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“Imagine que o tempo não é uma quantidade, mas uma qualidade, como a 

luminescência da noite sobre as árvores no preciso momento em que a lua 

nascente toca o topo das copas. O tempo existe, mas não pode ser medido.” 
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RESUMO 
Medeiros, F.L. Prevenção da Migrânea com Propranolol, Amitriptilina ou Sinvastatina: 
correlação com a produção do Óxido Nítrico. 2007. 125 p. Tese de Doutorado. Pós-
Graduação em Ciências Biológicas. UFPE. 
 
A migrânea é uma cefaléia primária comum, sendo a queixa mais freqüente nos serviços de 
atendimento em Neurologia. A fisiopatologia da migrânea ainda não foi completamente 
elucidada e as principais estruturas envolvidas podem ser o sistema trigeminovascular, fibras 
autonômicas e os vários agentes vasoativos locais. Aspectos peculiares do óxido nítrico (NO) 
e a presença da sintase do óxido nítrico (NOS) tanto a nível periférico (endotélio, fibras 
nervosas ao redor dos grandes vasos cerebrais e dura-máter), como no tronco cerebral e áreas 
hipotalâmicas, tornam esse composto um bom candidato a mediador dos mecanismos das 
crises de cefaléias vasculares, especialmente a migrânea. O NO provavelmente participa da 
inflamação neurogênica e da ativação das fibras perivasculares que conduzem os impulsos 
nociceptivos para o gânglio trigeminal. Terapias com estatinas melhoram a viabilidade do NO 
e possuem propriedades antiinflamatórias. O presente estudo é um ensaio clínico, aberto, 
prospectivo e comparativo, cujos objetivos foram avaliar a ação preventiva do propranolol, 
amitriptilina ou sinvastatina no controle dos ataques de migrânea; e correlacionar a produção 
plasmática de NO com a redução do índice de cefaléia (obtido através do cálculo do produto 
da freqüência de crises por mês X duração da dor em horas X intensidade da dor). Um total de 
357 pacientes com diagnóstico de migrânea participou do estudo no período de novembro de 
2004 a março de 2006. As pacientes receberam propranolol, amitriptilina ou sinvastatina por 
três meses e amostras de sangue foram coletadas para a determinação plasmática do NO. Em 
relação ao índice de cefaléia e número de dias com migrânea, as pacientes que usaram 
propranolol (60 mg; 80 mg; 120 mg), amitriptilina (12,5 mg; 25 mg; 50 mg) ou sinvastatina 
(10 mg; 20 mg; 40 mg) apresentaram redução significativa desde o segundo mês de 
tratamento (p<0,001), com exceção das usuárias de amitriptilina, que apresentaram redução a 
partir do primeiro mês (p<0,001). Aumento significativo no nitrato plasmático (p<0,001) foi 
detectado nas pacientes com dor (31 ± 1 µM, n=357) quando comparadas no período sem dor 
(28 ± 1µM, n=357). A redução ≥50% no número de dias com migrânea ao final do terceiro 
mês foi significativa para os três tratamentos instituídos, porém não houve diferença na 
eficácia entre os mesmos. Os nitratos plasmáticos analisados na fase livre de migrânea 
diminuiram significativamente entre as avaliações no controle e no terceiro mês, para as 
pacientes tratadas com propranolol 60 mg/dia (28,1 ± 1,0 vs 20,3 ± 1,0 µM, p<0,01), 80 
mg/dia (28,1 ± 1,0 vs 22,3 ±1,2 µM, p<0,05) e 120 mg/dia (28,1 ± 1,0 vs, 21,5 ± 1,5 µM, 
p<0,01); para as pacientes que utilizaram a amitriptilina 12,5 mg/dia (30,1 ± 1,7 vs 22,3 ± 1,2 
µM, p<0,05), 25 mg/dia (30,1 ± 1,7 vs 23,0 ± 1,3 µM, p<0,05) e 50 mg/dia (30,1 ± 1,7 vs 21,3 
± 1,0 µM; p<0,01); e para as migranosas tratadas com sinvastatina 10mg/dia (24,82 ± 1,0 vs 
16,5 ± 1,0 µM, p<0,01), 20 mg/dia (24,82 ± 1,0 vs 19,9 ±1,0 µM, p<0,05) e 40 mg/dia (24,82 
± 1,0 vs 20,0 ±1,0 µM, p<0,05). Concluimos que a sinvastatina foi eficaz como medicação 
profilática na migrânea, assim como o propranolol e a amitriptilina e a redução no índice de 
cefaléia ocorreu paralelamente com a diminuição da produção do NO. 
 
 
Palavras-chave: Migrânea, óxido nítrico, sinvastatina, amitriptilina, propranolol. 
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ABSTRACT 
Medeiros, F.L. Migraine prevention with Propranolol, Amitriptylin and Simvastatin: 
correlation with Nitric Oxide production. 2007. 125 p. PhD Thesis. Pos-Graduation in 
Biological Science. UFPE. 
 
Migraine is a common primary headache disorder, being the most frequent complaint in a 
Neurology service. The pathophysiology of migraine was not completely elucidate yet and the 
principal structures involved may be the trigeminovascular system, autonomic fibers and local 
vasoactive agents. Peculiar features of nitric oxide (NO), and the presence of NO-synthase 
(NOS) at either in peripheral level (endothelium, nerve fibers surrounding the large cerebral 
vessels and dura mater) as in brainstem and hypothalamic areas, have made this substance a 
good candidate as a mediator of the mechanisms of vascular headaches attacks, especially 
migraine. NO may indeed participate in neurogenic inflammation and activation of 
perivascular fibers that convey nociceptive inputs to trigeminal ganglion. Statins therapies 
improve NO viability and have anti-inflammatory properties. The present study represents an 
open-label, prospective, parallel groups and active comparator, whose objetives were 
evaluated the preventive action of propranolol, amitriptyline or simvastatin on control of 
migraine attacks; and correlate plasma nitric oxide production levels with reduction of 
headache index severity expressed as mean number of attacks per month, pain duration and 
pain severity score (0, no pain; 1, mild pain; 2, moderate pain; and 3, severe pain). A total of 
357 patients with diagnosis of migraine participated on study between November 2004 and 
March 2006. Patients received propranolol, amitriptyline or simvastatin treatments for three 
months and blood samples were collected to measure plasma NO. About the headache index 
severity (HIS) and number of days with headache (NDH), the patients who used propranolol 
(60 mg; 80 mg; 120 mg), amitriptyline (12.5 mg; 25 mg; 50 mg) or simvastatin (10 mg; 20 
mg; 40 mg) had a significant reduction since the second month (p<0.001), apart from the 
users of amitriptyline, that presented reduction at the first month (p<0.001). Significant 
increase in plasma nitrate (p<0.001) was detected in migrainers with pain (31 ± 1 µM) when 
they were compared with free headache periods (28 ± 1 µM). The reduction ≥50% in NDH in 
the end of the third month was significant for the three performed treatments, although there 
was no difference in the efficacy among them. The nitrate plasma analysed during the 
headache-free period decreased with statistically significant differences, between the run-in 
phase and third month, compared to the patients treated with propranolol 60 mg/day (28.1 ± 
1.0 vs 20.3 ± 1.0 µM, p<0.01), to 80 mg/day (28.1 ± 1.0 vs 22.3 ±1.2 µM, p<0.05) and to 120 
mg/day (28.1 ± 1.0 vs, and 21.5 ± 1.5 µM, p<0.01); to the patients that used amitriptyline 12.5 
mg/day (30.1 ± 1.7 vs 22.3 ± 1.2 µM, p<0.05), 25 mg/day (30.1 ± 1.7 vs 23.0 ± 1.3 µM, 
p<0.05) and 50 mg/day (30.1 ± 1.7 vs 21.3 ± 1.0 µM; p<0.01); and to migraineurs treated with 
simvastatin 10 mg/day (24.82 ± 1.0 vs 16.5 ± 1.0 µM, p<0.01), 20 mg/day (24.82 ± 1.0 vs 
19.9 ±1.0 µM, p<0.05) and 40 mg/day (24.82 ± 1.0 vs 20.0 ±1.0 µM, p<0.05). In conclusion, 
simvastatin was effective as preventive drug such as propranolol and amitriptyline in patients 
with migraine, and the reduction in HIS occurred parallel with the decrease of plasma nitric 
oxide production. 
 
 
Key words: Migraine; nitric oxide; simvastatin, amitriptyline, propranolol. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O reconhecimento da migrânea data de milênios, com referências encontradas nos 

escritos suméricos assim como nos papiros egípcios. Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já 

fazia uma magistral descrição dos distúrbios visuais (auras) que precedem a cefaléia em 

algumas crises, ao mesmo tempo sugeria que tanto os sintomas gastrintestinais como as 

manifestações neurológicas observadas durante as crises de migrânea eram resultado do fluxo 

dos humores do fígado para a cabeça (ALVAREZ, 1963; CLIFFORD ROSE, 1995). 

A migrânea foi o primeiro tipo de dor de cabeça a ser bem diferenciada em virtude 

de seus aspectos peculiares, algumas vezes dramáticos, como escotomas negativas, 

hemianopsia homônima, fachos luminosos e vômitos. Areteus da Capadócia, no primeiro 

século da nossa era, relatou a heterocrania como uma dor de cabeça paroxística, unilateral, 

variando de lado, associada a náuseas, vômitos e fotofobia, a qual melhorava na obscuridade 

(LASHLEY, 1941; ISLER, 1987). Cerca de meio século mais tarde, Galeno de Pérgamo 

utilizou o termo hemicrania, pela característica da unilateralidade da dor; termo que 

prevaleceu e foi traduzido para o italiano como “magrana” ou “emigrania”; para o inglês e 

francês como “migraine”; e para o espanhol como “migraña” (LANCE; ANTHONY, 1966). 

Em 1660, Johannis van der Linden, em sua monografia De Hemicrania Menstrua, 

faz, pela primeira vez, menção à influência da menstruação sobre crises de migrânea (apud 

EPSTEIN et al., 1975). Em 1984, a Sociedade Brasileira de Cefaléia sugeriu o uso dos termos 

migrânea para a doença e migranoso para o paciente (AD HOC HEADACHE, 1988). 

Das várias modalidades clínicas das dores de cabeça, a migrânea é seguramente, uma 

das mais freqüentes, com sintomatologia clínica exuberante e variada, para a qual se dispõe de 

um grande número de propostas terapêuticas. Muito se tem pesquisado sobre a migrânea, mas 

os avanços obtidos ainda não são suficientes para elucidar completamente todos os seus 

aspectos clínicos, fisiopatogênicos e terapêuticos (SARCHIELLI et al., 1999; 

KRYMCHANTOWSKI; MOREIRA FILHO, 1999; SHUKLA et al., 2001). 

A dor talvez seja a principal determinante do sofrimento humano. Neste estudo o 

problema da migrânea é abordado dentro de uma perspectiva neurobiológica e assume uma 

certa compreensão do problema nos âmbitos fisiopatológico e terapêutico. A migrânea, além 

de produzir sofrimento e incapacidade, é seguramente a causa mais comum de afastamento do 

trabalho, gerando um enorme ônus para a sociedade, sendo por essas razões, considerada 

como um sério problema de saúde pública (ORTIZ, 2002). 
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Estudos recentes têm demonstrado que cerca de 80% da população apresenta, pelo 

menos, um episódio de cefaléia durante o período de um ano; e mais de 90% têm pelo menos, 

um episódio de cefaléia durante toda a vida. A maioria desses casos nem sempre tem 

diagnóstico e tratamento adequados (LINET et al, 1989; SAPER et al. 2000; ORTIZ, 2002). 

A fisiopatologia da migrânea ainda não foi completamente elucidada. As principais 

estruturas envolvidas são o córtex e tronco cerebral, o sistema trigeminovascular e os grandes 

vasos do polígono de Willis, as fibras autonômicas que inervam esses vasos, os vasos durais e 

os vários agentes vasoativos liberados localmente, como a substância P, o peptídeo 

relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), o óxido nítrico (NO), o peptídeo intestinal 

vasoativo (VIP), o neuropeptídeo Y, a acetilcolina, a noradrenalina, as neurocininas, entre 

outros (UDDMAN; EDVINSSON, 1989). 

A depressão alastrante é o fenômeno neurológico que provavelmente justifica os 

principais achados experimentais e clínicos na migrânea. Ela tem velocidade de propagação 

semelhante à aura, ativa o núcleo espinhal do trigêmeo e está relacionada à liberação de 

CGRP e NO. Alterações circulatórias detectadas por métodos complementares reforçam a 

ocorrência da depressão alastrante (WAHL et al, 1994). 

