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SEXTA-FEIRA, 9 JULHO
09:00 – 09:10 ABERTURA
09:10 – 10:30 COMUNICAÇÕES ORAIS

MODERADORES
PAULA ESPERANÇA E MANUELA PALMEIRA
CEFALEIAS EM POPULAÇÕES ESPECIAIS
CO-01 - ENXAQUECA COM AURA EM IDADE PEDIÁTRICA: CARACTERIZAÇÃO
CLÍNICA DE UMA COORTE
Joana Fonte1; Inês Carrilho2
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário do Porto; 2 - Serviço de
Neuropediatria, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do
Porto

CO-02 - CARACTERIZAÇÃO DA CEFALEIA EM PESSOAS IDOSAS NO SERVIÇO
DE URGÊNCIA
André Costa1; Ana João Marques2; Andreia Matas2; Ricardo Almendra2; Andreia
Veiga2; Ana Graça Velon2
1 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto-Douro; 2 - Centro Hospitalar de Trás-osMontes e Alto Douro

CO-03 - CEFALEIA NAS ENCEFALITES AUTOIMUNES – ANÁLISE DE UMA
SÉRIE DE DOENTES
Catarina Caldeiras1; Rafaela Costa2; Bárbara Martins1; Joana Guimarães1; Pedro
Abreu1; Madalena Pinto1; Andreia Costa1
1 - Centro Hospitalar Universitário de São João; 2 - Centro Hospitalar Universitário São João

CO-04 - PARTICULARIDADES DA CEFALEIA NA DOENÇA INFLAMATÓRIA
INTESTINAL: COORTE DA CONSULTA DE CEFALEIAS DE UM HOSPITAL
TERCIÁRIO
Rafaela Costa1; Bárbara Martins1,2; Catarina Caldeiras1,2; Madalena Pinto1; Pedro
Abreu1,2; Ana Luísa Rocha1,2; Andreia Costa1,2
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário de São João, Porto, Portugal; 2 Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental

CEFALEIAS E COVID-19
CO-05 - CEFALEIA E COVID19 – PREVALÊNCIA E FENOMENOLOGIA EM
GRUPO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Ana João Marques1; André Costa1; Vanessa Oliveira2; Diogo Pereira2; João Paulo
Gabriel1; Ricardo Almendra1; Michel Mendes1; Andreia Veiga1
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Allto Douro; 2 - Centro
Hospitalar do Porto, E.P.E.

2

REUNIÃO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE CEFALEIAS 2021

CO-06 - CEFALEIAS E A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL NA POPULAÇÃO GERAL DURANTE A PANDEMIA COVID-19
Renato Oliveira1; Madalena Plácido2; Liliana Pereira3; Sara Machado4; Elsa
Parreira1; Raquel Gil-Gouveia1
1 - Hospital da Luz Headache Center, Lisbon Portugal; 2 - MiGRA Portugal – Portuguese
Migraine and Headache Patients, Lisbon, Portugal; 3 - Department of Neurology, Hospital
Garcia de Orta, Lisbon, Portugal; 4 - Department of Neurology, Hospital Prof. Doutor
Fernando Fonseca, Lisbon, Portugal

CO-07 - A CEFALEIA NA SÍNDROME PÓS-COVID-19
André Costa1; Ana João Marques1; Vanessa Oliveira2; Diogo Pereira2; Ricardo
Almendra1; Michel Mendes1; Andreia Veiga1
1 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro; 2 - Centro Hospitalar e Universitário
do Porto

CO-08 - IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NA FREQUÊNCIA DE CRISES DE
CEFALEIAS NUMA CONSULTA DE SUBESPECIALIDADE
Afonso Morgadinho1; Elisa Martins Silva1; Diana Alves1; Miguel Rodrigues1;
Liliana Pereira1
1 - Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta – Almada

10:30 – 11:00 INTERVALO
11:00 – 12:00 COMUNICAÇÕES ORAIS
MODERADORES
CARLOS FONTES RIBEIRO E JORGE MACHADO

TERAPÊUTICAS ANTI-CGRP
CO-09 - DADOS DE VIDA REAL COM ANTICORPOS MONOCLONAIS NO
TRATAMENTO DE ENXAQUECA, EXPERIÊNCIA DE DOIS CENTROS
Maria Isabel Martins Vidal1; Marli Vitorino2; Pedro Alves1; Isabel Pavão Martins1,2
1 - Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 2 - Campus Neurológico Sénior
Lisboa

CO-10 - PARAR O MONOCLONAL - E DEPOIS?
Gonçalo V Bonifácio1; Rita Pinheiro2; Ines Brás Marques3; Elsa Parreira2; Raquel
Gil-Gouveia3
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital
Prof. Doutor Fernando Fonseca; 3 - Centro de Cefaleias, Serviço de Neurologia, Hospital da
Luz Lisboa

CO-11 - GRAVIDEZ SOB TRATAMENTO COM ERENUMAB – 3 CASOS
CLÍNICOS
Sofia Cupertino De Carvalho2; Gonçalo Bonifácio1; Renato Oliveira2; Raquel GilGouveia2
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal; 2 - Centro de Cefaleias, Serviço de
Neurologia, Hospital da Luz Lisboa
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CO-12 - ANTICORPOS ANTI-CGRP E DOENÇA INFLAMATÓRIA DO SISTEMA
NERVOSO CENTRAL – ASSOCIAÇÃO FORTUITA?
Renato Oliveira1; Elsa Parreira1; Raquel Gil-Gouveia1
1 - Headache Center, Hospital da Luz, Lisbon Portugal

CO-13 - EQUIMOSES EM DOENTE TRATADA COM ERENUMAB
Rita Pinheiro1; Ângela Abreu1; Elsa Parreira1
1 - Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

CO-14 - AMNÉSIA GLOBAL TRANSITÓRIA APÓS ADMINISTRAÇÃO DE
FREMANEZUMAB – COINCIDÊNCIA OU CAUSALIDADE?
Gonçalo V Bonifácio1; Raquel Gil-Gouveia2
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal; 2 - Centro de Cefaleias, Serviço de
Neurologia, Hospital da Luz Lisboa

12:00 – 13:00 SIMPÓSIO LILLY

THE PURSUIT OF MIGRAINE FREEDOM: WHEN THE FUTURE IS NOW
GALCANEZUMAB: THE NEW KID IN THE BLOCK
RAQUEL GIL-GOUVEIA
WHAT ARE WE LEARNING FROM THE REAL-WORLD EVIDENCE?
PIERO BARBANTI
13:00 – 14:30 ALMOÇO
14:30 – 16:10 SESSÃO DE HOMENAGEM AO PROF. PEREIRA MONTEIRO
JOSÉ BARROS, MANUELA PALMEIRA, JORGE MACHADO, CAROLINA
LEMOS E ISABEL LUZEIRO

MOMENTO MUSICAL: ARCOS D’ALMEDINA - ENSEMBLE DE CORDAS
– REPERTÓRIO CLÁSSICO
ANÚNCIO DA BOLSA PROF. PEREIRA MONTEIRO
16:10 – 16:40

CONFERÊNCIA PROF. PEREIRA MONTEIRO
PODEMOS PREVER AS CRISES DE ENXAQUECA? DESENCADEANTES E
PRÓDROMOS
ISABEL PAVÃO MARTINS

16:40 – 17:10 INTERVALO
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17:10 – 18:00 COMUNICAÇÕES ORAIS
MODERADORES
RAQUEL GIL-GOUVEIA E SARA MACHADO

CLÍNICA E TERAPÊUTICA CEFALEIAS
CO-15 - FASE PÓS-DRÓMICA DA ENXAQUECA: CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E
IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA
Inês Carvalho1; Diogo Damas1; Catarina Fernandes1; Helena Gens1; Isabel
Luzeiro1
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

CO-16 - EFICÁCIA DOS PREVENTIVOS ORAIS NA PROFILAXIA E CONTROLE
DA ENXAQUECA
Rita Pinheiro1; José Bandeira Costa2; Leonor Rebordão1; Elsa Parreira1
1 - Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca; 2 - Instituto Português de Oncologia de
Lisboa

CO-17 - DESCONTINUAÇÃO DOS PREVENTIVOS ORAIS NOS DOENTES
COM ENXAQUECA – ANÁLISE DE UMA CASUÍSTICA HOSPITALAR
Andreia Ferreira1; Sofia Marques1; Sofia Lopes1; Margarida Lopes1; Sara Varanda1
1 - Hospital de Braga

CO-18 - IMPACT OF DELAYING BOTULINUM TOXIN TREATMENT IN
PATIENTS WITH MIGRAINE DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Henrique Nascimento1; Gonçalo Videira1; Sara Duarte1; Carlos Correia1; Carlos
Andrade1
1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Santo António (HSA), Centro Hospitalar Universitário
do Porto (CHUP), Porto, Portugal

CO-19 - CONCORDÂNCIA ENTRE O CALENDÁRIO DE CEFALEIAS E A
IMPRESSÃO SUBJETIVA DOS DOENTES ACERCA DA FREQUÊNCIA DE
CEFALEIAS NUMA CONSULTA DE SUBESPECIALIDADE
Diana Alves1; João Morgadinho1; Elisa Silva1; Liliana Pereira1
1 - Hospital Garcia de Orta

18:00 – 18:30 CASOS CLÍNICOS I

MODERADORES
JORGE MACHADO E ELSA PARREIRA
CC-01 - DOIS CASOS DE CEFALEIA LINEAR: A LINHA QUE SEPARA OUTRAS
CEFALEIAS
Pedro Coelho1; Isabel Pavão Martins1,2,3
1 - Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de
Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa, Lisboa; 2 - Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, Lisboa; 3 - Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa
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CC-02 - ACHADOS ELETROENCEFALOGRÁFICOS EM TRÊS DOENTES COM
ENXAQUECA COM AURA DISFÁSICA
Rafael Jesus1; Carolina Azoia1; Ana João Marques1; Rita Raimundo1; Pedro
Guimarães1,2
1 - Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro; 2 - Serviço de
Neurofisiologia do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro

CC-03 - RECORRÊNCIA DE ENFARTE DEVIDO A ENXAQUECA: CASO CLÍNICO
DE ENXAQUECA COM AURA COM DOIS EPISÓDIOS DE LESÃO ISQUÉMICA
DOCUMENTADA EM RM-CE
Tiago Jesus1; Vânia Almeida1; Sónia Costa1; Gilda Nunes1; Cândida Barroso1
1 - Hospital Vila Franca de Xira

CC-04 - ENXAQUECA HEMIPLÉGICA COMO MANIFESTAÇÃO DE “AMYLOID
SPELLS” NA POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR OU PURAMENTE
DEFEITO GENÉTICO?
Maria Isabel Martins Vidal1; Isabel Pavão Martins1; Isabel Conceição1; Pedro
Alves1
1 - Hospital de Santa Maria, Centro hospitalar Lisboa Norte

CC-05 - NEUROPATIAS CRANIANAS INDUZIDAS PELA RADIOTERAPIA NO
TRATAMENTO DO NEURINOMA DO ACÚSTICO
André Costa1; Ana João Marques1; Ana Graça Velon1
1 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

CC-06 - CEFALEIA TRIGÉMINO-AUTONÓMICA SECUNDÁRIA EM IDADE
PEDIÁTRICA: A RARIDADE DAS RARIDADES EXISTE
Joana Amaral1; Joana Afonso Ribeiro1; Rui Pedro Pais2; Conceição Robalo1; Filipe
Palavra1,3
1 - Centro de Desenvolvimento da Criança – Neuropediatria, Hospital Pediátrico, Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra; 2 - Serviço de Imagem Médica – Unidade
de Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra; 3 - Instituto
de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR), Faculdade de Medicina,
Universidade de Coimbra, Coimbra

18:30 – 19:30 SIMPÓSIO NOVARTIS

RECUPERAR A VIDA DOS DOENTES COM ENXAQUECA: COMO,
QUEM, PORQUÊ E AS DÚVIDAS QUE RESTAM
BOAS-VINDAS E MODERAÇÃO - ISABEL LUZEIRO
COMO? - RAQUEL GIL-GOUVEIA
QUEM? - ANDRÉ CAETANO, JOANA DOMINGUES
PORQUÊ? - ELSA PARREIRA
DISCUSSÃO
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19:30

ANÚNCIO DOS VENCEDORES DA BOLSA SPC/NOVARTIS

20:00

JANTAR
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SÁBADO, 10 JULHO
08:30 – 09:15 CASOS CLÍNICOS II

MODERADORES
RAQUEL GIL-GOUVEIA E MIGUEL RODRIGUES
CC-07 - UM ESTRANHO CASO DE APOPLEXIA DA PINEAL NA GRÁVIDA
APRESENTANDO-SE COM CEFALEIA ENXAQUECA-LIKE RECORRENTE E
DISFUNÇÃO NEUROLÓGICA TRANSITÓRIA
Gonçalo Cabral1; Marlene Saraiva1; Inês Freire2; Inês Gil2; Ana Sofia Correia1,3
1 - Departamento de Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental,
Lisboa, Portugal.; 2 - Departamento de Neurorradiologia, Hospital Egas Moniz, Centro
Hospitalar Lisboa Ocidental, Lisboa, Portugal.; 3 -CEDOC - Nova Medical School,
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal.

