanto epilepsia do lobo
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temporal como epilepsia do lobo frontal, e em até 60% dos
pacientes com epilepsia do lobo occipital. Ela ocorre mais
frequentemente após crises tônico-clônicas generalizadas do
que após outros tipos de crises.

7.7 Cefaleia atribuída a malformação de
Chiari tipo I (CM1)
Descrição: Cefaleia causada por malformação de Chiari tipo
I, habitualmente occipital ou suboccipital, de curta duração
(menos de 5 minutos) e provocada por tosse ou outras manobras do tipo Valsalva. Ela desaparece após o tratamento bemsucedido da malformação de Chiari.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia preenchendo o critério C
B. Malformação de Chiari tipo I (CM1) foi demonstrada1
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal com a CM1 ou levou à sua descoberta
b) a cefaleia desapareceu dentro de três meses
após o tratamento bem-sucedido da CM1
2. a cefaleia apresenta uma ou mais das três seguintes
características:
a) precipitada por tosse ou outra manobra do
tipo Valsalva
b) localização occipital ou suboccipital
c) duração < 5 minutos
3. a cefaleia está associada a outros sintomas e/ou
sinais clínicos de disfunção do tronco cerebral,
cerebelar, dos nervos cranianos inferiores e/ou da
medula espinhal cervical2
D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.3
Notas:
1. O diagnóstico de malformação de Chiari tipo I (CM1)
por RM requer um rebaixamento caudal das tonsilas
cerebelares de 5 mm ou um rebaixamento caudal das tonsilas cerebelares de 3 mm somado à ocupação excessiva
(crowding) do espaço subaracnóideo na junção craniocervical, como evidenciado pela compressão dos espaços liquóricos posteriores e laterais ao cerebelo, ou pela
altura reduzida da região supra-occipital, ou pela inclinação aumentada do tentório, ou pela angulação do bulbo.
2. Quase todos (95%) os pacientes com CM1 relatam uma
constelação de cinco ou mais sintomas distintos.
3. Pacientes com pressão liquórica alterada, tanto aumentada como na hipertensão intracraniana idiopática
(HII) como reduzida como na hipotensão intracraniana
espontânea secundária a um vazamento de LCR, podem
demonstrar evidência na RM de rebaixamento tonsilar secundário e CM1. Esses pacientes também podem
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apresentar-se com cefaleia relacionada à tosse ou outra
manobra do tipo Valsalva, e são corretamente codificados
tanto como 7.1.1 Cefaleia atribuída a hipertensão intracraniana idiopática quanto como 7.2.3 Cefaleia atribuída a hipotensão intracraniana espontânea. Portanto,
a pressão liquórica anormal deve ser excluída em todos
os pacientes que se apresentam com cefaleia e CM1.
Comentários: A 7.7 Cefaleia atribuída a malformação de
Chiari tipo I (CM1) é com frequência descritivamente similar
à 4.1 Cefaleia primária da tosse, com a exceção de, às vezes,
ter duração mais longa (minutos no lugar de segundos).
Estudos de prevalência demonstraram herniação tonsilar
de ao menos 5mm em 0,24-3,6% da população, com a prevalência decrescendo com o avançar da idade.
O contexto clínico da CM1 é importante, já que muitos
destes pacientes podem ser assintomáticos. Existem dados
conflitantes sobre o grau da herniação e a gravidade da cefaleia associada e o nível de incapacidade: os pacientes podem
exibir sintomas “tipo Chiari” com herniação tonsilar cerebelar mínima, enquanto outros podem ser assintomáticos com
grandes herniações.
Esses critérios para 7.7 Cefaleia atribuída a malformação de Chiari tipo I (CM1) exigem validação: são necessários estudos prospectivos com desfechos cirúrgicos e não
cirúrgicos de longo prazo. Enquanto isso, a rígida adesão
tanto aos critérios clínicos como radiológicos é recomendada
ao se considerar a intervenção cirúrgica, para evitar um procedimento desnecessário, com potencial de morbidade cirúrgica significativo. Dados atuais sugerem que, em pacientes
cuidadosamente selecionados, cefaleias associadas à tosse,
mais do que as cefaleias sem precipitantes do tipo Valsalva –
e as cefaleias occipitais, mais do que as não occipitais – são
responsivas à intervenção cirúrgica.
Novos dados que estão surgindo sugerem uma relação
entre obesidade e probabilidade de cefaleia na CM1; este
achado requer pesquisa adicional, especialmente sob o ponto
de vista do tratamento.