A identificação de anormalidades nos cromossomos 1 e 19 relacionadas com a 

migrânea hemiplégica familiar foi relacionada às alterações nos canais de cálcio voltagem 

dependente tipo P/Q, específicos do sistema nervoso central, que regulam a liberação de 

vários neurotransmissores, incluindo provavelmente, a serotonina. A exemplo de outras 

anormalidades neurológicas paroxísticas que resultam da hiperexcitabilidade da membrana 

plasmática, é possível que a migrânea ocorra devido a um distúrbio nos canais iônicos, 

podendo modernamente ser considerada uma canalopatia (GARDNER et al, 1997; 

TERWINDT et al., 1997). 

Usualmente, as pessoas apresentam dificuldades para crer em algo que não se pode 

ver, palpar e cheirar. E isso é o que acontece com a cefaléia: como acreditar em uma queixa 

que não pode ser provada? (RAFFAELLI, 2002). Os pacientes cefaléicos e os que possuem 

distúrbios dolorosos relacionados costumam ser desesperados e complexos, freqüentemente 

rejeitados pelo sistema de assistência à saúde e muitas vezes lesados e comprometidos por 

uma longa lista de tratamentos inadequados e falhos. Os sintomas referentes a migrânea 

devem ser analisados com seriedade e mesmo aqueles que não são inteiramente 

compreendidos devem ser tratados com eficiência e compassividade (SAPER et al., 2000). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Considerações gerais sobre a história, prevalência e aspectos clínicos da 
migrânea 

A cefaléia é um fenômeno conhecido desde os primórdios da história da humanidade. 

Há descrições e achados arqueológicos que sugerem uma data aproximada de 7.000 a.C. 

Nesta época, o tratamento usado era a trepanação in vivo, devido a crença de que a dor era 

causada por maus espíritos e a abertura de orifícios no crânio permitiria a saída dessas 

entidades (SILBERSTEIN; LIPTON; GOADSBY, 2004). 

A figura mitológica do deus Hórus aparece freqüentemente associada à cefaléia. Conta 

uma passagem, que ao escalar uma montanha, em pleno verão, Hórus foi surpreendido por 

uma forte dor de cabeça e ao encontrar deuses que celebravam um banquete, recusou o 

convite porque a dor acompanhava-se de falta de apetite. As características citadas são 

sugestivas de migrânea, onde é descrita a forte intensidade da dor, os prováveis fatores 

desencadeantes como sol, calor e esforço físico, e a inapetência, podendo também 

corresponder à náusea (SILBERSTEIN; LIPTON; GOADSBY, 2004). 

À semelhança da mitologia grega, as divindades egípcias também padeceram de 

cefaléia, como atestam parágrafos dos papiros de Ebers e Beatty V. Por volta de 1500 a.C., os 

antigos egípcios gravaram no papiro de Geoge Ebers uma cena do tratamento da cefaléia 

(Figura 1), descrita da seguinte forma: “O médico deve amarrar à cabeça do paciente um 

crocodilo de argila, com olhos de louça e trigo na boca, usando uma faixa de puro linho sobre 

a qual devem estar escritos os nomes dos deuses”. Os relatos sugeriam a melhora desses 

pacientes, provavelmente devido à compressão das artérias dilatadas do couro cabeludo 

(ALVAREZ, 1963; ORTIZ, 2002). 

 

Figura 1- Cena do tratamento de migrânea pelos egípcios gravado no papiro de Geoge Ebers. 
(Fonte: www.cefaleiaemsalvas.com.br/historico:html, acessado em 15 de julho de 2007). 
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Neste mesmo papiro há relatos de remédios para dor de cabeça à base de mel e óleo de 

rícino. No papiro de Chester Beatty V, datado de 1300 a.C., há prescrições em forma de 

magia natural para dor de cabeça, além de haver relato do termo “ges-tep”, que seria dor em 

uma metade da cabeça, como sinônimo de hemicrania (SILBERSTEIN; LIPTON; 

GOADSBY, 2004). 

Foi Galeno de Pérgamo (Figura 2), aproximadamente em 200 d.C., que denominou 

essa dor de Hemikrania, porque era uma cefaléia que acontecia na metade do crânio. Como a 

influência da língua árabe predominou na Península Ibérica, o vocábulo hemicrania foi 

traduzido para “Ax-xaqiqâ”; a partir de então a língua espanhola incorporou o termo como 

“jaqueca”, sendo a seguir adotado pela língua portuguesa como enxaqueca. O vocábulo 

hemicrania originou o termo “Migraine” na língua inglesa e francesa, o qual transformou-se 

na palavra mais empregada no mundo científico. Tendo em visto o exposto e para 

acompanhar a nomenclatura internacional, a Sociedade Brasileira de Cefaléia resolveu adotar 

a palavra Migrânea para designar essa afecção (LANCE; ANTHONY, 1966; CLIFFORD 

ROSE, 1995; ORTIZ, 2002). 

 

 
Figura 2 – Galeno de Pérgamo (atual Turquia, 129 - 216 d.C.). 
(Fonte: www.biografiasyvidas.com/biografia/g/galeno.htm, 

acessado em 15 de julho de 2007). 
 

O grande impulso dado ao estudo da cefaléia ocorreu em 1980, quando a Sociedade 

Internacional de Cefaléia (“International Headache Society -IHS”) foi fundada. Já foram 

descritos mais de 150 tipos diferentes de cefaléias, cada um com seu quadro clínico peculiar e 

tratamento diferenciado. A Sociedade Internacional de Cefaléia, em 1988, publicou a 

Classificação e Critérios Diagnósticos das Cefaléias, Nevralgias Cranianas e Dor Facial, a 

partir da qual o estudo desse assunto tornou-se cada vez mais aperfeiçoado, palpitante e atual 

(ORTIZ, 2002). 
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Das várias modalidades clínicas das dores de cabeça, a migrânea é, seguramente, uma 

das mais freqüentes, com sintomatologia clínica exuberante e variada, para a qual dispomos 

de um grande número de propostas terapêuticas. Muito se tem pesquisado sobre a migrânea, 

mas os avanços obtidos ainda não são suficientes para elucidar completamente todos os seus 

aspectos clínicos, fisiopatogênicos e terapêuticos (SARCHIELLI et al., 1999; 

KRYMCHANTOWSKI; MOREIRA FILHO, 1999; SHUKLA et al., 2001). 

A prevalência de cefaléias em crianças aumenta de 39% aos seis anos de idade para 

70% aos 15 anos; refletindo em grande parte na ausência escolar. A migrânea apresenta uma 

prevalência que varia de 2,5 a 4,5%, em crianças na idade escolar e em pré-adolescentes, com 

distribuição praticamente igual entre os sexos e ligeiro predomínio no sexo masculino. Ao 

atingir a fase da adolescência e a idade de adulto jovem existe um aumento na incidência que 

varia de 10 a 25%, com nítido predomínio no sexo feminino (GHERPELLI , 2006). 

A forma mais comum da migrânea na infância e adolescência é a migrânea sem aura. 

Na infância, a migrânea pode se manifestar de maneira peculiar incluindo dores abdominais 

ou precordiais, taquicardia, vômitos cíclicos, vertigens e até mesmo febre (GHERPELLI , 

2006). A classificação da migranêa na infância registra três modalidades: vômitos cíclicos, 

migrânea abdominal e a vertigem paroxística benigna. Na primeira modalidade, crianças 

sadias apresentam crises episódicas, recorrentes de vômitos e náusea intensa durando de uma 

hora a cinco dias. As crises são associadas a palidez, letargia, havendo completo 

desaparecimento dos sintomas entre as crises. Na migrânea abdominal, o transtorno é 

caracterizado por dor abdominal idiopática episódica localizada na linha média, 

manifestando-se por crises que duram de uma a 72 horas com normalidade entre os episódios. 

A dor tem intensidade moderada a forte e é associada a sintomas vasomotores, náusea e 

vômitos. A maioria das crianças com migrânea abdominal desenvolverá migrânea 

posteriormente em sua vida. Na vertigem paroxística benigna da infância, os episódios são 

caracterizados por vertigens recorrentes e breves, ocorrendo sem aviso e resolvendo-se 

espontaneamente em uma criança saudável. Freqüentemente associada a nistagmo ou 

vômitos, e em alguns episódios de cefaléia pulsátil unilateral. (INTERNATIONAL 

HEADACHE SOCIETY CLASSIFICATION SUBCOMMITTE, 2004; PARISI et al., 2005; 

CHAKRAVARTY , 2005; GHERPELLI, 2006). 

Na maioria das crianças e adolescentes, o tratamento profilático medicamentoso não é 

necessário. São essenciais orientação e tranqüilização dos pais e do paciente sobre a natureza 

benigna e sobre a possibilidade de remissão espontânea. Deve-se considerar que nas crianças, 
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as crises são mais curtas e respondem melhor ao tratamento agudo não medicamentoso. 

(PARISI et al., 2005; CHAKRAVARTY , 2005; GHERPELLI, 2006).  

Nos adultos, a migrânea constitui a segunda cefaléia primária em freqüência sendo 

predominante na mulher, com relação ao gênero mulher/homem a razão é de 2:1 aos 20 anos 

de idade, 3:1 aos 42 anos e mesmo após a menopausa, o predomínio feminino permanece 

(LAUNER; TERWINDT; FERRARI, 1999). 

Um estudo realizado no Recife/PE (Brasil), em 1980, revelou que em 527 pessoas com 

idades variadas entre cinco e 50 anos, aleatoriamente retiradas da população geral, 46,82% 

apresentaram história de cefaléia tipo migrânea (FARIAS DA SILVA, 2003). Em 1998, 

FARIAS DA SILVA estudou 768 casos de migrânea, encontrando um percentual de 

prevalência de 72,27% no sexo feminino (FARIAS DA SILVA, 1998). 

A maioria das medidas de freqüência de migrânea em base populacional está 

representada por estudos de prevalência, cujos índices variados podem ser justificados por 

diferentes critérios de seleção populacional. Pode ser observado (Tabela 1) que os índices de 

prevalência de migrânea se tornaram mais uniformes após a utilização dos critérios 

diagnósticos da IHS.  

Tabela 1 - Estimativas de prevalência para migrânea segundo Barea e Forcelini (apud 
SPECIALI; FARIAS DA SILVA, 2002). 

Prevalência Autor (ano)/ 

País 

Tipo de 

população 

Metodologia Amostra Faixa etária 

(Anos) 
Masc. Fem. 

Bille (1962) 

Suécia 

Estudantes Entrevista, 

Correio 

8993 7-15 3,3 4,4 

Ekbom et al (1978) 

Suécia 

Funcionários Entrevista 9610 18 1,7 - 

Henry et al (1992) 

França 

Comunidade Entrevista 4204 5-65 6,1 17,6 

Rasmussen et al (1991) 

Dinamarca 

Comunidade Entrevista 740 25-64 7,8 25,2 

Stewart et al (1993) 

EUA 

Comunidade Questionário 20334 12-80 6,0 17,7 

Barea et al (1996) 

Brasil 

Estudante Entrevista 538 10-18 9,6 10,3 

Lavados e Tenhamm (1997) 

Chile 

Comunidade Entrevista 1385 Adultos 2,0 11,9 

Launer et al (1999) 

Holanda 

Comunidade Entrevista 

telefônica 

6491 20-65 13,3 33,0 

Lu et al (2000) 

Taiwan 

Estudantes Entrevista 4064 13-15 5,7 7,8 
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O impacto da migrânea na vida pessoal, familiar e social é bastante significativo, e 

segundo Launer, Terwindt e Ferrari (1999) mais de 25% dos pacientes com migrânea têm 

pelo menos duas crises no mês; uma vez que, a maior prevalência ocorre entre 25 e 55 anos de 

idade, isto reflete em custos indiretos representados pelo absenteísmo e diminuição da 

produtividade no trabalho, bem como em custos diretos dispendidos com atenção médica e 

uso de medicamentos. 

O quadro clínico geral da migrânea é de dor com início insidioso, atingindo um 

máximo em uma a duas horas, e com duração habitual de quatro a 48 horas, diminuindo de 

intensidade lentamente. No início é unilateral em aproximadamente 50 a 60% dos casos, 

tornando-se difusa com a evolução da crise. O caráter pulsátil ocorre em 80 a 90%, e as 

localizações predominantes são frontal e temporal. Os sintomas acompanhantes mais 

freqüentes são anorexia, náuseas, vômitos, sensação de frio, calafrios, visão turva, fotofobia e 

fonofobia. Outros sintomas de menor freqüência são palidez cutânea, osmofobia, hiperemia 

conjuntival, obstrução nasal, rinorréia, anorexia, tenesmo, diarréia, oligúria ou poliúria, 

insônia ou hipersônia, hipotensão ortostática, apatia, irritabilidade, dificuldade de 

concentração, sudorese e visão turva (FARIAS DA SILVA, 2003; SILBERSTEIN; LIPTON; 

GOADSBY, 2004). 