CC-08 - UM CASO RARO DE ENXAQUECA OROFACIAL
Beatriz Madureira1; Raquel Tojal1
1 - Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

CC-09 - AS VÁRIAS FACES DA ENXAQUECA: UM CASO CLÍNICO DE
ENXAQUECA FACIAL REFRATÁRIA
João André Sousa1; Isabel Rovisco1; Isabel Luzeiro1; Sónia Batista1,2
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra

CC-10 - PATOLOGIA TRIGEMINAL NA INFEÇÃO POR HERPES ZÓSTER
André Costa1; Ana João Marques1; Ricardo Almendra1; Andreia Matas1; Ana
Graça Velon1
1 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

CC-11 - CEFALEIAS À FLOR DA PELE
Luís Rufo Costa1; Sofia Reis Marques2; Andreia Ferreira2; Margarida Rodrigues2
1 - ULSAM; 2 - Hospital de Braga

CC-12 - METÁSTASE DO CLIVUS COMO CAUSA DE CEFALEIA DE NOVO NO
IDOSO
Marta Magriço1; Alice Avanzo1; Tiago Lorga2; Luísa Alves1
1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental;
2 - Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental

CC-13 - SÍNDROME ANTI-FOSFOLÍPIDO E AURA DE ENXAQUECA
PROLONGADA
João Moura1; Graziela Carvalheiras1; Ernestina Santos1
1 - Centro Hospitalar Universitário do Porto

CC-14 - CEFALEIA EM SALVAS – UM QUADRO CLÍNICO ATÍPICO
Rita Pinheiro1; João Peres1; Raquel Tojal1; Elsa Parreira1
1 - Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca
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CC-15 - NEVRALGIA DO TRIGÉMEO SECUNDÁRIA A AVC VERTEBROBASILAR
Sofia Reis Marques1; Joana Ferreira Pinto1; Andreia Ferreira1; Margarida Lopes1;
Sara Varanda1
1 - Hospital de Braga

09:15 – 10:00 COMUNICAÇÕES ORAIS

MODERADORES
LILIANA PEREIRA E FILIPE PALAVRA
OUTRAS CEFALEIAS
CO-20 - O QUE SABEM OS INTERNOS DE FORMAÇÃO GERAL SOBRE A
CEFALEIA POR USO EXCESSIVO DE MEDICAMENTOS?
Sofia Lopes1; Luís Costa2; Gisela Carneiro1; Margarida Lopes1; Sara Varanda1
1 - Hospital de Braga; 2 - ULSAM - Hospital de Santa Luzia

CO-21 - AS OUTRAS CEFALEIAS PRIMÁRIAS – ANÁLISE DE UM HOSPITAL
TERCIÁRIO
Gonçalo Cabral1; Marlene Saraiva1; Manuel Salavisa1; Marco Fernandes1; Bruna
Meira1; Filipa Serrazina1; Rita Ventura1; André Pinho1; Marta Magriço1; André
Caetano1,2; Miguel Viana Baptista1,2
1 - Departamento de Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental,
Lisboa, Portugal.; 2 - CEDOC - Nova Medical School, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa,
Portugal.

CO-22 - PADRÃO CLÍNICO E RESPOSTA AO TRATAMENTO DAS CEFALEIAS
EM GUINADA PRIMÁRIA: EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO
Gonçalo Cabral1; Marlene Saraiva1; Filipa Serrazina1; Manuel Salavisa1; Bruna
Meira1; Marco Fernandes1; André Pinho1; Rita Ventura1; Miguel Serôdio1; Marta
Magriço1; André Caetano1,2; Miguel Viana Baptista1,2
1 - Departamento de Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental,
Lisboa, Portugal.; 2 - CEDOC - Nova Medical School, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa,
Portugal.

CO-23 - TERAPÊUTICA CIRÚRGICA PARA DOR ATRIBUÍDA A LESÃO OU
DOENÇA DO NERVO TRIGÉMEO – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Miguel Miranda1; Sofia Delgado2; Marta Magriço3; Pedro Ribeiro Da Cunha4; Luís
Marques4; Carla Reizinho4; Sérgio Figueiredo4; José Cabral4
1 - Unidade Funcional de Neurologia, Hospital de Cascais Dr. José de Almeida; 2 - Serviço
de Neurologia, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca; 3 - Serviço de Neurologia,
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 4 - Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Lisboa
Ocidental

10:00 – 10:30

CONFERÊNCIA – IDIOPATHIC INTRACRANIAL HYPERTENSION
(IIH) MECHANISMS AND TREATMENT
ALEXANDRA SINCLAIR
9
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10:30 – 11:00 INTERVALO
11:00 – 12:00 SIMPÓSIO TEVA
FREMANEZUMAB: A GAME CHANGER FOR DIFFICULT TO TREAT
MIGRAINE POPULATION?

MODERADOR
FILIPE PALAVRA
PALESTRANTES
LILIANA PEREIRA E PATRICIA POZO-ROSICH
12:00 – 12:10

ANÚNCIO DOS VENCEDORES PRÉMIO TEVA
MELHOR COMUNICAÇÃO ORAL E MELHOR CASO CLÍNICO

12:10 – 13:40 ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL DA SPC
13:40

ENCERRAMENTO E ALMOÇO
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RESUMOS
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CO-01 - ENXAQUECA COM AURA EM IDADE PEDIÁTRICA: CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DE UMA
COORTE
Joana Fonte1; Inês Carrilho2
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário do Porto; 2 - Serviço de Neuropediatria,
Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do Porto

Introdução: A enxaqueca com aura em idade pediátrica é muitas vezes subdiagnosticada. Não existem
recomendações específicas para abordagem nesta população e há poucos estudos que permitam uma
melhor compreensão das suas características.
Objetivos: Caracterização clínica da população pediátrica com diagnóstico de enxaqueca com aura.
Métodos: Estudo observacional e retrospetivo da população pediátrica seguida na consulta de
cefaleias do Centro Materno-Infantil do Norte, com diagnóstico de enxaqueca com aura, segundo
os Critérios de Classificação Internacional de Cefaleias (ICHD-3), entre 01/2010 e 12/2020. Incluiramse doentes com pelo menos um ano de seguimento.
Resultados: Foram avaliadas 60 crianças e adolescentes, 56% do sexo feminino, com idade mediana
de início da enxaqueca de 12 anos [3;16]. Cinquenta (84%) tinham enxaqueca com aura típica, duas
(3%) enxaqueca com aura do tronco cerebral e oito (13%) enxaqueca hemiplégica. Desta última, três
tinham enxaqueca hemiplégica familiar (duas com mutações nos genes CANA1A e SCN1A).
Previamente ao diagnóstico de enxaqueca com aura, 7% tinham síndromes episódicas e 63% tinham
história familiar. A cefaleia tinha localização bilateral em 53% e foram reportados como sintomas
associados, náuseas (70%), vómitos (50%), fotofobia (62%) fonofobia (52%), osmofobia (3%). Das
crianças com enxaqueca com aura típica, 42% tinham mais do que um sintoma de aura, 92%
reportaram sintomas visuais, 52% sintomas sensitivos e 6% alteração da fala/linguagem. Dezassete
(28%) fizeram medicação profilática, sendo os fármacos mais utilizados o valproato e a flunarizina. Foi
realizada neuroimagem em 34 (57%), dos quais 7 (21%) tinham alterações inespecíficas da substância
branca e 3 (9%) achados incidentais.
Conclusões: A abordagem da enxaqueca com aura em idade pediátrica é particularmente desafiante,
pela dificuldade que as crianças têm em explicar os sintomas. Um seguimento regular e uma história
clínica cuidadosa são essenciais para uma precisão diagnóstica e um tratamento adequado. Os nossos
resultados foram semelhantes aos descritos na literatura.

Palavras-chave : Enxaqueca; aura; pediatria;
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CO-02 - CARACTERIZAÇÃO DA CEFALEIA EM PESSOAS IDOSAS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA
André Costa1; Ana João Marques2; Andreia Matas2; Ricardo Almendra2; Andreia Veiga2; Ana Graça
Velon2
1 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto-Douro; 2 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro

Introdução: A cefaleia nas pessoas idosas apresenta várias particularidades, nomeadamente a
frequência de cefaleias secundárias, bem como a presença de comorbilidades que condiciona a
estratégia
terapêutica.
Objetivo: Caracterizar a cefaleia no doente idoso observado no serviço de urgência.
Métodos: Estudo observacional, retrospetivo, dos doentes com idade igual ou superior a 65 anos,
observados por neurologia no serviço de urgência do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro de 10 de dezembro de 2020 a 10 de junho de 2021, cujo motivo de triagem consistiu em
“cefaleia”.
Resultados: Incluíram-se 73 doentes (45 do género feminino), com uma média de idades de 75,8 anos
(65-94 anos). Todos os doentes realizaram TC crânio-encefálica e 4 deles TC da coluna cervical. Em
33% dos doentes (n=24) existia comorbilidade neurológica pré-existente, nomeadamente cefaleia
tipo tensão (n=5) e acidente vascular cerebral (n=3). O diagnóstico alternativo mais frequente foi a
síndrome vertiginosa (23,3%). De acordo com a Classificação Internacional de Cefaleias (ICHD-3), as
mais frequentes foram a cefaleia atribuída a perturbação depressiva (n=9), cefaleia aguda atribuída a
lesão traumática da cabeça (n=9), cefaleia atribuída a dor miofascial cervical (n=7), cefaleia atribuída
a AVC isquémico (n=7), cefaleia atribuída a neoplasia intracraniana (n=5) e cefaleia atribuída a crise
hipertensiva sem encefalopatia (n=4). Identificaram-se, entre outras, cefaleia atribuída a arterite de
células gigantes (n=3), nevralgia occipital (n=2) e cefaleia da apneia do sono (n=1). Oito doentes
ficaram internados. A terapêutica mais frequentemente prescrita foi a beta-histina (21,9%, n=16),
seguindo-se por ordem decrescente a amitriptilina (n=10), antagonistas dos canais de cálcio (n=6),
paracetamol (n=6), antiagregantes plaquetários (n=6), glicocorticóides (n=5), antieméticos (n=5),
AINEs
(n=5),
terapêutica
antihipertensora
(n=4),
entre
outros.
Conclusões: A análise permitiu verificar que as cefaleias secundárias são as mais frequentes nas
pessoas idosas, existindo uma proporção significativa de doentes triados com “cefaleia” que
apresentam síndrome vertiginosa
Palavras-chave : serviço de urgência; idosos; cefaleias; síndrome vertiginoso
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CO-03 - CEFALEIA NAS ENCEFALITES AUTOIMUNES – ANÁLISE DE UMA SÉRIE DE DOENTES
Catarina Caldeiras1; Rafaela Costa2; Bárbara Martins1; Joana Guimarães1; Pedro Abreu1; Madalena
Pinto1; Andreia Costa1
1 - Centro Hospitalar Universitário de São João; 2 - Centro Hospitalar Universitário São João
Introdução
A cefaleia tem vindo a ser alvo de estudo como manifestação clínica das encefalites auto-imunes (EAI),
especialmente naquela com anticorpos para o recetor NMDA.
Objetivos
Avaliar a prevalência da cefaleia como manifestação clínica aguda numa população de doentes com
EAI; comparar o curso clínico da doença nos doentes com e sem cefaleia.
Métodos
Análise retrospetiva dos dados sociodemográficos e clínicos de indivíduos com EAI com mais de 18
anos, diagnosticados e seguidos num centro hospitalar terciário em Portugal.
Resultados
Foram incluídos 18 indivíduos [idade mediana 59 anos (33-64), 39% género feminino]: 6 (31,6%)
NMDA-R; 4(22,2%) LGI1, 1(5,3%) neurexina-3α, 1 (5,3%) GluK2, 1 (5,3%) GAD, 1 (5,3%) Yo e 4 (22,2%)
seronegativas. Destes, 8 (44,4%) apresentaram cefaleia durante a fase aguda (4 NMDAR, 1 Gluk2, 1
Yo, 2 seronegativas). A apresentação concomitante ou subsequente com sintomas neuropsiquiátricos,
crises epiléticas, défices neurológicos focais e sinais de hipertensão intracraniana foram sinais de
alarme neste grupo.
A presença de cefaleia não se associou a diferenças no internamento ou instituição de terapêutica
dirigida à EAI. Os doentes com cefaleia apresentaram tendência, não estatisticamente significativa,
para maior contagem de células no LCR [53(7-77) vs. 6(3-15)] mas menor concentração de proteínas
[0,56(0,31-1,70) vs. 0,68(0,33-0,97)], bem como para mais frequente admissão em unidade de nível
III (6vs.4). A maioria dos indivíduos que necessitaram de escalada terapêutica tinham cefaleia (6vs.2)
e, em termos funcionais, 5 dos 7 doentes com defeito cognitivo ligeiro apresentaram cefaleia, dados
sem significado estatístico.
Conclusões
Nesta amostra a cefaleia foi uma manifestação comum das EAI independentemente do anticorpo. A
apresentação com cefaleia não parece ter sido um confundidor no diagnóstico uma vez que não se
associou a maior atraso no internamento ou instituição de terapêutica. Verificou-se uma tendência à
evolução com quadro clínico mais grave e outcome cognitivo desfavorável nos doentes com cefaleia.
Palavras-chave : Encefalites autoimunes, cefaleias
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CO-04 - PARTICULARIDADES DA CEFALEIA NA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL: COORTE DA
CONSULTA DE CEFALEIAS DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO
Rafaela Costa1; Bárbara Martins1,2; Catarina Caldeiras1,2; Madalena Pinto1; Pedro Abreu1,2; Ana Luísa
Rocha1,2; Andreia Costa1,2
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário de São João, Porto, Portugal; 2 Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental

INTRODUÇÃO: As doenças inflamatórias intestinais (DII) são um grupo de doenças crónicas com
prevalência crescente. Estudos recentes sugerem maior prevalência de enxaqueca nestes doentes,
frequentemente subdiagnosticada e subtratada.
OBJETIVOS: Caracterizar a cefaleia numa amostra de doentes com DII seguidos em consulta de
Neurologia-cefaleias.
MÉTODOS: Análise retrospetiva dos dados sociodemográficos e clínicos de indivíduos com DII,
seguidos em consulta de Neurologia-Cefaleias de junho/2015 a junho/2021 num hospital terciário.
RESULTADOS: Foram incluídos 17 doentes com DII (Colite Ulcerosa n=5, Doença de Crohn n=12):
82,4% sexo feminino, mediana 39 anos (mínimo=21, máximo=65). Seis doentes tinham envolvimento
isolado do cólon, 4 íleo-cólico, 5 ileíte isolada e 2 proctite. Seis (35,3%) tinham sido submetidos a
cirurgia intestinal. A maioria (88,2%, n=15) estava sob tratamento imunossupressor. O início da
cefaleia sucedeu o diagnóstico de DII em 12 doentes (idade mediana ao diagnóstico 31 vs. 25 anos).
O principal diagnóstico foi enxaqueca (n=10, 2 com aura), seguido por cefaleia tipo-tensão (29,4%;
n=5) e cefaleia em salvas (5,9%; n=1); apenas um doente tinha cefaleia secundária. A frequência foi
maioritariamente de 1-4 dias/mês (cefaleia crónica=4), com intensidade média de 6,8/10 (desvio
padrão=1,3). Dos 15 doentes que iniciaram tratamento agudo com anti-inflamatórios não-esteróides,
6 (40%) substituíram a terapêutica por intolerância. Dez (58,8%) estavam sob tratamento profilático
para a cefaleia. Como co-morbilidades, 7 (41,2%) doentes tinham ansiedade, 3 (17,6%) depressão e 4
(23,5%) insónia.
CONCLUSÃO: Nesta amostra, a maioria dos indivíduos apresentava cefaleia primária, mais
frequentemente enxaqueca, sendo mais comum o seu desenvolvimento após diagnóstico de DII. Em
média, esta era de intensidade moderada (cerca de 7/10), mais de metade com necessidade de
terapêutica profilática. A DII implicou mudança de terapêutica aguda numa vasta maioria, em relação
com a patologia intestinal. Em suma, o rastreio sistemático de cefaleias em doentes com DII poderá
permitir o diagnóstico e tratamento atempados desta comorbilidade.
Palavras-chave : Doença de Crohn, Colite Ulcerosa, Enxaqueca
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CO-05 - CEFALEIA E COVID19 – PREVALÊNCIA E FENOMENOLOGIA EM GRUPO DE PROFISSIONAIS DE
SAÚDE
Ana João Marques1; André Costa1; Vanessa Oliveira2; Diogo Pereira2; João Paulo Gabriel1; Ricardo
Almendra1; Michel Mendes1; Andreia Veiga1
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Allto Douro; 2 - Centro Hospitalar
do Porto, E.P.E.

Introdução: A infeção por SARS-CoV2 tem sintomatologia variada para lá da típica clínica
respiratória. Do ponto de vista neurológico, já foram descritas diversas manifestações do sistema
nervoso central e periférico. A cefaleia é o sintoma mais comum, com uma prevalência estimada entre
6,5 a 23%, ainda que existam poucos estudos acerca das suas características e relação com a restante
síndrome.
Objetivos: Caraterização da cefaleia como manifestação da COVID-19.
Métodos: Estudo observacional retrospetivo baseado em questionário aplicada a uma coorte de
profissionais de saúde afetados pela infeção SARSCoV2 de um centro hospitalar no período de Março
de 2020 a Abril de 2021. Caracterizou-se socio-demograficamente a população em estudo e
analisaram-se as características da cefaleia referida.
Resultados: Identificaram-se um total de 171 casos, destes 89 (52,1%) reportaram cefaleia como
sintoma de fase aguda. Média de idades de 38 anos (24-63), maioria do género feminino (75,3%). A
população em estudo era na sua maioria (67,4%) constituída por enfermeiros e médicos. No que
respeita aos restantes sintomas da COVID-19, reportou-se, por ordem de frequência, mialgias (73%),
anosmia (56,2%) e disgeusia (53,9%). A cefaleia surgiu no mesmo dia que os restantes sintomas em
47 doentes (52,8%,) sendo que, em média, decorreram 3,6 dias desde o início da doença até às queixas
de cefaleia. No que respeita às suas características, esta foi bilateral em 82% dos casos e existiu
fonofobia em 56 doentes (62,9%). A maioria dos doentes reportou uma cefaleia contínua (64%) e sem
relação com a posição (64%) ou com febre. Em mais de 80% dos casos a cefaleia manteve-se apenas
até 4 semanas após infeção.
Conclusões: A cefaleia é um sintoma muito prevalente na COVID-19. Na maioria dos casos surge
numa fase inicial da doença e caracteriza-se por ser bilateral, contínua, com fonofobia e sem relação
com febre.
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CO-06 - CEFALEIAS E A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA POPULAÇÃO
GERAL DURANTE A PANDEMIA COVID-19
Renato Oliveira1; Madalena Plácido2; Liliana Pereira3; Sara Machado4; Elsa Parreira1; Raquel GilGouveia1
1 - Hospital da Luz Headache Center, Lisbon Portugal; 2 - MiGRA Portugal – Portuguese Migraine and
Headache Patients, Lisbon, Portugal; 3 - Department of Neurology, Hospital Garcia de Orta, Lisbon,
Portugal; 4 - Department of Neurology, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Lisbon, Portugal

Introdução: Estudos prévios reportaram a associação de cefaleias ao uso de equipamento de proteção
individual(EPI). Na pandemia COVID-19 doentes com cefaleia reportaram agravamento das suas
cefaleias devido ao uso de EPI.
Objetivos: Avaliar as cefaleias associadas a EPI durante a pandemia COVID-19 na população geral, em
Portugal.
Métodos: Inquérito online nacional disponível entre Setembro-Dezembro 2020 caracterizando o
padrão de utilização de EPO, cefaleias pré-existentes, cefaleias de novo (CdN) após início da pandemia
COVID-19, e relação destas cefaleias com o uso de EPI.
Resultados: De 5064 participantes, 90.6% eram mulheres, com idade média de 37.2±11 anos. Vinte
porcento eram profissionais de saúde e 73.7% encontravam-se em trabalho presencial ou misto. As
máscaras cirúrgica e de tecido foram o tipo de EPI mais utilizado, enquanto e a proteção ocular e as
máscaras FFP2/FFP3 foram mais utilizadas pelos profissionais de saúde. Setenta-dois porcento dos
participantes tinham cefaleia prévia, dos quais 61.7% enxaqueca. Cerca de 97% dos respondedores
com enxaqueca e cefaleia prévia reportaram agravamento das mesmas após uso regular de EPI.
Cinqueta-seis porcento desenvolveu CdN. Os participantes com CdN encontravam-se mais
frequentemente em trabalho presencial ou misto(90.5% vs 84.2%, P<.001), tinham maior frequência
de enxaqueca prévia (91.2% vs 88%, P=.042), e usaram EPI por períodos de tempo mais longos(7 ±
2h42 vs 6 ± 2h54 min/dia, P<.001), com frequência semelhante de utilização de máscara facial
(25.4±6.2 vs 25.3±6.4). Na análise multivariada, maior duração de uso de EPI(OR of 1.1, 95% CI 1-1.2)
e enxaqueca prévia(OR of 1.3, 95% CI 1-1.6) foram preditores de CdN.
Conclusões: Após ínicio da pandemia COVID-19 e uso regular de EPI, quase todos os participantes com
cefaleia prévia reportaram agravamento das suas cefaleias usuais, e mais de metada da população do
estudo desenvolveu CdN. A duração da utilização de EPI e enxaqueca prévia foram os maior preditores
de CdN.
Palavras-chave : COVID-19, equipamento de proteção individual
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CO-07 - A CEFALEIA NA SÍNDROME PÓS-COVID-19
André Costa1; Ana João Marques1; Vanessa Oliveira2; Diogo Pereira2; Ricardo Almendra1; Michel
Mendes1; Andreia Veiga1
1 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro; 2 - Centro Hospitalar e Universitário do Porto

Introdução: A síndrome pós-COVID-19 inclui uma miríade de sintomas sistémicos que os doentes
diagnosticados com a COVID-19 reportam após apresentarem critérios de cura da doença. Os
sintomas neurológicos na síndrome pós-COVID-19 são prevalentes e incapacitantes sendo a cefaleia
um dos principais referidos na literatura.
Objetivos: Caracterizar os doentes com cefaleia pós-infeção por SARS-CoV-2 e sua repercussão
funcional.
Métodos: Estudo observacional retrospetivo através da aplicação de um questionário clínico a uma
coorte de profissionais de saúde do CHTMAD afetados pela infeção por SARS-CoV-2 no período de
outubro de 2020 a maio de 2021. Caracterizou-se socio-demograficamente a população em estudo.
Comparou-se o grupo com cefaleia persistente após a infeção com aquele cuja cefaleia remitiu após
a alta clínica.
Resultados: Coorte constituída por 171 casos com idade média de 40,25 anos (20-69), ¾ sexo
feminino. A enfermagem constituiu a classe profissional predominante. Verificou-se uma prevalência
de cefaleia prévia em 19% (32). A cefaleia como sintoma da infeção foi reportada em cerca de 50%
(89) e destes sensivelmente 17% (15) teriam cefaleia prévia. Em 34% (25 doentes), sem cefaleia
prévia, esta persistiu após 4 semanas. Em 66% (49 doentes), igualmente sem cefaleia prévia, foi
transitória (<4 semanas). No grupo com cefaleia persistente de novo (CP) e sem cefaleia persistente
(SCP) constaram-se alterações do sono crónicas em 60% e 22% dos casos, respetivamente. 80% dos
casos com CP referiram um estado geral atual pior ou muito pior em comparação ao ano anterior,
enquanto que no grupo SCP a prevalência cifrou-se nos 45%.
Conclusão: Pese embora a natureza descritiva e retrospetiva deste estudo com as suas óbvias
limitações inerentes verificamos que a cefaleia no contexto não só agudo da COVID-19, mas também
pós-infeção é bastante prevalente. Teoriza-se acerca da sua influência na repercussão funcional e
qualidade de vida dos doentes quando incluída na síndrome pós-COVID-19.
Palavras-chave : síndrome pós-COVID-19, cefaleia, sequelas neurológicas
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CO-08 - IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NA FREQUÊNCIA DE CRISES DE CEFALEIAS NUMA
CONSULTA DE SUBESPECIALIDADE
Afonso Morgadinho1; Elisa Martins Silva1; Diana Alves1; Miguel Rodrigues1; Liliana Pereira1
1 - Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta - Almada

Introdução
A pandemia COVID-19 impactou o atendimento dos doentes crónicos e colocou pressão adicional
sobre utentes e sistemas de saúde. Seria previsível agravamento das cefaleias provocado pelo stress,
precariedade socioeconómica e/ou dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, mas estudos
revelaram melhorias sintomáticas durante este período. Pretende-se avaliar a evolução clínica das
cefaleias no primeiro ano da pandemia e investigar os fatores que possam ter motivado agravamento
ou melhoria.
Métodos
Estudo retrospetivo de coorte de doentes da Consulta de Cefaleias dum hospital central. Apresentase a caracterização sociodemográfica, frequência de cefaleias avaliada por calendário e tratamentos
preventivos, de 01/03/2020 a 28/02/2021, e comparação com o período homólogo anterior.
Apresentam-se frequências, comparações pelos testes qui-quadrado e comparação de medianas. O
risco de agravamento/melhoria foi calculado por tabelas de contingência e regressão logística
com odds ratio (OR).
Resultados
Incluídos 97 doentes, 76,3% mulheres, idade mediana 42 anos. Não se verificou diferença entre a
mediana mensal de cefaleias antes e durante a pandemia.
Verifica-se associação entre agravamento ≥50% da mediana mensal de cefaleias e maior escolaridade
(ensino secundário/superior 31,0% vs básico 0%, p=0,003), e tratamento com toxina botulínica tipo A
(BoNTA 41,2% vs 12,5%, p=0,009). Em análise multivariada, apenas BoNTA é fator para agravamento
(OR 6,8, p=0,028).
Excluindo os doentes sob BoNTA, verifica-se uma redução significativa da mediana mensal de cefaleias
entre o período pré-COVID (6 dias, IQR 8) e COVID (4 dias, IQR 7), p=0,005.
A infeção por SARS-CoV-2 não se associou a agravamento (0% vs 24,1%, p=0,211) e não foram
encontrados fatores sociodemográficos ou clínicos relacionados com melhoria.
Conclusão
Objetivou-se no primeiro ano de pandemia agravamento dos doentes com enxaqueca crónica sob
BoNTA, provavelmente pela suspensão temporária desse tratamento e/ou maior suscetibilidade
desta população a desencadeantes específicos deste período. A restante população melhorou
significativamente, provavelmente pelas mudanças de rotinas/estilo de vida.
Palavras-chave : Cefaleias, Pandemia, COVID-19, Calendário
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CO-09 - DADOS DE VIDA REAL COM ANTICORPOS MONOCLONAIS NO TRATAMENTO DE
ENXAQUECA, EXPERIÊNCIA DE DOIS CENTROS
Maria Isabel Martins Vidal1; Marli Vitorino2; Pedro Alves1; Isabel Pavão Martins1,2
1 - Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 2 - Campus Neurológico Sénior Lisboa