7.8 Cefaleia atribuída a outro transtorno
intracraniano não vascular
Descrição: Cefaleia causada por um transtorno intracraniano
não vascular diferente dos descritos acima.
Critérios diagnósticos:
A. Qualquer cefaleia preenchendo o critério C
B. Um transtorno intracraniano não vascular reconhecidamente capaz de causar cefaleia, diferente dos descritos
acima, foi demonstrado
C. Evidência de causalidade demonstrada por ao menos
dois dos seguintes:
1. a cefaleia desenvolveu-se em relação temporal
com o transtorno intracraniano não vascular
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um dos ou ambos os seguintes:
a) a cefaleia desenvolveu-se, ou piorou significativamente, em paralelo com a piora do
transtorno intracraniano não vascular
b) a cefaleia melhorou, significativamente, em
paralelo com a melhora do transtorno intracraniano não vascular
3. a cefaleia tem características típicas para o transtorno intracraniano não vascular
4. existe outra evidência de causalidade
Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.
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14. Outras cefaleias
14.1 Cefaleia não classificada em outro local
14.2 Cefaleia não especificada

Introdução
Para tornar esta classificação completa existem, em casos
apropriados, subcategorias para condições que preenchem
todos os critérios para transtornos específicos, exceto um
deles. Ainda assim pode haver cefaleias que não se encaixam
em nenhum dos capítulos existentes, porque estão sendo descritas pela primeira vez, ou porque, simplesmente, não há
informações suficientes disponíveis. Este capítulo é destinado a esses tipos ou subtipos de cefaleias.

14.1 Cefaleia não classificada em outro local
Termo previamente utilizado: Cefaleia não classificável.
Critérios diagnósticos:
A. Cefaleia com características peculiares sugerindo que é
uma entidade diagnóstica única
B. A cefaleia não preenche os critérios para qualquer das
cefaleias descritas previamente.
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Comentário: Diversas novas cefaleias foram descritas no
período entre a primeira edição da Classificação Internacional das Cefaleias e esta terceira edição. Antecipa-se que há
mais entidades ainda por serem descritas. Tais cefaleias, até
que classificadas, devem ser codificadas como 14.1 Cefaleia
não classificada em outro local.