As manifestações iniciais dos ataques de migrânea com aura se instalam de modo 

gradual e desaparecem na maioria das vezes ao iniciar a fase dolorosa. Estas manifestações de 

disfunção cerebral são variadas e podem estar relacionadas ao território das artérias retinianas, 

carótidas internas ou do sistema vertebrobasilar. As mais freqüentes são as perturbações 

visuais (Figura 3) como as escotomas, fotopsias, teicopsias (imagens de fortificação), objetos 

desfocados ou aparentemente em movimento, micropsias, macropsias e deformação dos 

objetos. Contudo, as auras podem ser sensoriais (acúfenos e tinidos), vestibulares, da 

linguagem (disfasias, afasias), sensitivas, psíquicas, motoras (hemiparesias, colapso das 

pernas, ataxia) e até mesmo perda da consciência (BORDINI, 1995; COLOGNO; TORELLI; 

MANZONI, 1998). 
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A B C D 

Figura 3 – Tipos de alterações encontradas na aura visual: A) Imagem de 
Fortificação (Fonte: www. imigraine.net/migraine/withaura.htlm); B) escotoma 
positiva (Fonte: www.kellogg.umich.edu/neuralhtml); C) escotoma negativa 
(Fonte: www.emedicine.com/asp/imagesearch) e D) visão tubular (Fonte: 
www.medicastore.com/med/art); acessado em 15 de julho de 2007. 

Assim, a migrânea pode ser considerada uma síndrome, que é mais facilmente 

reconhecida quando todos os sintomas estão presentes. Do ponto de vista biológico, como os 

ataques iniciam e terminam, torna a situação interessante e pouco compreendida. A 

“International Headache Society”, em 2004, estabeleceu novos critérios para o diagnóstico da 

migrânea que são atualmente utilizados em estudos clínicos sobre o assunto (Tabela 2). 

Tabela 2 -Classificação das Migrâneas (“International Headache Society”, 2004) 

MIGRÂNEA 

Tipos Subtipos 

Migrânea sem aura  

aura típica com cefaléia migranosa 

aura típica com cefaléia não migranosa 

aura típica sem cefaléia 

migrânea hemiplégica familiar 

migrânea hemiplégica esporádica 

Migrânea com aura 

migrânea do tipo basilar 

vômitos cíclicos 

migrânea abdominal 

Síndromes periódicas da infância 

comumente precursoras da migrânea 

vertigem paroxística benigna da infância 

Migrânea retiniana 

migranea crônica 

Estado migranoso 

Aura persistente sem infarto 

Infarto migranoso 

Complicações da migrânea 

Crise epiléptica desencadeada por migrânea 

Provável migrânea sem aura 

Provável migrânea com aura 

Provável migrânea 

Provável migrânea crônica 
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2.2. Etiopatogenia e Fisiopatologia 
Dor é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor, como: 

“experiência sensorial e emocional desagradável, relacionada com lesão tecidual real ou 

potencial, ou descrita em termos deste tipo de dano”(MERSKEY; BOGDUK, 1994). 

A dor é uma experiência subjetiva sensorial multidimensional cuja expressão varia 

dramaticamente entre indivíduos mesmo quando sujeitos a estímulos semelhantes. Sua 

expressão é mediada por fatores cognitivos, ambientais e emocionais (HILLMAN, 1993). 

Tipicamente a intensidade percebida da dor reflete a intensidade do estímulo, através 

de neurônios moduladores que alteram a atividade evocada por estímulos nos neurônios 

sensitivos superiores, podendo ser inibitórios (analgesia) ou facilitadores (hiperalgesia). Ao 

perceber a dor, ocorre o comportamento nocifensivo de fuga e reflexos de retirada que podem 

ser utilizados como medida de controle da dor (BORDINI, 2002). 

Embora muito se tenha avançado no conhecimento sobre a migrânea, o mecanismo da 

sua produção ainda não foi desvendado. Algumas teorias foram elaboradas para explicar as 

crises de migrânea e, entre as mais consistentes, a primeira a ser formulada foi a teoria 

vascular de Graham e Wolff em 1938. 

 

2.2.1. Teoria Vascular 
Antigamente, as cefaléias eram consideradas “vasculares” ou “não vasculares”. Esta 

divisão não se mostrou apropriada, embora os vasos possam participar da crise migranosa. 

Entretanto, não está neles a origem da doença. A vasodilatação, por exemplo, desencadeada 

pelo exercício físico sob o sol ou induzida por nitroglicerina, não é necessariamente dolorosa. 

Assim como nem todos os pacientes com afecções cerebrovasculares isquêmicas 

experimentam dor (VINCENT, 1998). 

Algumas teorias foram elaboradas para explicar as crises de migrânea e, entre as mais 

consistentes, menciona-se a teoria vascular de Graham e Wolf, em 1938. Segundo esses 

autores, haveria uma fase inicial de vasoconstricção intracraniana que poderia ocasionar 

isquemia focal, e essa seria a causa dos sintomas deficitários neurológicos da aura (distúrbios 

visuais, sensitivos, motores e da linguagem); a seguir ocorreria vasodilatação ocasionando a 

dor. Segundo essa teoria, a crise de migrânea evoluiria em três fases como, a primeira fase, de 

auras ou seja, sintomas relacionados a vasoconstricção intracraniana afetando certas áreas 

corticais ou do tronco cerebral; a segunda fase, de cefaléia aguda, pulsátil e localizada, que 

estaria correlacionada com hipotonia e distensão passiva das artérias intracranianas e, 

sobretudo extracranianas; e a terceira fase, de cefaléia contínua e prolongada que decorre 
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possivelmente de edema de parede e infiltração perivascular dos vasos comprometidos 

(Figura 4) (WOLF, 1948; GRAHAM, 1979). 

 

 
Figura 4 – Disfunção vascular na migrânea. 

(Fonte: www.fisio.icb.usp.br/posgraduacao/disciplinas/melatonina_cefaleias, 
acessado em 15 de julho de 2007). 

 

Conforme esses estudos iniciais de Graham e Wolf, durante 50 anos prevaleceu a idéia 

de que a aura surgeria devido à vasoconstricção, e a dor devido à vasodilatação. A teoria 

vasoespástica de Wolf, aparentemente adequada ao conhecimento da época, passou a ser 

questionada no início da década de 80 (OLESEN, LARSEN, LAURITZEN, 1981). Embora 

durante a aura haja redução do fluxo sanguíneo cerebral regional, estudos questionam a 

correspondência clara entre a vasoconstricção e a aura ou entre a vasodilatação e a dor 

(VINCENT, 1998).  

 

2.2.2. Teoria da Depressão Alastrante Cortical 
Lashley (1941) estudou sua própria aura e observou que as alterações visuais se 

deslocavam pelo campo visual a uma velocidade de 3 mm/min (Figura 5), concluindo de 

forma intuitiva que esses distúrbios seriam produzidos por algo que se propagava pelo córtex 

visual primário; já que a origem da migrânea era desconhecida. 

 

 



Medeiros, F.L.                                     Prevenção da migrânea com propranolol, amitriptilina ou sinvastatina... 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - A aura de Lashley. (Fonte: www. migraine-
aura.org/DE/Funktionsmodell_von_...; acessado em 15 de julho de 2007). 

 

Em 1944, estudando eletrofisiologia no córtex de coelhos em Harvard, o Professor 

Aristides Leão, do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, observou 

um fenômeno de depressão da atividade elétrica que, quando experimentalmente induzido, 

propagava-se pelo córtex em todas as direções, tal como as ondas produzidas em uma poça 

serena por uma pedra nela atirada. Este fenômeno foi denominado “depressão alastrante”, ou 

“spreading depression of Leão” (Figura 6). Esse fenômeno experimental era caracterizado por 

uma onda lenta de depressão cortical, precedida por excitação que não era detida pelos sulcos 

cerebrais nem obedecia ao território de distribuição arterial e se propagava a uma velocidade 

de 3 mm/min no córtex cerebral de animais submetidos à anoxia. A velocidade de propagação 

desta onda era a mesma que a dos escotomas da migrânea, na fase de aura visual, e a margem 

do distúrbio visual se movia de modo tremulante num ritmo de 10 a 15 Hz, decrescendo na 

periferia de 3 a 4 Hz, indicando um distúrbio irritativo na frente da onda, seguido por uma 

função neuronal deprimida, que se expressava no escotoma (LEÃO, 1944; LAURITZEN, 

1984; LEÃO, 1986; FORTINI, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Aristides Leão e o fenômeno da Depressão Alastrante. 
(Fonte: www.fisio.icb.usp.br/posgraduacao/disciplinas/melatonina_cefaleias; 

acessado em 15 de julho de 2007). 
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Milner (1968) associou os dois fatos e sugeriu que os escotomas da migrânea são uma 

manifestação da depressão alastrante desencadeada por vários estímulos em indivíduos 

susceptíveis. Auras sensitivas também ocorrem num ritmo similar, freqüentemente com 

parestesias nas margens, que deixam dormência no seu rastro. 

Como a velocidade de propagação da depressão alastrante era semelhante à velocidade 

de propagação do fenômeno cortical que Lashley observara, Leão sugeriu posteriormente que 

a depressão alastrante estava relacionada à fisiopatologia da migrânea (LEÃO, 1986). 

O único fenômeno conhecido que poderia explicar essa excitação lenta e contígua que 

se espalha, seguida por inibição, é a depressão alastrante cortical (DAC). Nesse fenômeno, os 

neurônios e as células gliais se despolarizam, dando origem a uma atividade elétrica intensa, 

transitória, em espículas, com duração de segundos. Em seguida ocorre um período de 

silêncio elétrico com duração de alguns minutos. A DAC não cruza a linha média cerebral e 

não invade os núcleos da base, mas pode ocorrer independentemente nessas áreas, onde tanto 

as células gliais como os neurônios se despolarizam, resultando em aumento dos íons K+ e H+ 

e em diminuição do Na+, Ca2+ e Cl- no espaço extracelular. Na frente da onda da DAC, os 

neurônios disparam intensamente, depois permanecem silenciosos por 10 minutos ou mais, e 

em seguida a recuperação se completa (LEÃO, 1944; LEÃO, 1986; FORTINI, 2002). 

Após anos de relativo esquecimento, na década de 80, a DAC voltou a frequentar as 

teorias fisiopatológicas da migrânea. Em 1981, Olesen e colaboradores proveram as primeiras 

evidências em seres humanos de que durante as crises de migrânea ocorreria uma 

hipoperfusão cortical que se alastraria lentamente, com velocidade de propagação de 2,2 ± 0,3 

mm/min. Este valor, embora ligeiramente menor, era semelhante aos descritos por Lashley 

(1941) e Leão (1944). A DAC tornou-se então, a possibilidade mais atraente para explicar tais 

sintomas, face aos conhecimentos atuais, embora sua participação na crise migranosa ainda 

tenha aspectos obscuros (LASHLEY, 1941; LEÃO, 1944; GUEDES; CARMO, 1980; 

OLESEN; LARSEN; LAURITZEN, 1981). 

Olesen e colaboradores (1981) utilizaram o 133Xe intracarotídeo e 254 detectores 

externos acoplados ao crânio para medir a DAC em pacientes com migrânea, encontrando 

uma redução do fluxo sangüíneo durante a aura. Tal redução iniciar-se-ía de maneira restrita 

no polo occipital, avançando progressivamente para outras regiões. Aparentemente, este 

fenômeno não respeitava os limites dos territórios vasculares e foi então denominado 

“spreading oligoemia”, sendo posteriormente denominado como “spreading hypoperfusion” 

ou hipoperfusão alastrante. Sua velocidade era surpreendentemente semelhante à propagação 

do fenômeno conhecido como “depressão alastrante de Leão”. O fato da hipoperfusão 

alastrante espalhar-se pelo encéfalo sem respeitar a anatomia dos territórios vasculares 
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favoreceu a existência de um mecanismo neuronal subjacente, ao invés de um fenômeno 

primariamente vascular, admitindo-se que a hipoperfusão alastrante representasse a 

repercussão hemodinâmica da DAC (VINCENT, 1998). 