Introdução: Os anticorpos monoclonais anti-CGRP são eficazes na prevenção da enxaqueca, mesmo
em casos resistentes às terapêuticas tradicionais.
Objetivos: Avaliar a resposta terapêutica com anticorpos monoclonais anti-CGRP/receptor em vida
real.
Métodos: Análise retrospetiva dos processos de doentes com enxaqueca tratados com
Fremanuzumab e Erenumab, durante nove a 12 meses, com várias medidas de crise e escalas de
impacto e qualidade de vida aplicadas no baseline, primeiro, terceiro e nono meses de tratamento.
Resultados: Incluídos, até ao momento, 48 doentes, 44 (91,7%) mulheres, com média de 47 anos (21
a 74) de idade, 27 tratados com Fremanuzumab e 21 com Erenumab, sendo que 83,3% sofriam de
enxaqueca crónica e 64,6% apresentavam uso excessivo de medicamentos agudos. A maioria (n=46)
teve melhoria subjetiva e, no estudo comparativo entre baseline e terceiro mês de tratamento,
evidenciou-se redução ≥50% do total de dias de dor em 83,3% e redução ≥50% dos dias de dor forte
e moderada por mês em 60,6% dos doentes. Não houve diferenças significativas entre os fármacos.
Tanto nos períodos intercalares como no último follow-up, aos 9 meses, verificou-se melhoria
significativa, relativamente ao valor de baseline, nas escalas MIDAS, HIT-6, HURT e na qualidade de
vida. Constata-se ainda a conversão de mais de metade das enxaquecas crónicas em episódicas.
Apenas dois doentes suspenderam o tratamento por efeitos adversos (obstipação com Erenumab e
dor abdominal com Fremanuzumab), apesar de melhoria clínica num caso. Apenas dois doentes foram
considerados como não respondedores qualitativamente e quantitativamente. Após suspensão da
terapêutica, houve recidiva de crises nalguns casos, após período de tempo variável.
Conclusão: Este estudo de vida real corrobora, e até ultrapassa, os resultados dos ensaios clínicos
sobre a terapêutica com anticorpos monoclonais na enxaqueca, assim como os dados de segurança.
Destaca-se, por último, a ocorrência de recidivas após a suspensão da terapêutica.
Palavras-chave : Anticorpos monoclonais Anti-CGRP; Enxaqueca; Terapêutica preventiva
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CO-10 - PARAR O MONOCLONAL - E DEPOIS?
Gonçalo V Bonifácio1; Rita Pinheiro2; Ines Brás Marques3; Elsa Parreira2; Raquel Gil-Gouveia3
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital Prof.
Doutor Fernando Fonseca; 3 - Centro de Cefaleias, Serviço de Neurologia, Hospital da Luz Lisboa

Introdução: Os anticorpos monoclonais aprovados para profilaxia de enxaqueca estão disponíveis em
Portugal desde o final de 2018. A experiência com a paragem destes tratamentos é escassa.
Objetivo: Perceber a resposta ao tratamento com anticorpos monoclonais na prática clínica, bem
como a evolução após a suspensão do mesmo.
Métodos: Revisão das bases de dados prospetivas de dois centros de cefaleias portugueses,
identificação dos doentes que já suspenderam terapêutica com estes fármacos, descrição da evolução
clínica desde o início do tratamento até ao último seguimento disponível, análise estatística dos dados
disponíveis e descrição de grupos particulares (homens, idade > 50 anos, hipertensos).
Resultados: Identificaram-se 56 doentes que já suspenderam terapêutica e têm consultas de
seguimento disponíveis. O tempo médio de terapêutica foi de 7,6 meses e o de seguimento após
suspensão foi de 5,2 meses. Sob tratamento verificou-se uma diminuição média de 8,9 dias (69,3%)
de cefaleia/mês. A intensidade e a duração médias das crises também diminuiu. O tratamento foi
considerado eficaz (por critério clínico) em 52% destes doentes. No grupo em que o tratamento foi
considerado eficaz verificou-se uma recaída, consequência de aumento do número de dias de cefaleia
em 61% dos doentes, sendo proporcional ao tempo de seguimento e significativamente mais
frequente nas doentes que suspenderam terapêutica para engravidar. Oito doentes retomaram
terapêutica após suspensão, tendo havido eficácia em todos os que já têm consulta de seguimento.
As populações especiais consideradas não apresentaram diferenças significativas.
Conclusões: A decisão de suspender a terapêutica em doentes onde há eficácia é recomendada pelas
normas de utilização dos fármacos em diversos países (incluindo Portugal). Verifica-se que a
suspensão do tratamento leva frequentemente a recaída, mas o reinício do tratamento parece ser
novamente eficaz. As populações especiais consideradas parecem ter resposta e evolução semelhante
aos restantes.
Palavras-chave : Profilaxia da enxaqueca, Anticorpos monoclonais anti-CGRP, Seguimento
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CO-11 - GRAVIDEZ SOB TRATAMENTO COM ERENUMAB – 3 CASOS CLÍNICOS
Sofia Cupertino De Carvalho2; Gonçalo Bonifácio1; Renato Oliveira2; Raquel Gil-Gouveia2
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal; 2 - Centro de Cefaleias, Serviço de Neurologia,
Hospital da Luz Lisboa

Introdução: Os anticorpos monoclonais são profiláticos cada vez mais utilizados na enxaqueca. Por
ausência de evidência de segurança, a gravidez é desaconselhada durante o tratamento e nos 6 meses
após suspensão.
Objetivos: Analisar os casos de vida real onde se verificaram gravidezes durante a utilização de
erenumab ou no período de 6 meses após suspensão.
Métodos: Descrição do tratamento instituído, abordagem após identificação da gravidez, seguimento
e desfecho conhecido até à data dos casos identificados. A informação foi recolhida
retrospetivamente.
Resultados: Foram identificadas três doentes seguidas pelos autores que engravidaram durante o
tratamento com anticorpos monoclonais anti-CGRP (todas tratadas com erenumab, duas na dose de
70 mg e a terceira na dose de 140 mg). A primeira trata-se de uma mulher de 33 anos que suspendeu
terapêutica após 6 meses de tratamento com intenção de engravidar. Teve teste de gravidez positivo
2 meses após a suspensão do tratamento, grávida de 4 semanas. Sofreu um aborto retido pelas 9
semanas, identificado na ecografia do 1.º trimestre, por doença neoplásica do trofoblasto. A segunda
doente, de 39 anos, engravidou durante o 8.º mês de terapêutica, com exposição durante o 1.º
trimestre. Fez suplementação de ferro e iodo durante a gravidez e teve parto por cesariana por
incompatibilidade feto-pélvica. A gravidez decorreu sem intercorrências de relevo e o recém-nascido
nasceu saudável. A terceira doente, de 40 anos, engravidou ao 14.º mês de tratamento, com
exposição durante o 1.º trimestre. Encontra-se no 3.º trimestre de gravidez sob suplementação
vitamínica, de iodo e de ferro, sem complicações até à data.
Conclusões:Os casos descritos apresentam desfechos diferentes, incluindo uma gravidez com uma
complicação grave. O desfecho desfavorável não parece ter relação com o mecanismo de ação do
fármaco. Será importante manter vigilância ativa destes casos para perceber quais as potenciais
complicações nestas doentes e no desenvolvimento do recém-nascido.
Palavras-chave : Gravidez, Erenumab
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CO-12 - ANTICORPOS ANTI-CGRP E DOENÇA INFLAMATÓRIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL –
ASSOCIAÇÃO FORTUITA?
Renato Oliveira1; Elsa Parreira1; Raquel Gil-Gouveia1
1 - Headache Center, Hospital da Luz, Lisbon Portugal

Introdução: Os anticorpos monoclonais que atuam no calcitonin gene-related peptide [anti-CGRP(r)
Mabs] constituem um tratamento revolucionário na abordagem da enxaqueca. Contudo, há ainda
pouca informação acerca dos seus efeitos adversos a longo prazo, em particular, os seus efeitos
neuroimunológicos, que foram reportados com outros tratamentos biológicos (tumor necrosis factor
blockers; immune checkpoint-inhibitors).
Descrição dos casos: Caso clínico 1: Mulher de 21 anos com enxaqueca episódica sem aura frequente
desde os 14 anos, com falência prévia de 3 fármacos preventivos orais (FPO), sob tratamento com
fremanezumab 225 mg. Após 2 administrações é internada por hemiataxia direita subaguda. RM
neuro-eixo com múltiplas lesões da substância branca com critérios de disseminação tempo e espaço
para esclerose múltipla (EM). Melhoria clínica após ciclo de metilprednisolona endovenosa.
Caso clínico 2: Mulher de 34 anos com enxaqueca crónica e uso excessivo de medicação analgésica
(codeína), e falência prévia de 4 FPOs, em vigilância por síndrome radiológico isolado identificado 10
anos antes, RM realizada por cefaleias (LCR sem bandas oligoclonais). Após 7 administrações de
erenumab 140 mg teve nevrite ótica esquerda que melhorou com corticoterapia endovenosa. RM-CE
sem novas lesões ou lesões captantes, mantendo LCR sem bandas.
Conclusões: Apresentamos dois casos de doença inflamatória do SNC que surgiram após a introdução
de anti-CGRP(r) Mabs. Em Portugal, o risco de associação aleatória entre EM e enxaqueca é de 0.008%,
pelo que a existência de 2 casos, entre os cerca de 500 doentes tratados com anti-CGRP(r) Mabs,
representaria um risco 50x superior ao expetável. Embora provavelmente se trate de uma associação
anedóctica, discute-se a existência de eventual desregulação da resposta imune desencadeada pelos
anti-CGRP(r) Mabs que possa despoletar eventos inflamatórios em determinados doentes
Palavras-chave : anti-CGRP, enxaqueca, esclerose múltipla, monoclonais
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CO-13 - EQUIMOSES EM DOENTE TRATADA COM ERENUMAB
Rita Pinheiro1; Ângela Abreu1; Elsa Parreira1
1 - Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

Introdução: As novas terapêuticas anti-CGRP, nomeadamente com anticorpos anti-receptor do CGRP,
começaram nos últimos anos a fazer parte das opções terapêuticas para doentes com enxaqueca
refratária. Desta forma, e com a experiência decorrente da maior utilização, começam agora a ter
mais ênfase na prática clínica eventuais efeitos adversos. Aqueles mais frequentemente reportados
com o uso de Erenumab são a dor no local de injeção, obstipação e infeções do trato respiratório
superior.
Caso clínico: Mulher de 40 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, seguida em consulta de
Neurologia por enxaqueca crónica, sem abuso de medicação de fase aguda. Durante o seguimento,
foram feitas 3 tentativas terapêuticas com preventivos orais, que tiveram de ser suspensos por efeitos
adversos. Deste modo, iniciou em Março de 2019 profilaxia com Erenumab 70mg, tendo realizado até
à data 28 injeções subcutâneas. Apresentou boa resposta ao tratamento, evoluindo com uma redução
de 44% dos dias com crise e reduzindo o consumo de medicação analgésica. Destaca-se, no entanto,
desde o início do tratamento, que no próprio dia e dia seguinte à injeção, após traumatismos minor,
desenvolve equimoses em várias localizações corporais, sem recorrência até ao tratamento seguinte.
Não apresenta hemorragias ativas ou outros sinais de discrasias hemorrágicas. A avaliação analítica,
incluindo contagem plaquetária e provas de coagulação sanguínea, não mostram alterações. No
entanto, e apesar deste efeito adverso, a doente manifesta vontade em continuar o tratamento,
tendo em conta a melhoria significativa da qualidade de vida proporcionada pelo mesmo.
Conclusão: Pretendemos com este caso evidenciar um possível efeito adverso da terapêutica com
Erenumab. Na revisão da literatura realizada, encontrámos apenas um caso semelhante descrito. O
CGRP inibe a agregação plaquetária, pelo que colocamos a hipótese do seu antagonismo, por ação
dos novos anticorpos monoclonais, funcionar como um modulador da função das plaquetas, podendo
aumentar o risco de hemorragias subcutâneas.
Palavras-chave : Enxaqueca, Erenumab, Efeitos adversos
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CO-14 - AMNÉSIA GLOBAL TRANSITÓRIA APÓS ADMINISTRAÇÃO DE FREMANEZUMAB –
COINCIDÊNCIA OU CAUSALIDADE?
Gonçalo V Bonifácio1; Raquel Gil-Gouveia2
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal; 2 - Centro de Cefaleias, Serviço de Neurologia,
Hospital da Luz Lisboa