14.2 Cefaleia não especificada
Termos previamente utilizados: Cefaleia não classificável.
Critérios diagnósticos:
A. A cefaleia está ou esteve presente
B. Não há informação suficiente disponível para classificar
a cefaleia em qualquer nível desta classificação.
Comentário: Também é perceptível que um diagnóstico deve
ser feito em um grande número de pacientes onde muito
pouca informação está disponível, permitindo somente
afirmar que eles apresentam cefaleia, mas não qual tipo de
cefaleia. Tais pacientes são codificados como 14.2 Cefaleia
não especificada. Este código, no entanto, nunca deve ser
utilizado como uma desculpa para não reunir informação
detalhada sobre uma cefaleia, quando tal informação estiver
disponível. Ele deve ser utilizado apenas em situações nas
quais a informação não pode ser obtida porque o paciente
está morto, incapacitado de comunicar-se ou indisponível.
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Definição de termos
Alodinia: Sensação de desconforto ou dor (ver adiante)
surgindo a partir de um estímulo que normalmente não seria
suficiente para ter este efeito. Ela é diferente da hiperalgesia
(ver adiante).
Anorexia: Falta de apetite e aversão por comida de intensidade leve.
Atribuído a: Este termo, na ICHD-3, descreve a relação
entre uma cefaleia secundária (ver adiante) e o transtorno
que se acredita ser o seu causador. É necessário o preenchimento de critérios estabelecendo um nível reconhecido de
evidência de causalidade.
Aura: Sintomas precoces de uma crise de migrânea com
aura, considerados como sendo manifestações de uma disfunção cerebral focal. A aura tipicamente dura 20-30 minutos e precede a cefaleia (ver adiante). Ver também: Sintomas
neurológicos focais, Sintomas premonitórios, Pródromo,
Sintomas de alerta).
Cefaleia nova: Qualquer tipo, subtipo ou subforma de
cefaleia (ver anteriormente) da qual o paciente não sofria
previamente.
Cefaleia primária (transtorno): Cefaleia, ou um transtorno de cefaleia, não causada por ou atribuída a outro transtorno. É distinguida do transtorno de cefaleia secundária (ver
adiante).
Cefaleia secundária (transtorno): A cefaleia, ou um
transtorno de cefaleia, causada por outro transtorno subjacente. Na ICHD-3, as cefaleias secundárias são atribuídas ao
transtorno causal. As cefaleias secundárias são distinguidas
das cefaleias primárias (ver anteriormente). Uma cefaleia
secundária pode ter as características de uma cefaleia primária, mas ainda preencher os critérios de causalidade por
outro transtorno.
Cefaleia: dor (ver adiante) localizada na cabeça, acima
da linha orbitomeatal e/ou da linha nucal superior.
Cintilação: Alucinações visuais que são brilhantes e flutuam em intensidade, frequentemente a aproximadamente
8-10 ciclos/segundo. Elas são típicas da aura da migrânea
(ver anteriormente).
Crise de cefaleia (ou dor): cefaleia (ou dor) (ver adiante)
que se desenvolve, permanece em um certo nível por minutos, horas ou dias e diminui até desaparecer completamente.
Crise de cefaleia em salvas: Um episódio de dor contínua durando 15-180 minutos.
Crônico(a): Na terminologia da dor, crônico denota
longa duração, especificamente por um período maior que
três meses. Na terminologia da cefaleia, esse significado é
mantido para as cefaleias secundárias (notadamente aquelas
atribuídas a infecção), nas quais o próprio transtorno causador é crônico. Nesse uso, crônico diferencia-se de persistente
(ver adiante). Para cefaleias primárias que são mais comumente episódicas (ver adiante), crônico é utilizado sempre
que as crises de cefaleia (ver anteriormente) ocorrem em
mais dias que não, por um período superior a três meses. As