Um dos estudos mais interessantes em migrânea foi publicado por Woods e 

colaboradores (1994) a partir de informações colhidas ao acaso utilizando a tomografia por 

emissão de pósitrons (PET) para medir o fluxo sangüíneo cerebral regional. Nesta avaliação 

observou-se redução do fluxo sangüíneo cerebral regional, inicialmente nos lobos occipitais e 

nas medidas subseqüentes essa redução se propagou para os lobos anteriores, sendo de curta 

duração, retornando ao normal após 15 minutos (Figura 7). Essa foi a primeira demonstração 

da hipoperfusão alastrante in vivo em um ataque espontâneo de migrânea medido por PET, 

confirmando os achados do grupo da Dinamarca. O estudo de Woods e colaboradores (1994) 

mostra que a hipoperfusão alastrante (e provavelmente a própria DAC) ocorre também na 

migrânea sem aura, talvez de forma sub-clínica, abaixo do limiar de exteriorização 

sintomática da aura (WOODS, IACOBONI, MAZZIOTTA,1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 - Queda do fluxo cerebral durante um ataque espontâneo de migrânea de 
uma paciente submetida a estimulação visual. As cores das curvas de atividade-
tempo correspondem as áreas cerebrais. O primeiro decréscimo do fluxo cerebral 
regional ocorreu no córtex visual e depois seguiu em direção das artérias cerebrais 
médias. (Woods et al., 1994). 

 

O segundo estudo utilizando PET, de grande importância para o entendimento da 

fisiopatologia da migrânea, foi publicado no ano seguinte por Weiller e colaboradores (1995). 

Esses pesquisadores observaram que em algumas áreas cerebrais (subtância cinzenta peri-

aquedutal, formação reticular mesencefálica e locus ceruleus), o aumento do fluxo sangüíneo 

cerebral regional permanecia o mesmo após o desaparecimento completo da sintomatologia 

migranosa, indicando que essa alteração não decorreria da presença da dor (Figura 8). É 

possível que as áreas detectadas neste estudo constituam um centro gerador da migrânea, de 

onde impulsos anormais facilitariam o desenvolvimento dos ataques (WEILLER; et al, 1995). 
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Figura 8 – PET durante crise migranosa evidenciando ativação do tronco 
cerebral (Weiller et al., 1995). 

 

Utilizando-se de novas técnicas de imagem por ressonância magnética, denominadas 

“diffusion-weighted imaging” (DWI) e “perfusion-weighted imaging” (PWI) foi possível 

estimar-se o fluxo sangüíneo cerebral regional “on-line”. Sorensen e colaboradores (2001) 

estudaram ataques espontâneos de migrânea utilizando essas técnicas (FLIPPEN; WELCH, 

1997). 

Usando magnetoencefalografia (MEG), Barckley ecolaboradores (1990) detectaram 

em migranosos alterações do tipo ondas lentas de campo que foram semelhantes às 

observadas por Leão durante experimentos induzindo-se a DAC em coelhos. Os autores 

consideraram que essas ondas lentas de elevada amplitude representariam despolarizações 

neuronais focais cujo alastramento era limitado pela descontinuidade dos sulcos corticais e 

sua presença seria uma evidência indireta da DAC. 

A espectroscopia por ressonância magnética é um método de imagem que permite 

averiguar parâmetros metabólicos e energéticos in vivo. A espectrometria por fósforo (31P) foi 

utilizada na migrânea pela primeira vez por Welch et al. (1988), demonstrando a existência de 

uma desordem do metabolismo energético, talvez de origem mitocondrial. A DAC se 

caracteriza por alterações no metabolismo neuronal cortical e subcortical, no ambiente iônico 

local e na liberação de neurotransmissores no interstício tissular (CUTRER; BLACK, 2006). 

 

2.2.3. Teoria dos Neurotransmissores 
Outros estudos foram realizados para avaliar os feitos da acetilcolina, noradrenalina, 

histamina, serotonina, bradicinina, prostaglandinas e glutamato no envolvimento da 

etiopatogenia da migrânea, porém atenção especial foi dirigida para os efeitos da serotonina 

nesse processo (CUMINGS, 1974; FENIUK et al.,1991). 
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A acetilcolina (Ach) é conhecida há 70 anos como neurotransmissor parassimpático, e 

há 30 anos sabe-se que a noradrenalina (NA) desempenha esta função no simpático. Mesmo 

antes de se conhecer o conceito de neurotransmissor, há mais de um século, já se sabia que a 

atropina, um anticolinérgico que bloqueia a transmissão muscarínica, não elimina 

completamente os efeitos do parassimpático nas glândulas salivares. Assim, alguma 

substância com propriedade vasodilatadora indiferente à atropina deveria co-existir com a 

acetilcolina nestas fibras e no final da década de 70 comprovou-se a co-existência da 

acetilcolina e o peptídeo intestinal vasoativo (VIP) em fibras parassimpáticas (LUNDBERG 

et al., 1979). 

O conceito de que um neurônio teria apenas um neurotransmissor, conhecido como 

princípio de Dale, ruiu na história da ciência. Logo, a transmissão em uma fibra autonômica 

envolve não apenas os transmissores clássicos, mas também neuropeptídeos, co-transmissores 

e neuromoduladores, muitos deles com ação vasomotora (SARCHIELLI et al., 1999; 

STEPIEN; CHALIMONIUK; STROSZNAJDER, 1999). 

Os neuropeptídeos são, ao contrário dos transmissores convencionais, moléculas 

proteicas grandes, que geralmente estão envolvidos com a produção de efeitos mais 

prolongados, e liberados em regiões sem especialização sináptica, apresentando 

consequentemente, uma reposição mais lenta. Os neurotransmissores clássicos são 

sintetizados na periferia, próximos ao local de sua liberação, e contam com sistemas de 

recapturação, reposição e efeitos mais rápidos (VINCENT, 1998). 

Três tipos de fibras nervosas existem na parede dos vasos cranianos, sobretudo na 

região da adventícia e entre a adventícia e a média. Essas fibras liberam neurotransmissores 

vasoativos diante de um estímulo nervoso e interagem com substâncias vasorreguladoras 

presentes no sangue e/ou liberadas pelo endotélio do vaso, contribuindo para a regulação do 

tônus vascular (UDDMAN; EDVINSSON, 1989). 

As fibras simpáticas, originadas no gânglio cervical superior, contêm, além da NA, o 

NPY, um neurotransmissor com atividade vasoconstrictora. As fibras parassimpáticas com 

propriedades vasodilatadoras, contêm Ach e outros elementos como o VIP, e são capazes de 

liberar NO (LUNDBERG, 1996). As fibras sensitivas funcionam neste caso como fibras 

autonômicas eferentes e com propriedades vasodilatadoras. Essas fibras sensitivas, 

trigeminais não-mielínicas do tipo C, além da função ortodrômica, liberam 

neurotransmissores tais como substância P, o CGRP, a dinorfina B, o peptídeo ativador da 

adenilato-ciclase pituitária (PACAP), além de outras taquicininas, como a neurocinina A, na 

periferia por estimulação antidrômica. O resultado final da liberação desses 
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neurotransmissores determina a vasodilatação, extravasamento de plasma e a inflamação 

neurogênica. (LUNDBERG, 1996) (Figura 9). 

A endotelina (ET), o mais potente vasoconstrictor conhecido, inclui três isopeptídeos, 

a ET-1, a ET-2 e a ET-3, que atuam em dois receptores, ETA e ETB. Esse peptídeo, 

produzido pelo endotélio vascular tem sido envolvido na fisiopatologia da migrânea. Níveis 

elevados de ET-1 foram encontrados em pacientes com cefaléia em salvas, mesmo fora dos 

ataques (SAKURAI; YANAGISAWA; MASAKI, 1992; GALLAI et al, 1994; GOABSBY; 

ADNER; EDVINSSON, 1996; WHITE et al, 1997; VINCENT, 1998; LARS, 2006). 

A histamina é um doador endógeno de NO, via ativação de receptores H1. Portanto, a 

cefaléia induzida pela histamina é provavelmente mediada pelo NO, assim como as induzidas 

por reserpina, fenfluramina e prostaciclinas (OLESEN; EDVINSSON, 1997; OLESEN; 

TFELT-HANSEN; WELCH, 2000). 

 
Figura 9 - Fibras perivasculares sensitivas, simpáticas e parassimpáticas interagem com 
agentes vasoativos locais na produção da inflamação neurogênica. (Fonte: 
www.scielo.br/cgi bin/wxis.exe/?IsisScript=Sc...; acessado em 15 de julho de 2007). 

2.2.3.1. Teoria Serotoninérgica 
A teoria serotoninérgica é indiscutivelmente a mais divulgada e aceita. Muitas 

evidências sugerem que a serotonina (5-HT) possa ser importante em alguns aspectos 
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fisiopatológicos da migrânea (RAFFAELLI; MENON, 1975; RAFFAELLI, 1980). Logo após 

seu descobrimento, em 1948, a serotonina foi implicada na fisiopatologia da migrânea por 

Sicuteri (1966) que verificou a excreção urinária aumentada de ácido 5-hidroxi-indolacético, 

um metabólito da serotonina, durante as crises. Foi também observado que a injeção 

intramuscular de reserpina, uma substância que provoca a liberação de 5-HT em diferentes 

regiões, inclusive no sistema nervoso central, produz sintomas parecidos com os da migrânea 

em um determinado número de pacientes. 

A 5-HT funciona predominantemente como um neurotransmissor inibitório no 

cérebro. Dependendo do tônus, do diâmetro e do leito vascular, a administração de 5-HT pode 

causar vasoconstricção ou vasodilatação. Em geral, a 5-HT contrai as grandes artérias de 

condução e anastomoses arteriovenosas, principalmente via receptor 5-HT1b e dilata 

arteríolas, via receptor 5-HT7. Nos pacientes com migrânea sem aura, os níveis de serotonina 

plaquetária são normais entre as crises, mas são reduzidos em 40% durante as crises. 

Especula-se que os indivíduos com migrânea possuam uma transmissão serotoninérgica 

instável que levaria a um aumento no ritmo de deflagração das células da rafe do tronco 

cerebral (SICUTERI, 1966; FORTINI, 2002; FARIAS DA SILVA, 2003). 

Existem muitos receptores para 5-HT, classificados em grupos numerados de 1 a 7. Os 

receptores da família 1 são subdivididos em cinco subtipos (A, B, D, E e F), importantes no 

que se refere ao bloqueio agudo da crise migranosa (HOYER et al, 1994; SILBERSTEIN, 

1997). A serotonina presente na musculatura lisa cardiovascular e também nas plaquetas 

(carreadoras da serotonina) se liga a um receptor conhecido como 5-HT2, importante 

neuromodulador nociceptivo. O receptor 5-HT1A é um facilitador do reflexo nociceptivo, 

sendo modulado pelos receptores 5-HT1B/D. O receptor 5-HT3 também produz analgesia por 

estimulação do GABA (FERRARI; SAXENA, 1993). 

No homem, a 5-HT existe em três compartimentos principais: 1) neurônios, 2) células 

enterocromafins do trato gastrintestinal (nestes dois locais é sintetizada a partir do triptofano 

proveniente da dieta), e 3) plaquetas, que não têm a capacidade de sintetizá-la, captando do 

plasma a 5-HT proveniente do intestino. Descobriu-se que o receptor 5-HT1D poderia ser 

dividido em dois outros subtipos: o receptor 5-HT1Da, presente pré-juncionalmente nas fibras 

sensitivas nervosas perivasculares, e o receptor 5-HT1Db, pós-juncional, presente no músculo 

liso vascular. Com base em critérios moleculares, foi proposto que o receptor 5-HT1Da, fosse 

denominado receptor 5-HT1D e que o receptor 5-HT1Db passasse a ser simplesmente 5-

HT1B (GALLAI et al, 2000). 

A serotonina estimula a liberação de NO no endotélio, produzindo relaxamento 

vascular deste e com isso promove a vasodilatação do tecido cardíaco (in vitro). Nas artérias 
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coronárias o receptor 5HT-1D é o principal responsável por esta atividade no endotélio 

vascular, no entanto, por ação direta da serotonina pode-se obter a vasoconstrição e agregação 

plaquetária por agonismo nos receptores 5HT-2B presentes nas artérias coronárias. Os 

inibidores seletivos da recaptação da serotonina são capazes de reduzir a pressão arterial por 

hipossensibilizar, à longo prazo, os receptores 5HT-2 como também os beta-adrenérgicos. 

(DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003, QUEIROZ; BATISTA, 2004). 