Introdução: A amnésia global transitória é um fenómeno com uma fisiopatologia ainda mal
esclarecida, sendo admitidas etiologias vasculares (arteriais ou venosas), epiléticas ou migranosas
para esta patologia. É conhecida a sua associação com a enxaqueca e o seu surgimento na sequência
de desencadeantes. A administração de fármacos não é habitualmente reportada como um
desencadeante. O fremanezumab é um anticorpo monoclonal contra o CGRP, bloqueando a sua ação.
Caso Clínico: Homem de 61 anos, com antecedentes relevantes de enxaqueca sem aura de alta
frequência medicada com valproato de sódio 500 mg/dia, propranolol 60 mg/dia e fremanezumab
225 mg/mês. Quatro dias após a 2.ª toma de fremanezumab desenvolveu quadro de amnésia global
transitória presenciado por terceiros, com 5 horas de duração. Não foram identificados outros
desencadeantes. Foi admitido para investigação, tendo realizado avaliação analítica, Doppler
carotídeo-vertebral e transcraniano, eletroencefalograma e RM encefálica com sequências de difusão,
todos sem alterações relevantes. Teve alta assintomático e retomou terapêutica com fremanezumab,
desde então sem novos eventos.
Discussão: O CGRP é um péptido vasodilatador com ação pleiotrópica e a administração de
fremanezumab leva ao bloqueio desta vasodilatação. Sendo a congestão venosa hipocâmpica ou a
isquémica focal destas regiões dois dos mecanismos repetidamente sugeridos e estudados como
causadores da amnésia global transitória, a ação antivasodilatadora do fremanezumab poderá
justificar um nexo de causalidade neste doente. O surgimento dos sintomas cerca de 4 dias após a
toma é também congruente com um eventual pico sérico do fármaco, com medianas estimadas em 5
a 7 dias. Contudo, o doente encontra-se na faixa etária de maior incidência da amnésia global
transitória, a enxaqueca é uma comorbilidade frequente e o fármaco foi continuado sem novos
eventos, pelo que não se pode para já extrair significado clínico deste evento. Será necessário manter
vigilância atenta para reportar e investigar potenciais eventos semelhantes.
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CO-15 - FASE PÓS-DRÓMICA DA ENXAQUECA: CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E IMPACTO NA
QUALIDADE DE VIDA
Inês Carvalho1; Diogo Damas1; Catarina Fernandes1; Helena Gens1; Isabel Luzeiro1
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Introdução: O período pós-drómico é a última fase da enxaqueca, tem duração variável de algumas
horas a um ou mais dias e ocorre em 2/3 dos enxaquecosos. Inicia-se quando a cefaleia termina e
pode incluir fadiga, perturbação do raciocínio, dores difusas e desidratação. Apenas recentemente a
atenção recaiu sobre este período; assim a caraterização sintomatológica e as variáveis que
interferem na intensidade ou frequência desses sintomas necessitam de análise mais precisa.
Objetivos: Determinar a prevalência, caracterizar as manifestações clínicas e avaliar o impacto da fase
pós-drómica nas atividades de vida diária, atividade laboral e qualidade de vida.
Métodos: Procedeu-se a um estudo transversal que incluiu doentes com idade superior a 18 anos e
diagnóstico de enxaqueca de acordo com a ICHD-3 observados consecutivamente em consulta de
Neurologia-Cefaleias entre janeiro e junho de 2021. Os participantes preencheram um questionário
com informação demográfica e clínica.
Resultados: Foram inquiridos 61 doentes com idade mediana de 37,33 ± 1,50 [18-65] anos; 82% eram
mulheres. 96,7% referiram pelo menos um sintoma pós-drómico. Os sintomas mais frequentes foram
fadiga (71,2%), sensibilidade à luz (61,0%) e dificuldades de concentração (57,6%). 58,6% dos doentes
referiram impacto nas atividades de vida diária, 79,7% na atividade laboral e 79,7% na qualidade de
vida. A toma de medicação para alívio da dor influenciou a duração da fase pós-drómica em 84,5%
dos doentes. A frequência das crises não influenciou a frequência (p=0,86) nem a duração a fase posdrómica (p=0,065).
Conclusões: Os sintomas da fase pós-drómica da enxaqueca são frequentes, atingindo 96.7% da
população estudada. A fadiga é o sintoma mais referido. A toma precoce de medicação na fase álgica
ou prodrómica influencia positivamente a fase pós-drómica. Contrariamente, a frequência das crises
não influencia a ocorrência ou duração do período pós-drómico. O impacto no grau de incapacidade
e qualidade de vida é significativo.
Palavras-chave : Enxaqueca, Fase pós-drómica, Qualidade de vida
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CO-16 - EFICÁCIA DOS PREVENTIVOS ORAIS NA PROFILAXIA E CONTROLE DA ENXAQUECA
Rita Pinheiro1; José Bandeira Costa2; Leonor Rebordão1; Elsa Parreira1
1 - Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca; 2 - Instituto Português de Oncologia de Lisboa

Introdução: Com a disponibilidade de novos fármacos preventivos para a Enxaqueca, de custo
substancialmente superior aos preventivos orais, importa estimar a percentagem de doentes seguidos
em consulta hospitalar que têm controle satisfatório da doença, apenas com os preventivos orais de
primeira linha.
Objetivos: Avaliar a resposta aos preventivos orais, num grupo de doentes, referenciados a consulta
de cefaleia, por enxaqueca.
Métodos: Estudo retrospetivo, com revisão do processo clínico hospitalar dos doentes com primeira
consulta de cefaleia entre Janeiro de 2018 e Dezembro de 2020. Foram colhidos dados demográficos,
características da enxaqueca, tentativas terapêuticas prévias, terapêuticas introduzidas na consulta,
sua eficácia e motivo de falência. Foi avaliada a evolução clínica até Maio de 2021. Apresentamos os
resultados preliminares.
Resultados: Foram incluídos 93 doentes (84 mulheres), idade mediana de 41 anos e a maioria com
início da doença na adolescência (n=44). Dezanove (20%) tinham enxaqueca crónica e 59 (63%)
enxaqueca sem aura. Trinta e nove (42%) tinham realizado pelo menos um preventivo oral no passado
e 24 (26%) estavam sob profilático na primeira consulta. Em 44 (47%) foi iniciado um preventivo,
preferencialmente topiramato (n=23) ou propranolol (n=13). Sete (7,5%) mantiveram apenas
medicação de fase aguda. A maioria (n=68, 73%) cumpriu o tratamento proposto, desenvolvendo 34
(37%) efeitos adversos, que motivaram a suspensão do tratamento em 10 (11%). No grupo medicado
com preventivo oral, aproximadamente 67% (n=50), necessitou apenas de no máximo 2 tentativas
terapêuticas para controlo da cefaleia.
Conclusões: Pretendemos evidenciar que a grande maioria dos doentes (aproximadamente 70%)
controla a doença, durante 3 anos de seguimento, com zero a dois preventivos orais. Apesar da
eficácia, segurança e tolerabilidade dos anticorpos monoclonais, o seu elevado custo é ainda um fator
a ter em conta na prescrição racional destes fármacos, que se destinam a um grupo residual de
doentes da consulta.
Palavras-chave : Enxaqueca, Profilaxia, Preventivos orais
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CO-17 - DESCONTINUAÇÃO DOS PREVENTIVOS ORAIS NOS DOENTES COM ENXAQUECA – ANÁLISE
DE UMA CASUÍSTICA HOSPITALAR
Andreia Ferreira1; Sofia Marques1; Sofia Lopes1; Margarida Lopes1; Sara Varanda1
1 - Hospital de Braga

Introdução: Estudos populacionais prévios demonstraram que um quarto a um terço dos doentes com
enxaqueca tem indicação para profilaxia, sendo que, até à atualidade, os tratamentos disponíveis
apresentam eficácia limitada e um perfil de efeitos laterais pouco favorável.
Objetivo: Determinar a proporção de doentes com indicação para profilaxia da enxaqueca que
suspendem precocemente as terapêuticas e esclarecer os motivos subjacentes.
Métodos: Estudo retrospetivo de doentes observados entre outubro de 2014 e dezembro de 2020
numa consulta hospitalar de cefaleias com diagnóstico de enxaqueca com ou sem aura, episódica ou
crónica, segundo os critérios de diagnóstico da ICHD-3. Incluídos doentes com pelo menos uma
consulta subsequente. Estudaram-se as seguintes variáveis: dados demográficos, comorbilidades
incluindo cefaleia por uso excessivo de medicamentos, frequência de crises mensal na primeira
consulta, prescrição de preventivos e classe selecionada, frequência de crises na consulta
subsequente, duração da profilaxia e motivos de suspensão dos preventivos. Excluídos doentes
tratados com toxina botulínica.
Resultados: Foram referenciados 783 doentes, 548 com enxaqueca, 285 com indicação para
profilaxia. Excluíram-se 32 por absentismo na consulta subsequente, totalizando 253. Coexistiam
cefaleia por abuso medicamentoso e depressão em 16 e 30%, respetivamente. Verificou-se redução
da frequência das crises igual ou superior a 50% com o primeiro profilático em 42% dos doentes.
Daqueles aos quais foi prescrito um 2º preventivo 43% melhoraram e verificou-se benefício em 21%
dos que necessitaram de três preventivos. Um quinto dos doentes descontinuou por sua iniciativa o
preventivo inicial por intolerância aos efeitos laterais.
Conclusão: Menos de metade dos doentes obtém melhoria numa primeira consulta, sendo
necessárias consultas semestrais por limitações dos serviços. A utilização de novas classes
terapêuticas, especificamente desenhadas para a enxaqueca e com melhor perfil de efeitos laterais
poderá tornar-se, a longo prazo, uma opção economicamente mais favorável e permitir reduzir a taxa
de absentismo às consultas subsequentes.
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CO-18 - IMPACT OF DELAYING BOTULINUM TOXIN TREATMENT IN PATIENTS WITH MIGRAINE
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Henrique Nascimento1; Gonçalo Videira1; Sara Duarte1; Carlos Correia1; Carlos Andrade1
1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Santo António (HSA), Centro Hospitalar Universitário do Porto
(CHUP), Porto, Portugal

Introduction: Although telemedicine is a good solution for non-acute headache management, it is not
a valid option for individuals receiving botulinum toxin (BTX). Due to pandemic response measures,
the administration of BTX was delayed for many patients during the first lockdown period in Portugal.
Objectives: Review the impact of postponing BTX treatment in migraine control. Methods: This was
a retrospective, single-center, study. Patients with chronic migraine, who had done at least 3 previous
BTX cycles, were considered responders, and saw their treatment delayed for at least 2 weeks were
included. All followed the PREEMPT protocol, with BTX administrations every 3 months. Baseline
migraine-related symptoms were compared to symptoms at the three visits following restart of BTX
application. Results: 31 patients were included (age 45.2 [38.2-57.2] years; 3 males; mean treatment
delay 5.5 [4.1-5.8] months). When compared to baseline, the number of days/month with headache
(8 [5-10] vs. 11 [8-21], p=0.001), the number of days/month with migraine (5 [3-7] vs. 8 [6-13]
p<0.001), and the intensity of pain (7 [6-10] vs. 9 (7-10), p=0.012) were greater in the first visit. The
worsening of migraine-related symptoms tended to decrease in the following visits, and in the third
visit days/month with headache, consumption of analgesics and consumption of triptans were not
different from the baseline. Correlations were significant between the interregnum length and the
number of headaches/month in the first visit (r=0.399; p=0.039) and the increase in days/month with
migraine from baseline to the first visit (r=0.506; p=0.006). Conclusions: There was a deterioration of
migraine control, with an increase in the number of days with headache, days with migraine and pain
intensity after the postponed treatments. The importance of regular BTX cycles was further
demonstrated by the direct correlation between worsening symptoms and the number of months
that the treatment was delayed.
Palavras-chave : Enxaqueca, Toxina botulínica, COVID-19
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CO-19 - CONCORDÂNCIA ENTRE O CALENDÁRIO DE CEFALEIAS E A IMPRESSÃO SUBJETIVA DOS
DOENTES ACERCA DA FREQUÊNCIA DE CEFALEIAS NUMA CONSULTA DE SUBESPECIALIDADE
Diana Alves1; João Morgadinho1; Elisa Silva1; Liliana Pereira1
1 - Hospital Garcia de Orta

Introdução
A utilização de um calendário na Consulta de Cefaleias é imprescindível, sendo mais fiável na avaliação
da frequência e gravidade das cefaleias que registos baseados na memória. Pretende-se avaliar a
concordância entre a avaliação por calendário e a impressão subjetiva dos doentes após 1 ano de
pandemia COVID-19, na variação da frequência de cefaleias.
Métodos
Estudo retrospetivo de coorte de doentes da Consulta de Cefaleias de um hospital central. Apresentase a caracterização clínica e frequência de cefaleias, avaliada objetivamente por calendário e por
impressão subjetiva dos doentes, entre 01/03/2019 e 28/02/2021. Apresentam-se estatísticas
descritivas e concordância entre a impressão subjetiva/objetiva calculada pelo coeficiente Kappa de
Cohen (k) com intervalos de confiança de 95% (IC95%).
Resultados
Incluídos 97 doentes, 76,3% mulheres, com idade mediana de 42 anos. Em 28,9% existia
comorbilidade com doença psiquiátrica. Subjetivamente, do primeiro para o segundo ano do estudo
os doentes consideraram-se estáveis em 31,5%, agravados em 20,7% e melhorados em 47,8%. Por
calendário demonstrou-se agravamento ≥25% cefaleias/mês em 21,6% e melhoria ≥25% em 37,1%.
Existe razoável correlação entre opinião subjetiva e variação da frequência objetivada em calendário
quando os doentes se acham melhorados (k=0,339, IC95% 0,15-0,53), e moderada correlação quando
se acham agravados (k=0,549, IC95% 0,34-0,76).
Entre os doentes com comorbilidade psiquiátrica, melhora a correlação em situação de agravamento
(boa, k=0,639, IC95% 0,32-0,96), mas piora para situação de melhoria (k=0,325, IC95% -0,05-0,70),
especialmente se medida em redução ≥50% cefaleias/mês (má correlação, k=0,158, IC95% -0,250,56).
Conclusão
A impressão subjetiva dos doentes nem sempre reflete fidedignamente a variação da frequência da
cefaleia, acrescentando a vivência única da doença pelo sujeito, englobando outros fatores
importantes como fatores psicossociais, sintomas acompanhantes e resposta à terapêutica. São
complementares e ambos devem ser usados rotineiramente. A existência de comorbilidade
psiquiátrica parece ser um dos fatores que influencia negativamente a impressão subjetiva.
Palavras-chave : Girassol44ever
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CO-20 - O QUE SABEM OS INTERNOS DE FORMAÇÃO GERAL SOBRE A CEFALEIA POR USO EXCESSIVO
DE MEDICAMENTOS?
Sofia Lopes1; Luís Costa2; Gisela Carneiro1; Margarida Lopes1; Sara Varanda1
1 - Hospital de Braga; 2 - ULSAM - Hospital de Santa Luzia