cefaleias trigeminoautonômicas são a exceção: nesses transtornos, crônico não é utilizado até que o transtorno esteja
sem remissão por mais de um ano.
Dias de cefaleia: Número de dias durante um período de
observação (habitualmente um mês) afetado por cefaleia em
qualquer parte ou durante o dia inteiro.
Dolorimento: Sensação aumentada de desconforto ou dor
causada por pressão direta, como aquela aplicada durante a
palpação.
Dor: De acordo com a definição da IASP: uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano
tecidual real ou potencial aos tecidos, ou descrita com as
características de tais danos (ver também: Dor neuropática,
Dor neuropática central e Dor neuropática periférica).
Dor facial: Dor abaixo da linha orbitomeatal, anterior ao
pavilhão auricular e acima do pescoço.
Dor neuropática: Dor (ver anteriormente) causada por
uma lesão ou doença do sistema nervoso somatossensorial
central ou periférico.
Dor neuropática central: Dor (ver anteriormente) causada por lesão ou doença do sistema nervoso somatossensorial central (ver também Dor neuropática).
Dor neuropática periférica: Dor (ver anteriormente) causada por uma lesão ou doença do sistema nervoso somatossensorial periférico (veja também Dor neuropática).
Dor referida: Dor (ver anteriormente) percebida em uma
área diferente daquela onde surge a nocicepção.
Duração da crise: O tempo decorrente do início ao término de uma crise de cefaleia (ou dor) (ver anteriormente)
preenchendo os critérios para um tipo ou subtipo particular
de cefaleia. Após crises de migrânea ou de cefaleia em salvas pode persistir uma cefaleia de baixa intensidade, não
pulsátil e sem sintomas acompanhantes, porém essa não é
parte da crise e não é incluída na sua duração. Se o paciente
adormece durante uma crise e acorda aliviado, a duração é
considerada até a hora do despertar. Se uma crise de migrânea é aliviada com sucesso por medicação, mas os sintomas
recorrem dentro de 48 horas, isso pode representar uma recidiva da mesma crise ou uma nova crise. É necessário discernimento para fazer a distinção (ver também Frequência das
crises).
Em pressão/em aperto: Dor (ver anteriormente) de caráter constante, frequentemente comparada a uma faixa apertada em torno da cabeça.
Episódico(a): Recorrendo e remitindo em um padrão de
crises de cefaleia (ou dor) (ver anteriormente) regular ou irregular, de duração constante ou variável. Através do longo uso
o termo adquiriu significado especial no contexto da cefaleia
em salvas episódica, referindo-se à ocorrência de períodos
de salvas (ver adiante) separados por períodos de remissão
de salvas (ver adiante) mais do que a crises. Acepção semelhante tem sido adotada para a hemicrania paroxística e para
as crises de cefaleia neuralgiforme unilateral breve.
Erro de refração (ou refrativo): Miopia, hipermetropia
ou astigmatismo.
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Escotoma: Perda de parte(s) do campo visual de um
ou de ambos os olhos. Os escotomas podem ser absolutos
(ausência de visão) ou relativos (visão obscurecida ou reduzida). Na migrânea, os escotomas são homônimos.
Espectro em fortificação: Distúrbio visual angulado,
arqueado e de crescimento gradual, típico da aura visual
migranosa, a qual pode ser colorida ou em preto e branco.
Estímulos pontuais: Estímulos aplicados a pontos discretos sobre a pele.
Estrabismo: Alinhamento anormal de um ou ambos os
olhos.
Fenômenos entópticos realçados: Perturbações visuais
que surgem da estrutura do próprio sistema visual, incluindo
excessivas moscas volantes em ambos os olhos, fenômenos
entópticos do campo azul excessivos (incontáveis pequenos
pontos cinzas/brancos/pretos ou anéis surgindo no campo
visual de ambos os olhos quando se olha para superfícies
brilhantes homogêneas como o céu azul), autoiluminação
do olho (ondas coloridas ou nuvens percebidas ao fechar os
olhos no escuro) e fotopsia espontânea (flashes brilhantes de
luz).
Fonofobia: Hipersensibilidade aos sons, mesmo em
níveis normais, habitualmente levando à sua evitação.
Fotofobia: Hipersensibilidade à luz, mesmo em níveis
normais, habitualmente levando à sua evitação.
Frequência das crises: A taxa de ocorrência das crises
de cefaleia (ou dor) (ver anteriormente) por um período de
tempo (habitualmente um mês). O alívio bem-sucedido de
uma crise de migrânea com medicação pode ser seguido por
recorrência dentro de 48 horas. O Guidelines for Controlled
Trials of Drugs in Migraine: Third Edition, da Sociedade
Internacional de Cefaleia, recomenda, como solução prática,
especialmente para se diferenciar crises registradas em diário
no mês precedente, contar como crises individuais somente
aquelas separadas por ao menos 48 horas livres de dor.
Heteroforia: Estrabismo latente.
Heterotropia: Estrabismo manifesto.
Hiperalgesia: Percepção aumentada em resposta a um
estímulo presumidamente doloroso. A hiperalgesia é diferente da alodinia (ver anteriormente), a qual surge de um
estímulo não presumidamente doloroso.
Hipoalgesia: Percepção diminuída em resposta a um
estímulo presumidamente doloroso.
Intensidade da dor: Nível de dor (ver adiante), habitualmente registrada em uma escala numérica de quatro pontos
(0-3), equivalente a dor nula, fraca, moderada e forte, ou em
uma escala analógica visual (comumente 10cm). Ela também pode ser registrada em uma escala de graduação verbal
expressa nos termos das suas consequências funcionais: 0,
sem dor; 1, dor fraca, não interfere com as atividades habituais; 2, dor moderada, inibe, mas não impede totalmente as
atividades habituais; 3, dor forte, impede todas as atividades.
Lancinante: Caráter de dor (ver anteriormente) de curta
duração, similar a um choque elétrico, ao longo da distribuição de uma raiz ou de um nervo.