Mas, ao longo dos últimos anos novas teorias fisiopatogênicas têm sido propostas. Na 

concepção de Raffaelli, a migrânea decorreria de uma disfunção do sistema límbico, cuja 

estimulação por agentes nociceptivos desencadearia uma reação de alarme com liberação de 

noradrenalina, seguindo-se a cascata de descargas de neurotransmissores, tendo como centro a 

serotonina (RAFFAELLI; MENON, 1975; RAFFAELLI, 1980). Posteriormente, Sicuteri 

(1966, 1982) passou a admitir como fator causal uma deficiência dos opióides endógenos 

(endorfinas) que atuariam como moduladores da dor e da sensibilidade. 

 

2.2.3.2. Glutamato, GABA e Comorbidades 
O sistema nervoso central também sofre grande influência de aminoácidos, os quais 

são divididos em inibitórios e excitatórios em relação a sua função no cérebro. O maior 

neurotransmissor excitatório no cérebro é o glutamato e o de maior importância inibitória é o 

ácido gama-aminobutírico (GABA). Ambos ativam receptores ionotrópicos (GABA-A, 

ligantes a canais iônicos) e metabotrópicos (GABA-B, ligados a proteína G) e são geralmente 

associados a comunicação neural. Recentemente, foram identificados 16 subunidades de 

receptores de glutamato ionotrópicos e oito metabotrópicos, assim como 21 ionotrópicos e 

dois metabotrópicos de GABA. Os receptores glutamato ionotrópicos são NMDA (NR1, 

NR2A-D, NR3), AMPA (GluR1-4), e cainato (GluR5-7, KA1,2), e os metabotrópicos são 

classificados em grupo 1 (mGlu1,5) grupo 2 (mGlu2,3) e grupo 3 (mGlu4,6,7,8) (PERES, 

2005). 

O glutamato vem sendo responsabilizado e tido como crucial no desenvolvimento da 

sensitização central na fisiopatologia da cefaléia. Em estudo recente, os níveis de glutamato 

no líquido cefalorraquidiano de pacientes com migrânea crônica apresentavam-se aumentados 

quando comparados aos controles e ainda mais elevados naqueles com fibromialgia como 

comorbidade (PERES et al, 2004). Na comorbidade psiquiátrica levanta-se o papel do GABA 

em condições como depressão e ansiedade (especialmente GABA B) e também em insônia, 

situações freqüentemente associadas à migrânea. O glutamato e o GABA podem ser alvos 
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terapêuticos a serem atingidos na descoberta de novas moléculas, participando como 

candidatos na profilaxia da migrânea e fibromialgia (PERES, 2005). 

 

2.2.4. Teoria do Sistema Trigeminovascular 

Moscowitz (1984) introduziu o conceito de sistema trigeminovascular (Figura 10) e 

propôs um mecanismo para as cefaléias: uma lesão da parede vascular ou do tecido cerebral 

circunvizinho, ou mesmo uma disfunção primária dos neurônios trigeminovasculares ou de 

seus prolongamentos levariam à produção local de moléculas nociceptivas (serotonina, 

histamina, bradicinina, prostaglandinas). Estas substâncias induziriam uma despolarização dos 

axônios sensitivos que se acompanharia da liberação local de neurotransmissores (substância 

P, CGRP). Impulsos ortodrômicos carreariam a percepção dolorosa para o tronco cerebral e 

centros superiores, constituindo-se na via reflexa aferente. Por condução antidrômica seriam 

liberados neuropeptídeos na parede dos vasos, o que aumentaria a permeabilidade vascular e a 

dilatação dos vasos cerebrais (TUTEJA et al, 2004; BELLAMY et al, 2006). 

A predominância ipsolateral das fibras trigeminais explica a distribuição estritamente 

ipsolateral de muitas cefaléias vasculares. A inervação bilateral dos vasos sangüíneos da linha 

média (artéria cerebral média, artéria cerebral anterior e seio sagital superior) sugere a 

possibilidade de que distúrbios nesses vasos possam causar cefaléias bilaterais. Uma rede de 

fibras dos neurônios que dão origem à primeira divisão do trigêmio se distribui ao redor dos 

vasos cranianos, constituindo o sistema trigeminovascular, via final comum de transmissão 

das cefaléias vasculares (LASSEN et al., 1994; GOADSBY; EDVINSON; EKMAN, 1998). 
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Figura 10- Sistema trigeminovascular e sua relação com o hipotálamo 

(Fonte: http://www.content.nejm.org; acessado em 15 de julho de 2007). 
 

Moskowitz e colaboradores (1993) demonstraram que a passagem da DAC provoca a 

expressão de c-fos no núcleo do trigêmeo. O pró-oncogene c-fos constitui um marcador não 

específico da ativação neuronal. Estas experiências estabeleceram a ligação entre a depressão 

alastrante e a ativação do sistema trigeminovascular (MOSKOWITZ; NOZAKI; KRAIG, 

1993; INGVARDSEN, et al, 1997). 

Alternativamente, pode-se especular que o CGRP detectado no sangue da jugular 

ipsilateral de pacientes migranosos não se origina a partir da passagem da DAC, mas por 

ativação mais intensa do sistema trigeminovascular por algum outro mecanismo. A presença 

da DAC na ativação trigeminovascular ainda necessita de esclarecimentos adicionais 

(VINCENT, 1998; GOADSBY; EDVINSSON; EKMAN, 1998; FUSCO, 2003). 

A vasodilatação provocada pela estimulação do gânglio de Gasser acompanha-se da 

degranulação de mastócitos e maior permeabilidade vascular, liberando neuropeptídeos, 

incluindo a substância P, CGRP e o VIP, que contribuem para manter a vasodilatação. 

Goadsby (1998) mostrou que a termorregulação do gânglio trigeminal causa acentuada 

elevação ipsilateral nos níveis plasmáticos da substância P e CGRP, coincidindo com o 

“flushing” unilateral da face (VINCENT, 1998; VALENÇA, et al., 2002). 

Atualmente existem muitas evidências de que a migrânea é mediada por meio das 

terminações do nervo trigêmeo, e que pode ser devida a uma inflamação neurogênica estéril.  
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2.2.4.1. Inflamação neurogênica 
Há mais de 100 anos sabe-se que a estimulação do coto distal de uma raíz dorsal 

seccionada produz, antidromicamente, sinais inflamatórios e vasodilatação, visto que a fibra 

sensitiva conduz nos dois sentidos. A ativação sensitiva axonal reflexa produz a liberação de 

neurotransmissores conhecidos por não-adrenérgicos e não-colinérgicos (NANC) na periferia 

do axônio, meninges e vasos sanguíneos (MOSKOWITZ, 1984; LUNDBERG , 1996). 

O grupo de Moskowitz desenvolveu, através de uma série de experimentos, a teoria 

neurovascular fundamentada na ocorrência de uma inflamação neurogênica estéril. O estudo 

baseou-se em evidências prévias, como o fato de que algumas moléculas implicadas na 

patogênese das cefaléias primárias (5-HT, histamina e prostaglandinas) estariam relacionadas 

com um ou mais componentes da resposta inflamatória. A outra evidência é que a 5-HT, 

substância aventada como principal mediador dos fenômenos fisiopatológicos das cefaléias 

primárias, estaria associada aos fenômenos de hiperalgesia que ocorrem nos processos 

inflamatórios e, finalmente, a evidência de que algumas cefaléias primárias seriam tratadas 

adequadamente com a administração de antiinflamatórios, tais como os corticosteróides, o 

ácido acetilsalicílico e a indometacina. Essas substâncias inibiriam a síntese de 

prostaglandinas e leucotrienos e, conseqüentemente, teriam a capacidade de bloquear o 

processo inflamatório (MOSKOWITZ; NOZAKI; KRAIG, 1993; CICIARELLI, 2005). 

Segundo Moskowitz, esse processo inflamatório perivascular seria mediado por 

estímulos neurogênicos, conduzidos pelo ramo oftálmico do nervo trigêmeo, estabelecendo o 

sistema trigêmino-vascular responsável pela inflamação neurogênica estéril. 

A inflamação neurogênica constitui hoje um modelo experimental para migrânea, 

embora nem sempre os resultados experimentais correspondam às respostas obtidas na 

clínica. (CONNOR; BEATTIE, 1995; MAY et al, 1996).  

 

2.2.5. Participação Genética 
Russel e Olesen (1995) entrevistaram os familiares de primeiro grau dos pacientes 

com migrânea com aura e encontraram um risco quatro vezes maior desses parentes 

desenvolverem a doença, e nos parentes de pacientes sem aura esse risco foi de 1,9 vezes 

maior; e 1,4 vezes maior de sofrer migrânea com aura. A transmissão do tipo de migrânea 

parece ser específico para cada família; no entanto, nenhum tipo único de herança pode ser 

definido. A inconsistência dos dados pode refletir a heterogeneidade genética da migrânea. 

Algumas famílias têm aparentemente um modo de transmissão autossômico dominante, 

enquanto outras parecem apresentar herança autossômica recessiva com penetrância 

incompleta (RUSSEL; OLESEN, 1995; FORTINI, 2002). 
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Em 1994 foi encontrado o primeiro locus da migrânea hemiplégica familiar, 

considerada uma doença rara, autossômica dominante, ligada a um locus no cromossoma 19 

em mais de 40 famílias estudadas. Em 1996, quatro mutações diferentes na subunidade alfa-1 

que determinam uma alteração intermitente na função do canal de cálcio voltagem dependente 

do tipo P/Q, específicas da região cerebral, mapeadas no gene CACNA1A do cromossomo 

19p13, foram identificadas em quatro famílias com migrânea hemiplégica familiar (Figura 11 

e 14) (OPHOFF et al., 1996). Nas famílias estudadas com essa condição, 55% do locus 

identificado foi localizado no cromossomo 19, 15% no cromossomo 1, mutações no ATP1A2 

(R548H) do 1q23 em homens de herança Mendeliana e 30% não foram determinados, 

demonstrando que a doença é autossômica dominante e estereotipada (RUSSEL; OLESEN, 

1995; FORTINI, 2002). 

O canal P/Q, voltagem dependente, regula a liberação de vários neurotransmissores, 

possivelmente incluindo a 5-HT. Logo, verificou-se novos loci no cromossomo 1q21-23 e 

1q31. A migrânea pode então ser classificada como uma canalopatia, assim como outras 

anormalidades paroxísticas da neurologia (DUCROS et al., 1997; GARDNER et al., 1997). 

 

 
Figura 11 – Representação da mutação em migrânea hemiplégica familiar tipo 1 

(Fonte: www.nature.com/.../v4/n5/fig_tab/nrnl102_F4.html; acessado em 15 de julho de 2007). 
 

O gene para migrânea hemiplégica 2 foi identificado em 2003 (Figura 12 e 14), 

quando mutações no ATP1A2, gene da subunidade alfa-2 da bomba sódio-potássio foi 

demonstrado em duas famílias italianas. A bomba de íons Na+, K+-ATPase utiliza ATP para 

ativar o transporte de sódio para fora e potássio para dentro da célula. Esta usualmente é 

composta de duas subunidades, a catalítica que contém o sítio de ligação para o ATP e cátion 

e outra subunidade beta reguladora (VANMOLKOT et al., 2006). 
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Figura 12 – Representação da mutação em migrânea hemiplégica familiar tipo 2 

(PIETROBON, 2007). 
 

O gene para migrânea hemiplégica familiar tipo três (Figuras 13 e 14) foi identificado 

em 2005, com uma mutação em SCN1A, gene ligado na subunidade alfa-1 voltagem-

dependente ligada ao canal de sódio, identificado em três famílias germânicas (DICHGANS 

et al., 2005). 

 

 
Figura 13  – Representação da mutação em migrânea hemiplégica familiar tipo 3. 

(Fonte: www.hg.med.umich.edu/labs/meislerlab/research.php; acessado em 15 de julho de 2007). 
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Figura 14 - Locais das mutações das migrâneas hemiplégicas familiares. (Fonte: 
www.hg.med.umich.edu/labs/meislerlab/research.php, acessado em 15 de julho de 2007). 

 

Na migrânea hemiplégica tipo 1, a alteração intermitente do canal de cálcio promove 

um maior influxo de cálcio e conseqüentemente maior saída de glutamato. Na migrânea 

hemiplégica tipo 2 existe uma diminuição da função da bomba de íons Na+, K+-ATPase com 

redução da remoção de K+ extracelular, determinando uma maior concentração de K+ e 

glutamato na fenda sináptica. Na migrânea hemiplégica tipo 3 o aumento da função da bomba 

de íons Na+ determina uma maior saída do K+ para o meio extracelular e conseqüentemente 

maior saída de glutamato (Figura 14) (DICHGANS et al., 2005). 