Introdução:
A cefaleia por uso excessivo de medicamentos é um problema de saúde pública, com prevalência
mundial de 1-2%. A sua prevenção deveria fazer-se nas consultas de medicina geral e familiar, sendo
depois eventualmente o tratamento e seguimento realizados numa consulta de neurologia.
Objetivos:
Avaliar o nível de conhecimento dos médicos recentemente formados sobre prevenção, diagnóstico
e tratamento da cefaleia por uso excessivo de medicamentos.
Métodos:
Estudo transversal descritivo através da aplicação de um inquérito eletrónico pré-testado, anónimo,
a internos de formação geral de um hospital universitário. O questionário avaliou sete parâmetros: 1)
caracterização dos inquiridos; 2) auto-avaliação dos conhecimentos sobre cefaleias; 3) experiência na
observação de doentes com cefaleias; 4) conhecimento sobre tratamento abortivo nas cefaleias
primárias; 5) indicações para tratamento preventivo; 6) diagnóstico e tratamento da cefaleia por uso
excessivo de medicamentos; 7) recolha de sugestões relativamente a estratégias para melhorar o nível
de conhecimento acerca deste tema.
Resultados:
O questionário foi preenchido por 50 internos, 76% mulheres, com média de idades de 26 anos (2343), licenciados pelas Universidades do Minho (56%), Coimbra (14%), Beira Interior (12%), Porto (8%),
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (4%) e Universidade Nova de Lisboa (2%). Avaliaram o
seu conhecimento sobre cefaleias como satisfatório (64%) e 78% tiveram conhecimento da entidade
em estudo durante o curso, tendo contudo a maioria errado as questões relacionadas com os critérios
de diagnóstico. Aproximadamente um quinto da amostra considerava que não era necessário dar ao
doente com cefaleias primárias um limite de analgésicos. Aproximadamente metade respondeu que,
na abordagem terapêutica, não se deve suspender o fármaco de abuso e 14% consideraram que é
necessária referenciação para consulta de neurologia.
Conclusões:
A elevada prevalência de cefaleia por uso excessivo de medicamentos nas consultas de neurologia
pode dever-se, pelo menos em parte, a lacunas no ensino pré-graduado.
Palavras-chave : Cefaleia por uso excessivo de medicamentos; Formação; Ensino pré-graduado
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CO-21 - AS OUTRAS CEFALEIAS PRIMÁRIAS – ANÁLISE DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO
Gonçalo Cabral1; Marlene Saraiva1; Manuel Salavisa1; Marco Fernandes1; Bruna Meira1; Filipa
Serrazina1; Rita Ventura1; André Pinho1; Marta Magriço1; André Caetano1,2; Miguel Viana Baptista1,2
1 - Departamento de Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Lisboa,
Portugal.; 2 - CEDOC - Nova Medical School, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal.