Latejante: Sinônimo de pulsátil (ver adiante).
Linha em zigue-zague: sinônimo para espectro em fortificação (ver anteriormente).
Músculos pericranianos: Músculos cervicais e occipitais, músculos da mastigação, músculos faciais da mímica
e da fala, e músculos da orelha interna (tensor do tímpano,
estapédio).
Não suficientemente validado(a): De validade duvidosa
como entidade diagnóstica, a julgar pela experiência dos
membros do comitê de classificação e/ou pela controvérsia
na literatura.
Neuralgia: Dor (ver anteriormente) na(s) distribuição(ções) de um ou mais nervos, presumidamente devida a uma
disfunção ou lesão daquelas estruturas neurais. O uso corriqueiro tem implicado uma qualidade paroxística ou lancinante (ver anteriormente), porém o termo neuralgia não
deve ser reservado para dores paroxísticas.
Neurite: Um caso especial de neuropatia (ver adiante); o
termo é reservado agora a processos inflamatórios que afetam os nervos.
Neuroimagem: Tomografia computadorizada (TC), imagem por ressonância magnética (RM), tomografia por emissão de pósitrons (PET), tomografia computadorizada por
emissão de fóton único (SPECT) ou cintilografia, incluindo
modalidades funcionais, quando aplicáveis, habitualmente
do encéfalo.
Neuropatia: Um transtorno funcional ou alteração patológica em um ou mais nervos (em um nervo: mononeuropatia; em vários nervos: mononeuropatia múltipla; quando
difusa e bilateral: polineuropatia). O termo neuropatia não
tem a intenção de cobrir neurapraxia, neurotmese, axonotmese, secção de um nervo, distúrbios de um nervo causados
por impacto transitório, como uma pancada; estiramento ou
descarga epiléptica (o termo neurogênica aplica-se à dor atribuída a tais perturbações temporárias).
Nictalopia: Visão noturna prejudicada.
Palinopsia: Perturbações visuais na forma de pós-imagens e/ou imagens fantasmas de objetos em movimento
(para se diferenciar de pós-imagens retinianas, as quais
ocorrem, em cor complementar, após fitar uma imagem de
alto contraste).
Período de remissão de salvas: O período de tempo
durante o qual as crises param de ocorrer espontaneamente
e não podem ser induzidas por álcool ou nitroglicerina. Para
ser considerada uma remissão, o período livre de crises deve
ser maior que três meses.
Período de salva: O período de tempo durante o qual as
crises de cefaleia em salvas ocorrem de forma regular e ao
menos uma vez em dias alternados (também chamado de
crise de salvas)
Período refratário: O período de tempo após a resolução
de uma crise de dor (ver anteriormente) durante o qual uma
crise adicional não pode ser desencadeada.
Persistente: Esse termo, utilizado no contexto de determinadas cefaleias secundárias, descreve a cefaleia, ini-
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cialmente aguda e causada por outro transtorno, que não
desaparece dentro de um intervalo de tempo especificado
(habitualmente três meses) depois que o transtorno desapareceu. Em muitos desses casos, a cefaleia é reconhecida
como um subtipo ou subforma distinta, com evidência de
causalidade dependendo do preenchimento precoce dos critérios para o diagnóstico do tipo agudo, e da persistência da
mesma cefaleia.
Pontada de dor: Dor (ver anteriormente) súbita durando
um minuto ou menos (habitualmente um segundo ou menos).
“Pósdromo”: Uma fase sintomática, durando até 48
horas, depois da resolução da dor nas crises de migrânea com
ou sem aura. Entre os sintomas “posdrômicos” frequentes
estão sentir-se cansado ou exausto, dificuldade de concentração e rigidez cervical.
Pródromo: Uma fase sintomática, durando até 48 horas,
ocorrendo antes do início da dor, na migrânea sem aura,
ou antes da aura, na migrânea com aura. Entre os sintomas
prodrômicos comuns estão a fadiga, o humor exaltado ou
deprimido, fome inusitada e ânsia (craving, “fissura”) por
determinados alimentos.
Pulsátil: Caracterizado por intensificações rítmicas em
sincronia com os batimentos cardíacos; latejante.
Região nucal: Aspecto dorsal (posterior) da porção superior do pescoço, incluindo a região de inserção dos músculos
cervicais no crânio.
Relação temporal estreita: Esse termo descreve a relação
entre um transtorno orgânico e a cefaleia. Relações temporais específicas podem ser conhecidas para transtornos de
início agudo onde a relação causa-efeito é provável, mas
frequentemente não foram suficientemente estudadas. Para
transtornos crônicos, tanto a relação temporal como a causalidade são frequentemente muito difíceis de determinar.
Resolução: Remissão completa de todos os sintomas e de
outras evidências clínicas de doença ou de um processo de
doença (tal como uma crise de cefaleia [ver anteriormente]).
Sintomas acompanhantes: Sintomas que tipicamente
acompanham, em vez de preceder ou seguir, a cefaleia. Na
migrânea, por exemplo, os sintomas de acompanhamento