Uma das maneiras de se avaliar a genética das migrâneas é estudar a comorbidade 

entre esta doença e outras desordens hereditárias. Especulativamente, se em determinada 

doença genética a ocorrência de migrâneas é maior, abre-se a possibilidade de ligações 

próximas ou mutações diferentes no mesmo gene provocarem ambas as doenças. Uma 

arteriopatia cerebral com transmissão familiar dominante com infartos subcorticais e 

leucoencefalopatia denominada CADASIL foi identificada recentemente, estando sua 

ocorrência ligada ao cromossoma 19p12. Em algumas famílias este quadro se associa a 

presença de nistagmo ou síndrome cerebelar. Curiosamente, pacientes com CADASIL podem 

sofrer consideravelmente mais migrânea com aura do que a população geral (JUNG et al, 

1995; VERIN et al, 1995). Em uma análise de 45 pacientes pertencentes a 7 famílias com 
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CADASIL, a migrânea com aura estava presente em 22% (CHABRIAT et al, 1995; KRUIT, 

et al, 2004). 

Outra doença com sintomas do tipo de migrânea e que têm relação genética mais 

precisa é a MELAS, considerada uma mitocondriopatia com mutação específica. Manifesta-se 

através de um quadro de encefalomiopatia, com acidose láctica, episódios tipo acidente 

vascular cerebral e manifestações migrânea símile. Esta síndrome é causada por uma mutação 

no ponto A até G do gene mitocondrial. Nesta síndrome só as mães transmitem a doença, e 

todos os filhos são afetados (TIETJEN, 2000; KRUIT, et al, 2004). 

2.2.6. Teoria envolvendo o Magnésio 
Em parte, o magnésio regula o influxo de cálcio ionizado por meio de canais regulados 

por receptores NMDA (aminoácidos excitatórios). A hipomagnesemia pode aumentar a 

sensibilidade desse tipo de receptor à DAC que é dependente da ativação de receptores 

NMDA. O influxo de cálcio desencadeado pela ativação desses receptores é o próprio 

estímulo para a ativar a sintase do óxido nítrico (NOS) (SILVA JR; FORTINI; BORDINI, 

2002). 

Estudos com a utilização da espectroscopia demonstraram baixos níveis de magnésio 

no cérebro das famílias com migrânea hemiplégica, assim como nos pacientes com migrânea 

sem aura. Existe também evidências de que os níveis de magnésio no líquido 

cefalorraquidiano de pacientes com migrânea são mais baixos quando comparados com 

aqueles sem cefaléia. Além disso, curiosamente substâncias que podem desencadear uma crise 

como estrógenos, álcool e fosfatos diminuem o magnésio sérico (CLIFFORD ROSE, 1991; 

BOSKA et al., 2002; CICIARELLI, 2005). 

Baixos níveis de magnésio representam um mecanismo fundamental para o aumento 

da excitabilidade neuronal. Portanto, os mecanismos que levam o cérebro do migranoso 

apresentar elevado nível de excitabilidade neuronal parecem ser baseados, principalmente, em 

alterações do funcionamento dos canais iônicos, especialmente dos canais de cálcio, em 

disfunções mitocondriais que alteram o metabolismo energético neuronal e, finalmente, na 

constatação de que o cérebro do paciente migranoso possui baixos níveis de magnésio 

(BOSKA et al, 2002; CICIARELLI, 2005). 

 

2.2.7. Teoria envolvendo a Melatonina 
A interação entre melatonina e cefaléias é ampla e complexa. Algumas cefaléias 

apresentam nítida ritmicidade circadiana como a cefaléia hípnica e a cefaléia em salvas; 

outras cefaléias com variação circanual como a cefaléia em salvas e a migrânea cíclica; e por 
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último, a migrânea menstrual com ritmicidade mensal. Muitos efeitos biológicos da 

melatonina a caracterizam como uma potencial candidata a fisiopatologia e tratamento da 

migrânea. Seus efeitos são de potencializar o GABA, inibir o glutamato, eliminar o NO, 

modular a ação da serotonina, dopamina, agir como analgésico opióide e antiinflamatório, 

além de ter estrutura molecular semelhante à indometacina, molécula de muito interesse na 

área das cefaléias (PERES et al, 2001). 

Recentemente, estabeleceu-se que a melatonina 3mg é eficaz na prevenção da 

migrânea (PERES et al, 2004). Na migrânea, níveis diminuídos de melatonina e alteração na 

sua curva de secreção foram detectados. Pacientes com migrânea crônica apresentam 

alterações dos níveis de melatonina com o avanço da intensidade da dor e, níveis menores em 

insônia, apontando para uma disfunção cronobiológica (PERES, 2005). 

Clinicamente, as crises de migrânea podem decorrer de mudanças no ritmo do sono, e 

consequentemente, pacientes com migrânea dormem menos, têm latência de sono maior, e 

mais despertares noturnos. Estudo em duzentos pacientes com migrânea episódica e crônica 

revelou piora das crises nos pacientes que mudaram seu horário de sono ou relataram viagens 

cruzando fusos horários (PERES et al, 2001). 

Na cefaléia em salvas, a importância da melatonina e ritmicidade está bem 

estabelecida. Um estudo duplo-cego controlado placebo mostra que a melatonina é superior 

ao placebo em cefaléia em salvas episódica e crônica. Os níveis de melatonina encontram-se 

diminuídos em pacientes com cefaléia em salvas. A relação entre cefaléia em salvas e 

aumento de temperatura é provavelmente mediada pela alteração da secreção de melatonina 

(PERES et al, 2000). 

 

2.2.8. Teoria do Óxido Nítrico (NO) 
Em 1980, os cientistas Salvador Moncada (Figura 15) e Richard Palmer estudaram o 

relaxamento muscular na parede das artérias e observaram que a acetilcolina atua nas células 

endoteliais, produzindo uma outra substância que fornece o sinal para o relaxamento 

muscular. Essa substância era um gás muito simples, o óxido nítrico, de fórmula NO (um 

átomo de nitrogênio ligado a um átomo de oxigênio). Ele é considerado um poluidor da 

atmosfera junto com outros gases de nitrogênio como o N2O e o NO2 (MONCADA; 

PALMER; HIGGS, 1991). 
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Figura 15 - Salvador Moncada nasceu em Honduras, estudou Medicina na Universidade de El 
Salvador. Em 1971 foi para Londres, onde obteve seu Ph.D. no The Royal College of Surgeons, e 
na ocasião contribuiu para a descoberta do mecanismo de ação dos medicamentos compostos de 
ácido acetilsalisílico. (Fonte: www.geneall.net, acessado em 15 de julho de 2007). 

 
Em 1985, Moncada iniciou o projeto que levou à identificação do NO como um 

mediador biológico e à descoberta de muitas atividades biológicas que ele denominou de 

caminho bioquímico L-arginina.. Suas pesquisas causaram forte impacto, como demonstrado 

pela sua colocação nos índices de citações internacionais. Recentemente, foi reconhecido 

como o cientista mais citado no Reino Unido, na última década (MONCADA; PALMER; 

HIGGS, 1991). 

O NO pode ser obtido facilmente em laboratório pela reação de ácido nítrico com 

raspas de cobre metálico. É um gás incolor que reage instantaneamente com o oxigênio do ar 

para dar o NO2, que é um dos responsáveis pela chuva ácida. O NO é usado como molécula-

mensageira, por ser pequena, ela consegue disseminar-se rapidamente do endotélio até as 

células dos músculos. Essa molécula é estável no corpo humano e só reage em certas 

circunstâncias (IGNARRO, 1991, 2002). 

Uma das ações do NO é ligar-se facilmente aos átomos de ferro da enzima sintase, 

formando o complexo NO-Fe- sintase. Esse complexo consegue liberar o NO, que produz o 

relaxamento muscular e permite a entrada do sangue nos corpos cavernosos. (BURNNET, 

1995). Em março de 1998, a FDA (“Food and Drug Administration”) aprovou o uso do 

Viagra (citrato de sildenafil) para tratamento da disfunção erétil nos EUA. 

Após a descoberta da função do NO, surgiram inúmeros trabalhos de pesquisa 

relacionados a este gás. Um deles trata dos mecanismos de defesa do nosso organismo para 

eliminar bactérias patogênicas. As células que produzem o NO, os macrófagos, têm a 

capacidade de injetá-lo dentro desses microrganismos para matá-los. Após a eliminação das 

bactérias, o NO é oxidado em nitrito [NO2
-] e nitrato [NO3

-]. Assim, o NO apresenta duas 

ações fundamentais: como molécula-mensageira, é o responsável pelo relaxamento da 

musculatura vascular; como antimicrobiano, defende-nos contra as bactérias patogênicas 

(MARLETTA et al, 1988; MOILANEN; VAPPATALO, 1995). 
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A principal função do NO no controle da pressão sangüínea explica como a 

nitroglicerina (poderoso explosivo), tem sido indicado no tratamento da angina. Quando a 

nitroglicerina libera NO, promove relaxamento muscular e, conseqüentemente, dilatação das 

artérias (ABRAMS, 1983; GEWALTIG; KOJDA, 2002). 

Um fato digno de ser lembrado foi a descoberta da dinamite (nitroglicerina) por Alfred 

Nobel, que a patenteou em 1867 e instituiu o famoso prêmio que leva seu nome. Em 1896, 

alguns meses antes de sua morte, um fato irônico ocorreu com Nobel, que apresentava angina 

e em princípio não aceitou tomar a nitroglicerina recomendada pelos médicos, mas de forma 

relutante, autorizou-lhes a administração (KUO; SCHROEDER, 1995). 

Em 1980, Furchgott e Zawadzki relataram que a vasodilatação induzida pela 

acetilcolina dependeria de um endotélio intacto. Posteriormente, foi identificado o mediador 

dessa vasodilatação endotélio-dependente como sendo o NO, na ocasião conhecido como 

EDRF (fator derivado do relaxamento endotelial). A família de enzimas que catalisa a 

formação do NO é conhecida como NOS. A ativação da NOS é acelerada em resposta à 

estimulação de vários receptores de glutamato, bradicinina, 5-HT, histamina, substância P, 

acetilcolina e, talvez o CGRP (EDVINSSON; GOADSBY, 1994; RUSSEL; OLESEN, 1995). 

Em 1998, pouco mais de cem anos após a morte de Alfred Nobel, o prêmio Nobel de 

Fisiologia e Medicina foi dado a três pesquisadores dos EUA: Robert Furchgott, Louis 

Ignarro e Ferid Murad (Figura 16), que trabalharam nos mecanismos de ação de moléculas 

mensageiras e explicaram um novo princípio “óxido nítrico como molécula sinalizadora no 

sistema cardiovascular”; e como um produto químico explosivo poderia aliviar a dor causada 

na angina. Salvador Moncada, também foi indicado como um dos pioneiros da pesquisa com 

NO, porém ficou excluído. A partir de então, os cientistas passaram a pensar em novas drogas 

menos perigosas para o tratamento da angina (ALVAREZ; ABUDARA; MORALES, 1999) 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Ganhadores do prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina (1998).(Fonte: 
www.institucional.us.es/ dbiovege/biomoléculas/seminários, acessado em 15 de julho de 2007). 

 
2.2.8.1. Propriedades do Óxido Nítrico 

O NO constitui uma das menores e mais simples moléculas biossintetizadas. É um 

radical livre, gasoso, inorgânico, incolor à temperatura ambiente, que possui sete elétrons no 



Medeiros, F.L.                                     Prevenção da migrânea com propranolol, amitriptilina ou sinvastatina... 
 

29 

nitrogênio e oito no oxigênio, tendo um elétron desemparelhado (Figura 17). É pouco solúvel 

em água e em uma solução saturada possui uma concentração de 1,9 mM (25o C), sendo 

muito mais solúvel em solventes apolares. Assim, esta molécula tende a dissolver-se 

seletivamente nas membranas e fases lipídicas das células (SAKURAI; YANAGISAWA; 

MASAKI, 1992;. GALLAI et al., 1994; WHITE, et al 1997). 

 

Figura 17 – Estrutura de ressonância da molécula do NO 
(Fonte: CENTELLES; STEBAN; IMPERIAL, 2004) 

 

Sendo uma espécie radicalar, o NO é capaz de reagir rapidamente com outros radicais 

importantes do ponto de vista biológico, tais como oxigênio molecular [O2
-] e superóxido. O 

significado químico e biológico da oxidação do NO pela molécula do oxigênio é objeto de 

muitas investigações e é certo que tais reações são importantes para a sua toxicologia e 

fisiologia. Uma das mais significantes reações do NO é com o O2
-, sendo o peroxinitrito,        

[-OONO], o produto desta reação. Tais espécies são potentes oxidantes, capazes de oxidar 

tióis e bases do DNA. A meia-vida do [-OONO] sob condições fisiológicas é 

aproximadamente de um segundo, decompondo-se espontaneamente para produzir nitrato 

[NO3
-] (BECKMAN et al., 1990; KERWIN; LANCASTER; FELDMAN, 1995). 