Introdução: As cefaleias primárias estão dividas, segundo a classificação internacional de cefaleias
(ICHD-3) em: enxaqueca, cefaleias do tipo tensão, cefaleias trigemino-autonómicas e as outras
cefaleias primárias. Este último grupo, pela sua baixa frequência, pode ser
subvalorizado/subdiagnosticado.
Objetivos: Caracterização de doentes com cefaleias primárias menos frequentes, observados na
consulta de Neurologia-Cefaleias de um hospital terciário.
Métodos: Análise retrospetiva das características demográficas e clínicas de doentes com diagnóstico
de “outras cefaleias primárias”, de acordo com a ICHD-3, com base nos registos das consultas, entre
2014-2020. Não entrou para a análise a cefaleia persistente diária.
Resultados: Entre 1857 doentes, 61 (3,28%) apresentaram o diagnóstico de “outra cefaleia primária”,
sendo sobretudo do género feminino (48, 78,7%). A maioria foi referenciado do centro saúde (44,3%)
ou consulta externa (39,3%). As cefaleias identificadas, por ordem de frequência, foram: cefaleia em
guinada primária (52,5%), associada à atividade sexual (14,8%), hípnica e numular (9,8%), cefaleia
primária da tosse, explosiva primária e associada ao exercício [em igual proporção (4,9%)]. A média
de idades, na primeira consulta, foi de 56 anos (59% com idade ≥ 50 anos) e 27 doentes tinham outra
cefaleia primária, sendo a enxaqueca a mais comum (63%). Foi necessário iniciar terapêutica
farmacológica dirigida em 37 dos doentes (sendo a indometacina o fármaco mais escolhido, seguindose a amitriptilina) com resposta total em 40,5% e parcial em 18,9%. Verificou-se uma taxa de
abandono de 31,1%.
Conclusões: Na nossa amostra, a maioria dos doentes foi referenciado à consulta após os 50 anos,
sendo as cefaleias mais frequentes a guinada primária. Quase 50% dos doentes apresentavam
concomitantemente outra cefaleia primária. Verificou-se resposta (parcial ou total) favorável nos
doentes que iniciaram tratamento, contudo, houve uma taxa de abandono significativa.
Palavras-chave : outras, cefaleias, primárias, análise
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Introdução: A cefaleia em guinada primária é caracterizada por ataques transitórios de dor tipo
facada, moderados a severos, sem outros sintomas acompanhantes. São mais frequentes no sexo
feminino, com início habitual na idade adulta, havendo variabilidade na duração e localização da dor.
Objetivos: Caracterização clinico-demográfica dos doentes com diagnóstico de cefaleia em guinada
primária.
Métodos: Análise retrospetiva de doentes com diagnóstico de cefaleia em guinada primária, de
acordo com a classificação internacional de cefaleias (ICHD-3), com base nos registos da consulta
entre 2014-2020.
Resultados: Foram identificados 32 em 1857 doentes (1,72%) com diagnóstico de cefaleia primária
em guinada. A mediana da idade foi de 56 anos (16-81), a maioria era do género feminino (29; 90,6%)
e referenciado do centro de saúde (56,3%). Em relação às características da cefaleia, 20 doentes
(62,5%) reportaram episódios de dor em localização fixa e 12 (37,5%) em múltiplas localizações; a
duração em cada ataque foi entre < 5 seg. (21,9%), 5s-1min (62,5%) ou >1min (15,6%). Cerca de 56,3%
dos doentes apresentavam curso episódico (versus 18,8% curso agudo e 25% curso crónico). 12
doentes (35,7%) apresentavam outra cefaleia primária concomitante, 9 (28,1%) apresentavam ainda
sintomatologia psiquiátrica e 6 (15,6%) perturbação do sono. Foi necessário iniciar terapêutica em 17
doentes (53,1%), com melhoria (total ou parcial) em 10 (58,8%) deles. Verificou-se que os doentes
com localização fixa da dor obtiveram uma melhor resposta ao tratamento, de forma estatisticamente
significativa (p=0,023), quando comparados aos doentes com localização múltipla.
Conclusões: Na nossa amostra, a maioria dos doentes apresentaram-se à consulta depois dos 50 anos
e vieram referenciado do centro de saúde. A duração de cada ataque (>5seg.) e o curso da cefaleia
intermitente foram as características clínicas mais prevalentes. Por fim, houve uma resposta favorável
ao tratamento, sobretudo nos doentes com localização fixa da dor.
Palavras-chave : cefaleia, guinada, primária, clínica, tratamento
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Reizinho4; Sérgio Figueiredo4; José Cabral4
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Introdução: Na ICHD-3, o conceito de “Dor atribuída a lesão ou doença do nervo trigémeo”(DLDNT)
engloba duas causas raras para dor facial, a nevralgia do trigémeo (NT) e a neuropatia trigeminal
dolorosa. Apesar da preferência inicial por terapêutica médica (especialmente na NT), em doentes
com dor refratária ou intolerantes aos efeitos adversos da terapêutica farmacológica, a abordagem
cirúrgica surge como alternativa.
Objetivos: Caraterizar a população de doentes submetidos a cirurgia por DLDNT, avaliando a eficácia
da cirurgia e o grau de satisfação dos doentes.
Métodos: Foram revistos retrospetivamente os processos clínicos dos doentes submetidos a cirurgia
por DLDNT no CHLO entre Janeiro 2010 e Março 2021, caraterizando o diagnóstico e intervenção
realizada. Posteriormente, foi aplicado um questionário telefónico, avaliando a eficácia da cirurgia e
satisfação dos doentes com recurso à Penn Facial Pain Scale-Revised (PFPSR) e à Patient’s Global
Impression of Change Scale (PGICS).
Resultados: Foram submetidos 23 doentes a terapêutica cirúrgica, sintomáticos há 6,43±5,44 anos
(média±desvio-padrão) e medicados com 3.05±1.62 fármacos para controlo da dor à data da primeira
consulta de neurocirurgia. Da amostra, 73,9% apresentava NT clássica, 8,7% secundária, 8,7%
idiopática e 8,7% neuropatia trigeminal dolorosa pós-traumática. Em 65,2% dos casos foi realizada
descompressão microvascular(DMV), seguida pela radiofrequência do Gânglio de Gasser em 17,4%,
rizotomia parcial(RP) em 4,3% e DMV+RP em 13,0% dos casos. Foram obtidas 13 respostas ao
questionário telefónico (taxa de resposta: 56,5%), com um score médio (PGICS) de satisfação de 5,77
(de 1 a 7) e um diferencial médio de -6,77 entre a PFPSR pré e pós cirúrgica. Destes doentes, 38,46%
reduziu e 53% suspendeu totalmente a medicação para controlo da dor.
Conclusão: A cirurgia por DLDNT surge como opção terapêutica eficaz que pode evitar polimedicação
e persistência de sintomas ao longo dos anos, se referenciação mais precoce à consulta de
Neurocirurgia.
Palavras-chave: nevralgia do trigémio, neuropatia trigeminal
descompressão microvascular, rizotomia, radiofrequência
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Pedro Coelho1; Isabel Pavão Martins1,2,3
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Introdução: A cefaleia linear foi descrita recentemente e combina caraterísticas das cefaleias
epicrania fugaz, numular e enxaqueca. Caracteriza-se por dor com configuração em linha unindo dois
pontos nas regiões occipital ou occipito-cervical e frontal, periorbitária ou nasal, com duração habitual
de 5 a 10 minutos. Pode acompanhar-se de hiperestesia num dos extremos ou sintomas migranosos.
Apresentamos 2 casos de cefaleia linear.
Caso clínico: 1 – Mulher, 59 anos, iniciou dois tipos de cefaleia distintos em Maio/2020: a) enxaqueca
sem aura, crises habituais de 2 a 3 dias de duração, associadas a foto- e sonofobia, náuseas e, mais
raramente, vómitos, alodínia durante a crise; b) cefaleia numular com desconforto constante parietal
direito em região circular com cerca de 6 cm associado a disestesias, com dor de trajeto linear
sobreposta, de início no olho direito e progressão instantânea em direção à localização da cefaleia
numular. A cefaleia linear, de carácter pulsátil, ocorria por paroxismos, 2 a 3 vezes por semana, com
duração de 10 a 15 minutos, foto-, sono- e cinesiofobia associadas, com náuseas e vómitos,
agravamento com manobras de Valsalva e resposta a zolmitriptano.
2 – Mulher, 30 anos, com cefaleia desde há 1 ano caracterizada por dor de trajeto linear, instalação
na alta convexidade frontal direita com irradiação para a região supra-orbitária ipsilateral, com vários
paroxismos diários (duração de segundos), hiperestesia do couro cabeludo, foto- e sonofobia, sendo
desencadeados por movimento, stress e privação de sono, aliviados pelo repouso. Ambas as doentes
melhoraram com gabapentina e após administração de toxina botulínica (BoTN).
Conclusão: Chamamos a atenção para esta cefaleia recém descrita que combina caracteristicas da
cefaleia numular com a epicrania fugaz, duas características de predomínio epicraniano. Terapêuticas
usadas na cefaleia numular já mostraram ser eficazes, nomeadamente, a BoTN, como aconteceu em
ambas as doentes.
Palavras-chave : cefaleia linear, cefaleia numular, epicrania fugaz
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Introdução:
Nos últimos 70 anos foram vários os estudos publicados acerca dos padrões eletroencefalográficos
observados na enxaqueca. Os achados anormais são infrequentes, existindo contudo parca descrição
acerca das características dos registos obtidos durante a aura da enxaqueca, objetivo principal deste
trabalho.
Caso clínico:
Descrevem-se os casos de 3 mulheres, de 21, 24 e 82 anos, com história prévia de aura disfásica
prolongada, em duas das doentes associada a cefaleia típica de enxaqueca, reportando-se numa das
doentes (21 anos) vários episódios prévios transitórios de perturbação de linguagem sem associada
cefaleia. Em duas foi obtido estudo eletroencefalográfico simultâneo à aura, na senhora de 82 anos
o registo foi obtido após resolução da mesma. Todos os traçados revelaram padrões sugestivos de
disfunção hemisférica esquerda, discutindo-se para cada um as associadas particularidades
neurofisiológicas. Acrescenta-se que o estudo imagiológico contemporâneo por ressonância
magnética encefálica não revelou em nenhum dos casos alterações estruturais.
Conclusão:
As anomalias electroencefalográficas são mais frequentes quando o registo é obtido durante a fase
sintomática da enxaqueca. O eletroencefalograma pode assumir-se como um instrumento importante
no diagnóstico diferencial entre enxaqueca e outras patologias do sistema nervoso central, sobretudo
na presença de síndromes atípicas como aura sem enxaqueca ou aura prolongada.
Palavras-chave : enxaqueca, aura, eletroencefalograma
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O enfarte devido a enxaqueca (enfarte migranoso) é uma complicação rara de enxaqueca, geralmente
com bom prognóstico e baixa taxa de recorrência. Apresentamos um caso de enxaqueca com aura
com dois episódios de lesão isquémica documentados por RM.
Mulher de 39 anos, com enxaqueca com aura visual desde os 12 anos, que entre os 25 e os 29 anos
teve cinco episódios súbitos de hemiparésia esquerda, transitórios (20-30 minutos) e autolimitados,
associados a cefaleia opressiva occipitotemporal direita. Tem familiar de primeiro grau com
enxaqueca sem aura. Após investigação extensa e exclusão de outras causas admitiu-se o diagnóstico
de enxaqueca hemiplégica. Aos 30 anos teve quadro semelhante aos descritos anteriormente,
contudo mais prolongado, que motivou avaliação em contexto de Via Verde AVC. A RM e Angio-RM
realizada em fase aguda revelou lesão isquémica aguda subcortical frontal direita. Foi feito estudo do
AVC no jovem que revelou foramen ovale patente (FOP) com aneurisma do septo. Considerou-se o
diagnóstico de enfarte migranoso. Recuperou ao fim de dois dias e teve alta sob antiagregação
plaquetária que abandonou ao fim de alguns anos. No episódio actual, apresentou quadro de
enxaqueca com aura sensitiva mantida à esquerda, seguida no dia seguinte de alteração da
coordenação motora e diminuição da força muscular ispsilateral. Ao exame neurológico apresentava
hemiparesia esquerda (grau 4+/5), hemiataxia esquerda e marcha de base alargada. A RM-CE revelou
lesão isquémica aguda subcortical pré-central direita, sendo admitida recorrência de enfarte
migranoso. Foi retomada antiagregação plaquetar e feita terapêutica com dexametasona 8mg e
iniciada flunarizina 10 mg/dia mas com persistência dos sintomas durante semanas.
Neste caso documentamos uma recorrência de enfarte migranoso, algo raro e pouco descrito na
literatura. Acresce o interesse, em termos de discussão, de considerar o contributo do FOP para as
lesões cerebrais isquémicas, e ainda a dificuldade de tratar a aura de enxaqueca.
Palavras-chave : enxaqueca, aura, enfarte migranoso, enxaqueca hemiplégica
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Introdução: A Polineuropatia Amiloidótica Familiar é uma doença multissistémica com
heterogeneidade fenotípica. A nível neurológico, caracteriza-se por envolvimento do sistema nervoso
periférico, tipicamente com neuropatia de pequenas fibras, com progressão para polineuropatia
sensitivo-motora. Neste caso, descrevemos um doente com Polineuropatia Amiloidótica Familiar
(PAF) e enxaqueca hemiplégica, explorando o possível contributo de depósitos amilóides na
fisiopatologia de alguns sintomas.
Caso clínico: Homem, 50 anos, com diagnóstico precoce de PAF aos 24 anos, com mutação da
transtirretina V30M e clínica inicial de polineuropatia de pequenas fibras. Submetido a transplante
hepático em 1997, com envolvimento gradualmente progressivo, pós-transplante, gastrointestinal
(diarreia esporádica), cardíaco (cardiomiopatia restritiva) e ocular (glaucoma e depósitos amilóides no
vítreo). Após 14 anos de evolução da doença, síncrono com o envolvimento ocular, inicia cefaleias
com características de enxaqueca hemiplégica. A aura inicia-se com alterações visuais com duração
aproximada de 20 minutos, seguindo-se de cefaleia hemicraniana intensa, com progressão em marcha
de hemipostesia e hemiparesia unilateral (alternante entre episódios), contínua de duas até 12 horas,
com resolução completa dos sintomas. Após quatro anos do diagnóstico de enxaqueca, apresenta
duas crises convulsivas tónico-clónicas generalizadas. Ao exame neurológico apresenta apenas sinais
de polineuropatia sensitivo-motora ligeira. Realizou RM-CE sem alterações e aguarda resultado de
PET-PiB para deteção de depósitos amilóides. Embora a PAF possa explicar alguns sintomas neste
caso, o estudo genético identificou a mutação CACNA1A. Foi medicado com lamotrigina sem novas
crises.
Conclusão: Discutimos a patogenia dos episódios paroxísticos num caso de dupla mutação genética
para PAF e enxaqueca hemiplégica. Embora o envolvimento do SNC seja incomum na PAF, tem sido
descrito em doentes com sobrevidas mais longas pós-transplante hepático.
Palavras-chave : Polineuropatia Amiloidótica Familiar; Enxaqueca Hemiplégica; Depósitos amilóides
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Introdução: As neuropatias cranianas dos nervos trigémeo e facial estão descritas no tratamento com
radioterapia dos neurinomas do acústico, possivelmente secundárias ao aumento transitório do
volume tumoral.
Caso clínico: Jovem de 42 anos, agricultor, com antecedentes de exérese de neurinoma do acústico
direito em fevereiro de 2019. A RMN encefálica de controlo (09/2019) demonstrou resíduo tumoral
estável. Por persistência de tonturas, acufenos à direita e progressão tumoral em RMN de julho de
2020 foi proposto para radioterapia estereotáxica hipofracionada com intuito curativo, que efetuou
em janeiro de 2021 com boa tolerância clínica. Dois meses depois recorreu ao SU por acessos de dor
intensa, tipo choque elétrico, na hemiface direita, especialmente na divisão mandibular do nervo
trigémeo, com 1 semana de evolução e alívio parcial com anti-inflamatório. Foi medicado com
gabapentina (300 mg/dia) e tramadol (75 mg, bid) com remissão das queixas álgicas aquando da
permanência no SU. Reobservado 1 semana depois referindo a sobreposição de uma dor no ouvido,
base da língua e faringe precipitada pela deglutição. A TC CE demonstrou a lesão conhecida que
contactava a face direita da protuberância e a região anterolateral do hemisfério cerebeloso direito.
Iniciou carbamazepina (400 mg/dia) e corticoterapia (8 mg/dia). Verificou-se melhoria do quadro
clínico, tendo-se efetuado desmame posterior da corticoterapia. Um mês depois constatou-se uma
paralisia facial periférica direita com sinal de Bell. A RMN encefálica (05/2021) caracterizou a lesão
que capta contraste de modo heterogéneo com um centro hipocaptante (necrótico), molda e
condiciona edema na vertente lateral da protuberância e pedúnculo cerebeloso médio direito,
contactando os nervos trigémeo e glossofaríngeo. O doente reiniciou corticoterapia e reabilitação
fisiátrica.
Conclusão: O caso clínico demonstra a possibilidade de envolvimento sequencial de nervos cranianos
após o tratamento de um neurinoma do acústico com radioterapia estereotáxica hipofracionada que
deve ser reconhecido e diferenciado da progressão tumoral.
Palavras-chave : radioterapia estereotáxica; neuropatias; neurinoma do acústico
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Introdução. As cefaleias trigémino-autonómicas (CTA) são um grupo de cefaleias primárias muito
raras em idade pediátrica, estimando-se que a prevalência anual não ultrapasse os 0.03%. A
identificação de uma lesão estrutural subjacente é ainda mais rara. Apresenta-se o caso de 2 crianças
em que se estabeleceu o diagnóstico de uma CTA sintomática a uma lesão do tronco cerebral.
Caso 1. Menino de 9 anos de idade, acompanhado em consulta de Neurologia por Neurofibromatose
tipo 1 (NF1), sob tratamento com Selumetinib. Apresenta, desde os 6 anos, queixas de cefaleia
estereotipada, hemicraniana direita, de início súbito e associada a sintomatologia disautonómica
ipsilateral: ptose, injecção conjuntival, rubor periorbitário, rinorreia e plenitude auricular. A duração
dos episódios é prolongada, havendo uma resposta favorável à Indometacina. A investigação
imagiológica permitiu identificar uma lesão do tronco cerebral, de localização bulbomedular,
envolvendo o núcleo sensitivo do trigémeo direito e compatível com lesão glial de baixo grau de
malignidade.
Caso 2. Adolescente de 16 anos de idade, com diagnóstico de NF1 estabelecido aos 3 meses e que,
aos 8 anos, inicia queixas de cefaleia hemicraniana esquerda, de intensidade significativa, com várias
horas de duração. À dor associam-se lacrimejo, ptose e injecção conjuntival ipsilaterais, tendo
apresentado, em alguns episódios, lesões de abrasão cutânea auto-infligida para alívio da dor. A
investigação imagiológica permitiu a identificação de um glioma localizado à transição bulbomedular,
ligeiramente lateralizado à esquerda. Fez tratamento cirúrgico, quimio e radioterapia, encontrandose livre de doença há mais de 5 anos, assim como melhorado das queixas de cefaleia.
Conclusão. Apesar de ser uma situação extremamente rara em idade pediátrica, os dois casos clínicos
são paradigmáticos da relevância do elevado índice de suspeição no diagnóstico de uma CTA
secundária. O reconhecimento desta situação é crucial para uma correcta orientação terapêutica, com
natural impacto no prognóstico funcional da criança ou do adolescente.
Palavras-chave : cefaleias trigémino-autonómicas, lesão estrutural, disautonomia, idade pediátrica