mais frequentes são a náusea, os vômitos, a fotofobia e a
fonofobia.
Sintomas de aviso: Termo utilizado previamente tanto
para a aura (ver anteriormente) como para os sintomas premonitórios (ver adiante), sendo, portanto, ambíguo. Não
deve ser utilizado.
Sintomas neurológicos focais: Sintomas de um distúrbio
encefálico focal (habitualmente cerebral), tais como os que
ocorrem na aura de migrânea (ver anteriormente).
Sintomas premonitórios: Esse termo tem sido utilizado
com diferentes significados, frequentemente como um sinônimo de pródromo (ver anteriormente) mas também, de
forma menos específica e algo ambígua, para uma variedade
de sintomas que se acredita que prenunciam (mas são possivelmente a fase inicial de) uma crise de migrânea. É melhor
que o termo seja evitado.
Substância: Qualquer dos seguintes: substâncias químicas
orgânicas ou inorgânicas; alimento ou aditivo; bebida alcoólica; gás ou vapor; droga, medicamento ou substância herbácea, animal ou outra substância administrada com intuito
medicinal, embora não licenciada como um produto medicinal.
Supressão: Interrupção do uso de ou da exposição com duração de semanas ou meses - a um medicamento ou
outra substância. O termo engloba, mas não se limitado a, a
supressão terapêutica (cessação) da medicação no contexto
da cefaleia por uso excessivo de medicamentos.
Termo previamente utilizado: Um termo diagnóstico que
foi utilizado previamente com significado similar ou idêntico
ao termo classificado ou é incluído dentro desse. Os termos
utilizados previamente são muitas vezes ambíguos e/ou têm
sido empregados diferentemente em diferentes países.
Unilateral: No lado direito ou esquerdo, não cruzando
a linha média. A cefaleia unilateral não necessariamente
envolve todo o lado direito ou esquerdo da cabeça, mas pode
ser apenas frontal, temporal ou occipital. Quando usado para
distúrbios sensoriais ou motores da aura migranosa, o termo
inclui hemidistribuição completa ou parcial.
Vasoespasmo: constrição de artéria ou arteríolas em grau
suficiente para reduzir a perfusão tissular.
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8.

Cefaleia atribuída a uma substância ou à sua supressão

9.

Cefaleia atribuída a infecção

10. Cefaleia atribuída a transtorno da homeostase
11. Cefaleia ou dor facial atribuída a transtorno do crânio, pescoço, olhos, orelhas,
nariz, seios paranasais, dentes, boca ou outra estrutura facial ou cervical
12. Cefaleia atribuída a transtorno psiquiátrico
13. Lesões dolorosas dos nervos cranianos e outras dores faciais
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