Uma reação do NO também muito conhecida, e exaustivamente investigada, é a sua 

oxidação para dióxido de nitrogênio [NO2]; que pode, naturalmente, ocorrer in vivo. Outro 

intermediário que é formado [N2O3] pode eficientemente nitrosar tióis e aminas celulares; em 

princípio, essas reações constituem importante passo na citotoxicidade do NO (YANG et al, 

2005). 

O NO não apresenta interações reversíveis com receptores, assim como os outros 

neurotransmissores convencionais; mas é capaz de formar ligações covalentes com alvos 

potentes, como a enzima guanilato-ciclase e outras proteínas (DAWSON; SNYDER, 1994). 

O NO tem emergido como um importante mediador na resposta inflamatória dos vasos 

intracranianos, resultando em cefaléia. É um radical livre lábil com meia vida de poucos 

segundos, sendo rapidamente oxidado a nitrato [NO3
-] e nitrito [NO2

-]. Na circulação, o nitrito 

é quase totalmente convertido a nitrato pela hemoglobina. Vários fatores desencadeadores da 

migrânea, como hormônios, álcool e chocolate, podem elevar o NO diretamente ou 

indiretamente via neurotransmissores que estimulam a formação desse radical (DAWSON; 
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DAWSON; SNYDER, 1992; STAMLER; SINGEL; LOSCALZO, 1992; OLESEN; 

THOMSEN; IVERSEN, 1994). 

O NO é capaz de ativar uma cascata de eventos fisiológicos à qual os indivíduos com 

propensão à migrânea são hipersensíveis. Em virtude de sua meia-vida curta, o NO somente 

pode difundir-se por curtas distâncias a partir da célula de onde é liberado (150 a 160 mm) e, 

portanto, isso explica adequadamente suas ações parácrinas locais sobre o músculo liso 

vascular ou sobre os monócitos e plaquetas que aderem ao endotélio (OLESEN; 

EDVINSSON, 1997; OLESEN; TFELT-HANSEN; WELCH, 2000; RANG; DALE; 

RITTER, 2001; SILBERSTEIN; LIPTON; GOADSBY, 2004). 

Em relação à hemoglobina, quando o NO sofre difusão do endotélio para o sangue, 

reage rapidamente com o heme, que possui afinidade pelo NO 10.000 vezes maior que pelo 

oxigênio. O NO ligado à hemoglobina é inativado na presença de oxigênio, sendo convertido 

a nitrato, e o ferro hêmico é oxidado a meta-hemoglobina. É possível que a hemoglobina S-

nitrosilada esteja envolvida na transdução de atividades relacionadas ao NO, como também 

outras proteínas do sangue que podem sofrer nitrosação (por exemplo, a albumina), 

controlando a resistência vascular e a pressão arterial (RANG; DALE; RITTER, 2001). 

Estudos demonstram que não há diferença significativa dos níveis séricos do NO entre 

pacientes com migrânea durante o período livre de crise e o grupo controle saudável, 

entretanto o nível sérico do NO durante o ataque de migrânea aumenta significativamente 

(LASSEN et al., 1996; COSTA et al, 2003; FIDAN et al, 2006). 

 

2.2.8.2. Linhas de pesquisa envolvidas na descoberta das funções do NO 

Até meados da década de 1980, o NO era considerado apenas membro de uma família 

de poluentes ambientais indesejáveis e carcinógenos potenciais (JAMES, 1995). O interesse 

pelas funções biológicas do NO foi conseqüente ao desfecho, praticamente simultâneo, de três 

linhas de pesquisa independentes. (DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003). 

A primeira linha de pesquisa referia-se a ação do endotélio vascular no processo de 

relaxamento do vaso sangüíneo. O interesse por esta questão teve origem nas conclusões de 

Furchgott e Zawadzki (1980), previamente já referidas, de que a ação de alguns 

vasodilatadores, como a acetilcolina, era inteiramente dependente de um endotélio intacto e 

envolveria a liberação de um fator essencial para o relaxamento vascular, o qual chamaram de 

EDRF. Rapoport e Murad (1983) propuseram que o mecanismo pelo qual o EDRF causava o 

relaxamento vascular era mediado pela guanosina monofosfato cíclica (GMPc). 
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A segunda linha tratava da produção de óxidos de nitrogênio pelos mamíferos. 

Schmidt e Walter (1994) relataram que os mamíferos produziam óxidos de nitrogênio, 

demonstrando que a quantidade eliminada destes compostos excedia a quantidade ingerida. 

Bredt e Snyder (1990, 1992) constataram que o organismo humano era capaz de converter 

nitrato (NO3
-) e nitrito (NO2

-) da dieta em nitrosaminas carcinogênicas, o que foi recebido 

com grande temor, levando a alterações nos hábitos alimentares, onde bacon e outros 

alimentos curados foram excluídos (BREDT; SNYDER, 1990; SNYDER; BREDT, 1992; 

DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003). 

Estudos subseqüentes, desenvolvidos por Hibbs e colaboradores (1992), esclareceram 

a origem do NO3–, estabelecendo a L-arginina como o aminoácido essencial para a sua 

produção. Esses pesquisadores estudaram os mecanismos envolvidos nas reações citotóxicas 

mediadas por macrófagos e verificaram que as atividades tumoricida e bactericida dos 

macrófagos eram dependentes de L-arginina e inibidas por um análogo desta, a N-G-

monometil-L-arginina (L-NMMA) (DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003). 

A última linha de pesquisa referida estava associada à investigação do mecanismo de 

ação de neurotransmissores. John Garthwaite e colaboradores (1988, 1989), estudando o 

cérebro humano, observaram que uma molécula-mensageira, um neurotransmissor, tinha 

exatamente as mesmas características do NO produzido pelas células endoteliais. Sob 

estímulo, as células nervosas do cérebro liberam o NO, momentaneamente. Acredita-se que 

ele seja responsável pela memória e conhecimento armazenado no cérebro humano 

(DEGUCHI; YOSHIOKA, 1982). 

Em 1989, foi confirmada a produção de NO no sistema nervoso e demonstrado que o 

glutamato é o mediador da liberação do NO por receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) 

estimulados (GARTHWAITE et al., 1989). No ano seguinte, foi isolada do cerebelo de ratos e 

purificada uma isoforma da enzima responsável pela formação do NO, a sintase do óxido 

nítrico (NOS) (DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003). 

O desfecho comum dessas três linhas de pesquisa fez com que o NO passasse da 

condição de molécula sem importância biológica e pouco estudada à condição de um dos mais 

importantes mediadores de processos intra e extracelulares. Nas duas últimas décadas, o NO 

tem sido alvo de uma infinidade de estudos e está constantemente surpreendendo a 

comunidade científica, dada a quantidade de processos biológicos em que está envolvido 

(DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003). 
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2.2.8.3. Biossíntese do óxido nítrico 

A síntese do NO, esquematizada na Figura 18, envolve duas etapas. Na primeira, 

ocorre a hidroxilação de um dos dois nitrogênios guanidinos da L-arginina para gerar NG-

hidroxi-L-arginina (NHA). Essa reação utiliza NADPH como um doador de elétron e 

oxigênio [O2] e, provavelmente, envolve o complexo heme da enzima NOS. Na segunda 

etapa, uma oxidação de três elétrons envolve remoção de elétron, inserção de oxigênio e 

quebra da ligação carbono-nitrogênio para formar L-citrulina e NO. O mesmo doador de 

elétrons, a forma reduzida do fosfato de nicotinamida adenina dinucleotídio (NADPH), é 

requerido em ambas as etapas. Os átomos de oxigênio que são incorporados ao NO e à L-

citrulina derivam de moléculas distintas de oxigênio (DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003; 

QUEIROZ; BATISTA, 2004). 

 

Figura 18 – Reação da NOS que produz óxido nítrico e citrulina a partir da arginina. 
(Fonte: CENTELLES; STEBAN; IMPERIAL, 2004) 
 

Flavina adenina dinucleotídeo (FAD), flavina mononucleotídeo (FMN) e a 

tetraidrobiopterina (BH4) são utilizados como co-fatores na reação. Todas as isoformas da 

NOS podem ser inibidas por análogos da arginina N-substituídos, como a NG-monometil-L-

arginina (L-NMMA), N-imino-etil-Lornitina (L-NIO), NG-amino-L-arginina (L-NAA), NG-

nitro-L-arginina (L-NA) e o metil éster correspondente, o NG-nitro-L-arginina-metil-éster (L-

Name). Estes análogos competem com a L-arginina e agem como inibidores 

estereoespecíficos da NOS. Além destes inibidores, a aminoguanidina é também capaz de 

inibir a NOS e apresenta uma relativa seletividade para a NOS induzível (i-NOS). Vários 

destes inibidores têm sido utilizados em estudos da função do NO, tanto em células isoladas 

como in vivo (DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003 ;QUEIROZ; BATISTA, 2004). 

Uma variedade de isoformas da NOS tem sido purificada em diferentes tecidos de 

mamíferos e muitas já tiveram seus genes clonados. Estudos bioquímicos e análise seqüencial 
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de aminoácidos revelaram que estas isoformas representam uma família de proteínas e, 

aparentemente, são produtos de três genes distintos. Assim, as isoformas da NOS são 

agrupadas em duas categorias, a NOS constitutiva (c-NOS), dependente de íons cálcio e de 

calmodulina, que está envolvida na sinalização celular, e a NOS induzível (i-NOS), produzida 

por macrófagos e outras células ativadas por cininas. A ligação da calmodulina ocorre no 

centro da enzima e modifica sua conformação espacial possibilitando que haja uma 

aproximação entre os dois terminais e ocorra a transferência de elétrons necessária à reação 

(Figura 19) (GRIFFITH; STUEHR, 1995; ZINCK; ILLUM; JANSEN-OLESSEN, 2006). 

 

 
Figura 19 – Sintase do óxido nítrico e suas ligações. 

(Fonte: WEIMING XU et al., 2000). 
 
 

A c- NOS e a i-NOS (tipo II) diferem quanto ao peso molecular, à forma de ativação e 

à capacidade de síntese de NO. A isoforma constitutiva compreende a NOS neuronal (n- 

NOS, tipo I), presente normalmente nos neurônios, e a NOS endotelial (e-NOS, tipo III), 

presente normalmente nas células endoteliais vasculares e nas plaquetas. As isoformas da 

NOS estão esquematizadas na Figura 20 (DAS et al., 1995; DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 

2003). 
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Figura 20 – Isoformas das sintases do óxido nítrico 
(Fonte: DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003) 

 

Uma comparação entre estas três isoformas da enzima NOS (NOS endotelial, NOS 

neuronal e NOS induzida) é mostrada na Tabela 3. Cada unidade monomérica da enzima NOS 

apresenta uma unidade dos grupos prostéticos tetra-hidrobiopterina (BH4), flavina adenina 

dinucleotídio (FAD), flavina mononucleotídio (FMN) e ferro protoporfirina IX (heme) 

(QUEIROZ; BATISTA, 2004). 

Tabela 3 - Algumas semelhanças e diferenças entre as isoformas da enzima NOS. 