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Introdução: A cefaleia é uma queixa comum na gravidez. Os quistos pineais são entidades benignas,
geralmente assintomáticos. Quando presentes com hemorragia intraquística (apoplexia pineal),
manifestam-se por cefaleia e podem ter consequências catastróficas. Existem alguns casos de
apoplexia pineal, mas não durante a gravidez ou com apresentação neurológica focal.
Caso Clínico: Multípara, 41 anos, com antecedentes de HTA e enxaqueca episódica sem menção de
aura. Admitida por cefaleia pulsátil, hemicraniana direita, diferente das habituais, de instalação até
intensidade máxima em horas, acompanhada de perturbação visual. À admissão: TA 146/91mmHg. O
exame neurológico e a avaliação laboratorial eram normais. A doente ficou internada para vigilância.
Verificou-se inicialmente resolução total da cefaleia e da perturbação visual nas primeiras 24h.
Contudo, no dia seguinte, a doente acordou com recorrência da sintomatologia e adicionalmente com
dormência no hemicorpo esquerdo, de novo. Ao exame neurológico destacava-se discreta lentificação
psicomotora, pronação do membro superior esquerdo, com reflexos mais vivos nesse membro,
reflexo cutâneo-plantar esquerdo extensor e hipoestesia do hemicorpo esquerdo. A fundoscopia era
normal. A doente realizou RM-CE urgente que evidenciou hemorragia em glândula pineal quística
(apoplexia da pineal). Foi proposto tratamento conservador. Houve nova melhoria da cefaleia e da
disfunção neurológica, tendo a doente alta com ajuste da medicação antihipertensora. Após 1 ano de
follow-up, mantém-se assintomática. A RM-CE de controlo (6M) encontrava-se sensivelmente
sobreponível.
Conclusões: A apoplexia pineal é uma condição rara, mas deve ser considerada no diagnóstico
diferencial perante cefaleia e disfunção neurológica transitória na gravidez. A cefaleia é a
manifestação mais comum desta entidade, embora com apresentações e padrões muito variáveis.
Este é o segundo caso-clínico relatado em que a apoplexia se apresenta como cefaleia do tipo
migranoso. Por fim, este caso destaca a importância do papel da neuroimagem, sendo a RM o método
de excelência durante a gravidez.
Palavras-chave : glândula pineal, apoplexia, cefaleia enxaqueca-like, disfunção neurológica
transitória
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Introdução
Segundo a classificação internacional de dor orofacial (2020), a enxaqueca orofacial episódica é
caracterizada por uma dor orofacial recorrente, com duração entre 4 a 72 horas, unilateral, com
carácter pulsátil, de intensidade moderada a elevada, que agrava com o exercício físico habitual e está
associada a náuseas e/ou fotofobia e fonofobia.
Caso Clínico
Mulher de 43 anos, com antecedentes pessoais de hipotiroidismo, seguida em consulta de Neurologia
por uma dor com 11 anos de evolução, a nível na região da arcadas dentárias superior e inferior à
direita, por vezes com irradiação ao território de V1 e V2, em “facada” e por vezes pulsátil, que
agravava progressivamente até alcançar intensidade máxima 10/10, com duração entre 48 e 72 horas,
associada a náuseas e vómitos.
A doente foi inicialmente seguida em consulta de medicina dentária, altura em que foi submetida a
uma extração dentária e a uma desvitalização dentária, sem melhoria da dor. Foi medicada com
naproxeno e ciclobenzaprina pelo médico de MGF, com melhoria parcial. Somente após 10 anos
desde o início do quadro clínico é que a doente começou a ser seguida em consulta de neurologia.
Ao exame neurológico não apresentava alterações de relevo. Realizou uma RM crânio-encefálica e
das articulações temporo-mandibulares, sem que se identificassem quaisquer alterações de relevo.
A doente foi inicialmente medicada com zolmitriptano em SOS, com resposta parcial a esse fármaco.
Substituiu-se esse medicamento pelo eletriptano, com resolução completa das crises álgicas.
Conclusão
No caso clínico apresentado, a doente apresentava um quadro álgico que cumpria os critérios de
enxaqueca orofacial episódica, o que foi apoiado pela resposta clínica positiva ao eletriptano. A
enxaqueca orofacial é uma entidade rara, cuja apresentação invulgar pode levar a procedimentos
desnecessários. Desse modo, o correto diagnóstico e tratamento desta patologia apresenta um
grande relevo clínico.
Palavras-chave : Enxaqueca orofacial, Dor orofacial crónica
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INTRODUÇÃO:
A enxaqueca é a grande imitadora no grupo cefaleias primárias pela prevalência e heterogeneidade
da sua apresentação clínica. Um subgrupo típico de doentes com enxaqueca apresenta-se com algia
facial. A enxaqueca facial é um desafio diagnóstico sendo frequentemente mal diagnosticada,
confundindo-se com outras cefaleias que mais comumente se apresentam com dor facial.
CASO-CLÍNICO:
Mulher de 31 anos com quadro de mais de 10 anos de evolução de dor facial unilateral localizada à
região maxilar e mandibular predominantemente direitas que se apresenta sob a forma de crises de
elevada intensidade álgica com duração de até 72h, com alodínia. Sem cariz nevrálgico. Associados a
foto, fono e osmofobia, bem como náuseas e vómitos. Sem sinais disautonómicos faciais. Sem
alterações no exame neurológico. Sem alterações na RMN-CE. Sem alterações na avaliação
estomatológica. Como tratamento sintomático de crise verifica-se resposta favorável a Zolmitriptano
5mg e Metoclopramida 10mg. Como tratamento profilático, foram experimentados fármacos de
diferentes classes farmacológicas em doses terapêuticas que não se revelaram úteis: propranolol,
oxitriptano, valproato de sódio, amitriptilina e venlafaxina. O Topiramato, na dose máxima de 100mg
bid, permitiu uma redução de 20 para 10 episódios de dor por mês. A toxina onabotulinica A não
trouxe beneficio adicional. Já realizou dois tratamentos com Erenumab 70mg com eficácia e redução
para 4 crises/mês.
CONCLUSÃO:
A enxaqueca facial pode constituir um desafio não só diagnóstico como também terapêutico, sendo
que os novos anticorpos monoclonais parecem também ser eficazes no tratamento desta variante
incomum de enxaqueca.
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Introdução: O herpes zóster agudo resulta da reativação do vírus varicela zóster (VVZ) e pode ter
múltiplas manifestações. O herpes zóster oftálmico define-se pelo atingimento do 1º ramo do nervo
trigémeo e cursa geralmente com algias e lesões cutâneas características nessa região, podendo
associar-se a sequelas a curto e longo-prazo.
Caso clínico: Jovem do sexo masculino, 26 anos, observado no serviço de urgência (SU) por queixas
álgicas localizadas à região do ramo maxilar do V par craniano com 3 dias de evolução. Inicialmente,
dor descrita como “picada”, contínua, intensidade moderada, intensificando-se e adquirindo
características nevrálgicas com atingimento do ramo oftálmico. Ao exame objetivo destaca-se
hiperémia conjuntival, sem outras particularidades. Medicado sintomaticamente com alívio parcial.
Estudo do LCR sem pleocitose. Admitido ao internamento no serviço de Neurologia, objetivando-se
no 1º dia lesões compatíveis com processo herpético na região nasociliar e frontal esquerda, sendo
detetado nesse mesmo dia o VVZ no LCR por reação de polimerase em cadeia. Inicia tratamento com
aciclovir endovenoso de 8 em 8 horas na dose de 10mg/kg que cumpriu durante 7 dias, mantendo-se
sob tratamento sintomático com carbamazepina e pregabalina. Realizada RM cerebral que revelou
alterações compatíveis com processo arterítico, optando-se pelo início de corticoterapia, 1mg/kg/dia
em esquema de desmame. Apresentou evolução clínica favorável com evidência de remissão das
lesões herpetiformes, mantendo apenas queixas álgicas faciais esporádicas.
Conclusão: A neuropatia trigeminal dolorosa apresenta-se frequentemente como manifestação
prodrómica da infeção aguda pelo VVZ, podendo ser na prática clínica de difícil distinção da nevralgia
trigeminal. Por outro lado, o rash típico não é, regra geral, visível aquando do início das queixas álgicas.
Assim, o reconhecimento deste quadro é fundamental para que se institua a terapêutica adequada o
mais precocemente possível de forma a prevenir-se as complicações graves que podem ter origem
neste processo infecioso.
Palavras-chave : herpes zóster, nervo trigémeo, neuropatia, nevralgia
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Introdução: Na classificação Internacional de cefaleias está bem patente a clara distinção clínica entre
cefaleias primárias e secundárias. No último caso, o diagnóstico pode ser estabelecido se a queixa
estiver em relação temporal com uma determinada entidade nosológica e/ou acompanha a sua
evolução (agrava ou melhora de acordo com a história natural da doença). Apesar de as cefaleias
secundárias serem epidemiologicamente menos significativas do que as primárias, a sua identificação
é de indispensável importância para a correta abordagem do doente.
Caso clínico: Jovem de 35 anos, com antecedentes de politraumatismo no contexto de acidente de
viação em 2015, avaliado por cefaleias temporoparietais direitas intensas, de carácter pulsátil, com 3
meses de evolução e progressivamente mais intensas. Sem pródromo, fotofobia ou fonofobia, sem
náuseas ou vómitos associados. Agravamento significativo com o esforço, resultando em evicção da
prática desportiva. Algum alívio com o repouso e resposta parcial com analgésicos. Associadamente,
tinnitus pulsátil. Ao exame neurológico não apresentava alterações, nomeadamente sopros cefálicos
ou cervicais audíveis. Pela suspeita de fístula arteriovenosa, foi pedida RM com estudo vascular.
Também na primeira observação, pela palidez marcada da pele e mucosas foi pedido estudo analítico
urgente. Do estudo realizado, destacou-se anemia grave (hemoglobina de 5.1g/dL) com necessidade
de suporte transfusional. Detectada sideropenia grave (ferritina indoseável) por provável défice de
absorção, no contexto de enterectomia proximal prévia no contexto de traumatismo abdominal. Após
a suplementação de ferro, com resolução das cefaleias em 2 semanas.
Discussão/conclusão: Serve este caso para relembrar a necessidade de excluir causas secundárias
sistémicas e a realização de exame físico completo (para além do exame neurológico) numa primeira
avaliação do doente com cefaleia. Ainda, salientar o facto da principal queixa limitante das atividades
ser a cefaleia e não outra semiologia que frequentemente acompanha as anemias sintomáticas, como
a astenia.
Palavras-chave : secundaria; anemia
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Introdução: Na população idosa as cefaleias de causa secundária tornam-se mais prevalentes à
medida que a idade avança e como tal, uma cefaleia de novo no idoso deve ser motivo de investigação
adicional.
Caso clínico: Apresenta-se o caso de um doente do sexo masculino de 67 anos de idade, com
antecedentes de nódulo da próstata em estudo, sem história pessoal de cefaleia, avaliado no serviço
de urgência por quadro com cerca de um mês de evolução de cefaleia hemicraniana direita, de
intensidade máxima 5/10, tipo pressão, persistente, mas com paroxismos até intensidade de 7/10 e
com melhoria com decúbito dorsal. Sem agravamento com manobra de Valsalva. Sem obscurações
visuais transitórias. Sem défices focais. Sem alterações ao exame objetivo geral e ao exame
neurológico. Realizou TC-CE e TC-cervical sem alterações de relevo. Teve alta encaminhado para
consulta de neurologia, medicado com paracetamol 1g em SOS. À reavaliação duas semanas depois
em consulta de neurologia, mantinha o quadro de cefaleia previamente descrito e apresentava de
novo ao exame neurológico disartofonia e paresia do XII par direito. Realizou RM-CE que documentou
a presença de lesão infiltrativa óssea envolvendo a vertente direita do clivus e basi-esfenóide com
extensão ao côndilo occipital abrangendo o canal do hipoglosso, sugestivo de depósito secundário.
Admitiu-se assim, cefaleia hemicraniana secundária a lesão do clivus com extensão ao canal do
hipoglosso. Posteriormente, o estudo do nódulo da próstata com recurso a biópsia revelou um
adenocarcinoma prostático.
Conclusão: O presente caso retrata uma apresentação incomum de doença metastática localizada ao
clivus como causa de cefaleia de novo no idoso. Realça-se a necessidade de um elevado grau de
suspeição para o diagnóstico de cefaleias de causa secundária na população idosa, com importantes
implicações terapêuticas e prognósticas.
Palavras-chave : clivus, cefaleia no idoso
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Introdução:
O síndrome antifosfolípideo (SAF) é uma entidade clínica associada a eventos vasculares venosos ou
arteriais. A fenomenologia vascular da enxaqueca e respetiva aura poderá traduzir a associação entre
estas entidades.
Casos clínicos:
Caso 1: Mulher de 22 anos iniciou hemicoreia direita em 2009. Apresentou positividade para
anticorpo anticoagulante lúpico, anticorpo anticardiolipina IgG e anticorpo b2-glicoproteina IgG em 2
ocasiões separadas por 3 meses e RM normal. Iniciou tratamento com antiagregação plaquetária,
tendo resolvido a coreia em 4 semanas. Passados cinco anos teve um episódio de cefaleia
hemicraniana, pulsátil, acompanhada por alterações visuais descritas como pontos cintilantes
presentes em ambos os campos visuais. A cefaleia cedia ao paracetamol, mas as alterações visuais
produtivas (provável aura visual) mantinham-se durante uma semana. A RM com difusão foi
novamente normal. Manteve aspirina e não se verificaram eventos trombóticos. Engravidou sob
hipocoagulação com HBPM profilática, sem intercorrências. Após o puerpério retomou antiagregação
plaquetária.
Caso 2: Mulher de 19 anos, com antecedentes de asma e dermatite atópica, iniciou pontos luminosos
no campo visual direito com duração de dois dias, com início ao acordar, acompanhado por cefaleias
intensas, hemicranianas direitas, pulsáteis e com fotofobia. Três dias depois a doente refere falta de
força na perna direita, com duração de um dia. Dois anos antes teve um episódio semelhante. A RM
era normal e mostrou-se positividade para anticorpo b2-glicoproteina IgG, persistente 3 meses
depois. Não cumpria critério clínico de síndrome anti-fosfolípido para que fosse iniciada terapêutica.
Conclusões:
Estes casos ilustram aura de enxaqueca prolongada associada anticorpos anti-fosfolípidos. A presença
de anticorpo b2-glicoproteina IgG é mais comum em populações com enxaqueca com aura, tendo
esta até sido proposta como critério clínico definidor de SAF. Considerando o risco cerebrovascular
associado a ambas as condições, mais estudos são necessários para esclarecer estes achados e
respetivas implicações.
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Introdução: Os sintomas autonómicos são uma das características das cefaleias trigeminoautonómicas. Na cefaleia em salvas, a ativação parassimpática é responsável pelo lacrimejo, injeção
conjuntival e rinorreia, enquanto que o defeito simpático origina miose e ptose. A patogenia destas
manifestações não se encontra completamente esclarecida, podendo existir sintomas atípicos.
Caso clínico: Mulher de 86 anos, com múltiplos fatores de risco vascular e patologia osteoarticular
degenerativa, inicia cefaleia supraorbitária direita, após queda com traumatismo da região frontal
ipsilateral ocorrido 2 semanas antes. A cefaleia era diária, com ritmo circadiano, cujo carácter era
dificil de definir, intensa, e com duração aproximada de 50-60 minutos, período durante o qual não
se encontrava agitada. Concomitantemente descrevia alteração visual monocular direita que
caracterizava como sensação de visão turva, e em algumas ocasiões com visualização de formas
coloridas. Durante o internamento manteve os episódios descritos, constatando-se que eram
acompanhados por midríase do olho direito, sem outros sinais disautonómicos. Foram excluídas
causas de cefaleia secundária. Admitiu-se a hipótese diagnóstica de cefaleia em salvas e foi iniciada
terapêutica profilática com verapamil. Verificou-se uma melhoria significativa do quadro,
apresentando um mês após a alta, apenas 2 episódios com boa resposta ao oxigénio em alto débito.
Conclusão: Apresentamos um caso de provável cefaleia em salvas com algumas manifestações
incomuns, nomeadamente no que concerne aos sintomas disautonómicos. A idade de início, a
instalação após traumatismo, o comportamento durante a crise, as manifestações visuais sugestivas
de aura e a midríase, são algumas das atipias neste caso. No entanto, as características da dor, o seu
ritmo circadiano e a resposta a terapêutica sugerem este diagnóstico. Existem descrições de casos
acompanhados de midríase, sendo a ativação do sistema nervoso simpático proposta como possível
etiologia. Pretendemos com este caso evidenciar esta complexa entidade, cuja fisiopatologia não está
ainda completamente compreendida.
Palavras-chave : Cefaleia em salvas, Cefaleias trigemino-autonómicas, Sintomas autonómicos
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Introdução: A nevralgia do trigémeo secundária surge tipicamente em idades mais jovens do que a
doença clássica e deve-se, frequentemente, a esclerose múltipla ou tumores da fossa posterior, sendo
o AVC em território vertebrobasilar uma causa rara.
Caso clínico: Doente de 82 anos, com múltiplos fatores de risco vasculares e AVC isquémico lacunar
prévio, antiagregada com clopidogrel, recorre a uma urgência por défice motor esquerdo súbito.
Apresentava paresia braquiofacial esquerda e hipostesia da hemiface esquerda. A TC excluiu lesões
hemorrágicas e não evidenciou lesões isquémicas agudas. A angio TC mostrou oclusão dos segmentos
V2 terminal/V3 da artéria vertebral esquerda. A doente foi internada sob antiagregação dupla e
estatina em alta dose. Durante o internamento, verbalizou queixas de dor moderada na hemiface
esquerda, em “moedeira”, mas com períodos de agravamento, com alteração do carácter para
fisgada. Excluiu-se arterite de células gigantes pois estavam ausentes sintomas constitucionais,
claudicação mandibular ou alteração da visão e apresentava velocidade de sedimentação normal e
eco-Doppler das artérias temporais sem sinal do halo. Com vista à investigação etiológica do AVC,
realizou RM que mostrou hipersinal em T2/FLAIR e restrição à difusão a envolver o pedúnculo
cerebeloso inferior e núcleo espinhal do nervo trigémeo esquerdos. A angio RM revelou hematoma
intramural em contexto de disseção do segmento V4 esquerdo e excluiu conflito neurovascular. A
doente foi medicada com 1800mg/dia de gabapentina, com melhoria sintomática.
Discussão/conclusão: Lesões isquémicas envolvendo o trato espinhal ou o núcleo do trigémeo nos
níveis inferiores do bulbo raquidiano são uma causa de dor central pós-AVC. Ocasionalmente podem
estar cumpridos critérios para diagnóstico de nevralgia do trigémeo secundária atribuída a outra
causa, que não esclerose múltipla ou lesão ocupando espaço, de acordo com a classificação
internacional de cefaleias.
Palavras-chave : nevralgia do trigémeo, AVC
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