 NOS endotelial 

(e-NOS) 

NOS neuronal 

(n-NOS) 

NOS induzida 

(i-NOS) 

Controle Primário Ca2+/calmodulina Ca2+/calmodulina Expressão gênica 

Localização na célula Membrana ≥ citossol Citossol Citossol ≥ Membrana 

Liberação de NO Baixa (pmolar) Baixa (pmolar) Alta (mmolar) 

 

A c-NOS produz pequenas quantidades de NO, da ordem de nano ou picomols. A i-

NOS não é expressa sob condições normais, é induzida por citocinas e/ou endotoxinas em 

uma variedade de células, incluindo-se macrófagos, linfócitos T, células endoteliais, miócitos, 

hepatócitos, condrócitos, neutrófilos e plaquetas. Essa isoforma requer algumas horas para ser 

expressa, mas uma vez sintetizada, libera quantidades maiores do NO que a c-NOS e a 

produção deste continua indefinidamente até que a L-arginina ou os co-fatores necessários 

para sua síntese sejam depletados ou ocorra a morte celular. (DUSSE; VIEIRA; 

CARVALHO, 2003). A produção do NO via c-NOS está relacionada à homeostase, enquanto 

a produção do NO via ativação da i-NOS está ligada a fenômenos fisiopatológicos 

(DUARTE; LORENZETTI; FERREIRA, 1990; FERREIRA; DUARTE; LORENZETTI, 

1991). 
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2.2.8.4. NO produzido pela n-NOS 

A produção neuronal do NO é iniciada quando um neurônio pré-sináptico libera um 

mensageiro químico, o glutamato, que se difunde pelo espaço sináptico e se liga a um receptor 

NMDA (N-metil-D-aspartato) em um neurônio pós-sináptico. Esta ligação provoca a abertura 

de canais no neurônio receptor, propiciando o influxo de [Ca2+] na célula e a sua posterior 

ligação com a calmodulina. O complexo Ca2+/calmodulina liga-se então à forma da sintetase 

do óxido nítrico encontrada nas células nervosas (n-NOS), e esta ligação ativa a enzima que 

catalisa a oxidação da L-arginina para L-citrulina e NO. O NO recém-sintetizado pode então 

deixar o neurônio por difusão direta pela membrana da célula, e atuar como um mensageiro 

retrógrado, uma vez que, é produzido enzimaticamente em células pós-sinápticas e difunde-se 

para atuar em células pré-sinápticas (Figura 21) (DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003; 

EMPL; GIOVANNONI, 2003; QUEIROZ, BATISTA, 2004). 

 

 

Figura 21 - Produção do óxido nítrico a partir da ativação da enzima NO sintetase neuronal (n-NOS) e 
seu mecanismo de atuação como mensageio retrógrado (Fonte: QUEIROZ; BATISTA, 2004)  

 

2.2.8.5. NO produzido pela e-NOS 

O NO produzido pelas células endoteliais tem um papel essencial no processo de 

relaxamento do vaso sangüíneo. Em condições fisiológicas, o relaxamento vascular ocorre 

quando receptores da membrana das células endoteliais são ativados por estímulos solúveis 

(incluindo-se acetilcolina, bradicinina, adenosina difosfato, substância P, serotonina e outros) 

ou quando há um aumento do atrito exercido pelas células circulantes sobre a camada 

endotelial (“shear-stress”), levando à ativação da e-NOS presente nestas células e à 

conseqüente produção do NO (DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003). 
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A e-NOS está estrategicamente ancorada à membrana da célula endotelial, o que 

favorece a presença de grandes quantidades de NO próximo à camada muscular do vaso e às 

células sangüíneas circulantes. Em resposta a agonistas como a bradicinina, ocorre a 

fosforilação da e-NOS, determinando sua translocação para o citosol. Este mecanismo 

provavelmente tem influência na regulação da produção de NO in situ e na sua atividade 

biológica. O NO produzido na célula endotelial difunde-se rapidamente para a célula 

muscular e para o lume vascular. A difusão rápida e a facilidade com que esta molécula 

penetra em outras células, graças ao seu pequeno tamanho e a sua característica lipofílica, são 

cruciais para o entendimento de suas atividades biológicas. No interior da célula muscular, o 

NO interage com o ferro do grupo heme da enzima guanilato ciclase, acarretando uma 

alteração da conformação desta enzima, tornando-a ativa (GCa). A GCa catalisa a saída de 

dois grupamentos fosfatos da molécula de guanosina trifosfato (GTP), resultando na formação 

de guanosina monofosfato cíclica (GMPc). O sistema GC-GMPc parece ter uma importância 

central para a ação fisiológica do NO. A Figura 22 esquematiza a formação de GMPc 

mediada por NO (DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003; EMPL; GIOVANNONI, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Produção do óxido nítrico a partir da ativação da enzima NO sintetase 
endotelial (eNOS) e seu mecanismo de atuação na relaxamento muscular (Fonte: 
QUEIROZ; BATISTA, 2004). 

 

O aumento da concentração de GMPc na célula muscular resulta no relaxamento desta 

célula. O mecanismo de relaxamento envolve a diminuição da entrada de Ca2+ para a célula, a 

inibição da liberação de Ca2+ do retículo endoplasmático e o aumento do seqüestro de Ca2+ 
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para o retículo endoplasmático (Figura 22). O mecanismo pelo qual o NO é removido da GC 

após ocorrer a vasodilatação necessária é desconhecido. Sabe-se que a produção de GMPc é 

interrompida segundos após a remoção do NO por essa enzima. O NO que deixa a célula 

endotelial em direção à corrente sangüínea pode penetrar nas plaquetas, especialmente nas 

que se encontram justapostas à parede do vaso ou nas hemácias. No interior das plaquetas, de 

modo análogo ao discutido para a célula muscular, o NO promove um aumento de GMPc e a 

conseqüente diminuição do Ca2+ livre. Como o Ca2+ é essencial para o processo de ativação 

plaquetária, esse processo estará inibido. As plaquetas humanas possuem e-NOS e são 

também produtoras de NO; logo, o NO oriundo das células endoteliais quanto o produzido 

endogenamente são importantes no controle da função plaquetária (DUSSE; VIEIRA; 

CARVALHO, 2003). 

 

2.2.8.6. NO produzido pela i-NOS 

O NO resultante da ativação da i-NOS possui ação citotóxica e citostática, 

promovendo a destruição de microrganismos, parasitas e células tumorais. Em processos 

infecciosos, células ativadas como macrófagos, neutrófilos e células endoteliais secretam 

simultaneamente NO e intermediários reativos do oxigênio, sendo a ação citotóxica indireta 

do NO decorrente da sua reação com esses intermediários do oxigênio. A célula produtora do 

NO e sua vizinhança não estão a salvo da toxicidade dessa molécula, podendo ser destruídas. 

Evidências estão se acumulando no sentido de admitir que o NO contribui para algumas 

condições patológicas como asma, artrite reumatóide, lesões ateroscleróticas, tuberculose, 

esclerose múltipla, Alzheimer e gastrite induzida por Helicobacter pylori (SAKURAI, et al., 

1995 ; DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003; OLESEN, 2005). 

No encéfalo o NO age como um neuromodulador controlando a atividade 

comportamental, influenciando na formação da memória e intensificando a resposta aos 

estímulos dolorosos (ZHANG; SNYDER, 1995). A biossíntese de NO em tecidos excitáveis 

não está restrita aos neurônios, mas ocorre também no músculo esquelético, regulando a 

contratilidade e o metabolismo muscular (CHRISTOPHERSON; BREDT, 1997). A 

participação do NO vem sendo estudada na isquemia cerebral e em outras afecções como 

doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, doença de Huntington e distrofia muscular 

de Duchenne (BRENMAN et al., 1995; SAMDANI; DAWSON; DAWSON, 1997; 

CHRISTOPHERSON; BREDT, 1997; VALENÇA et al., 2002).  
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2.2.8.7. Determinação laboratorial do NO 

O estudo do funcionamento da NOS pode ser feita através da determinação direta da 

atividade da enzima em tecidos homogeneizados pela adição de arginina marcada e leitura da 

quantidade de citrulina marcada produzida, uma vez que a produção de citrulina equivale à 

produção de NO (relação 1:1, molécula produzida) (BREDT; SNYDER, 1990). 

Outra forma de estimar a produção de NO é a quantificação do seu metabólito, o 

nitrato, o que pode ser feito através de reações de quimioluminescência (FEELISCH; 

STAMLER, 1996). Ainda outra forma de determinar a importância das NOS em determinadas 

situações é utilizando os inibidores específicos, como L-nitrito-arginina-metil-ester (L-

NAME, inibidor das três isoformas), o 7-nitroindazol (inibidor da forma neuronal) e a 

aminoguanidina (inibidora da forma indutível) (FEELISCH; STAMLER, 1996). 

2.3. Tratamento Profilático da Migrânea 
A partir de 1959, quando Sicuteri introduziu o uso da metisergida, o tratamento da 

migrânea sofreu uma modificação radical e um avanço extraordinário, com controle dos 

ataques ou redução na freqüência. Assim, as pesquisas se sucederam e novos medicamentos 

surgiram, de modo que atualmente várias são as propostas terapêuticas disponíveis 

(SICUTERI, 1966; FARIAS DA SILVA, 2003). 

Deve-se propor o tratamento profilático para todos os pacientes com crises 

freqüentes de migrânea com o intuito de melhorar a sua qualidade de vida, diminuir o grau de 

incapacidade relacionado às crises, reduzir sua freqüência e intensidade, bem como facilitar 

sua resposta ao tratamento abortivo. Expectativas realistas devem ser estabelecidas para o 

tratamento, assim como identificar as morbidades associadas, fatores desencadeantes e 

agravantes. O tipo de tratamento profilático a ser seguido (nenhum, episódico, periódico ou 

contínuo) deve ser escolhido conforme a história clínica da cefalía e com o preenchimento do 

diário da cefaléia (KRYMCHANTOWSKI; MOREIRA FILHO, 1999; MATCHAR, et al., 

2000; TFELT-HANSEN; WELCH, 2000). 

As indicações da profilaxia para a migrânea devem ser consideradas conjuntamente 

com os seguintes critérios: freqüência das crises (três ou mais crises por mês); grau de 

incapacidade; falência da medicação abortiva (ineficácia, uso abusivo ou excessivo, 

intolerância); subtipos especiais (migrânea basilar, hemiplégica, com aura prolongada, com 

auras freqüentes e atípicas e infarto migranoso); ineficácia da profilaxia não farmacológica 

quando tiver sido essa a preferência inicial do paciente; e particularidades como intenção de 

engravidar, gestação, amamentação, idade (crianças e idosos) e alergias 

(KRYMCHANTOWSKI; MOREIRA FILHO, 1999; SILBERSTEIN, 2000). 
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As medicações profiláticas da migrânea devem ser iniciadas com baixas doses e 

incrementadas gradualmente; dando-se preferência à monoterapia e, em casos selecionados, à 

politerapia. Cada esquema terapêutico deve ser mantido por um prazo mínimo de dois a seis 

meses, sendo descontinuado gradativamente quando a melhora estiver consolidada 

(SILBERSTEIN; LIPTON; GOADSBY, 2004; DODICK; SILBERSTEIN, 2006). Já outros 

autores preconizam a manutenção do tratamento preventivo por oito a 12 meses após uma 

diminuição dos parâmetros de dor superior a 50% (DODICK, 2001; DODICK, 2004). 

Diante de uma condição tão complexa como a migrânea, os tipos de tratamentos 

podem ser mais uma faceta do problema. A abordagem mais eficiente para o tratamento 

profilático das migrâneas inclui o afastamento dos fatores deflagadores, tratamento 

medicamentoso preventivo, uso de medicamentos de resgate para os momentos de dor, e as 

terapias acessórias ou não medicamentosas. Para o tratamento profilático, utilizam-se várias 

classes de medicamentos que incluem: a) beta-bloqueadores, dentre eles, o propranolol que 

age nos receptores beta-1 e beta-2; b) antidepressivos tricíclicos como a amitriptilina, que 

inibe tanto a recaptação de noradrenalina como a de serotonina, quando utilizada em pacientes 

com sintomas de depressão e ansiedade e c) entre outros (alcalóides do ergot, antagonistas de 

canais de cálcio, antagonistas da serotonina, anticonvulsivantes, etc). Essas substâncias 

estudadas são comprovadamente superiores ao placebo, e têm sido utilizadas na prática clínica 

(KRYMCHANTOWSKI; MOREIRA FILHO, 1999; VON SEGGERN; MANNIX; 

ADELMAN, 2000; GOADSBY; LIPTON; FERRARI, 2002; SILVESTRINI , 2003; LAMPL, 

et al., 2006; MATHEW, 2006) 

Outras medicações foram utilizadas na profilaxia da migrânea, baseadas nas propostas 

de fisiopatologia desta cefaléia. São elas, drogas dopaminérgicas, antiagregantes plaquetários, 

anticoagulantes, cofatores do metabolismo da serotonina (riboflavina) e toxina botulínica. 

Dessas, apenas a riboflavina e a toxina botulínica foram estudadas em protocolos duplo-

cegos, com resultados positivos (KRYMCHANTOWSKI; MOREIRA FILHO, 1999; BIGAL 

et al., 2002). 

Os beta-bloqueadores são utilizados há mais de 25 anos, sendo considerados 

tratamentos de primeira linha e de alta eficácia para a profilaxia da migrânea. As pesquisas 

com estas substâncias comprovaram a sua eficácia clínica na redução dos parâmetros de dor 

em vários estudos controlados. Os mecanismos de ação destas drogas na migrânea parecem 

estar relacionados aos sistemas serotoninérgico e noradrenérgico, tais como: inibição da 

liberação de noradrenalina através do bloqueio de beta-receptores pré-juncionais (beta-1 e 

beta-2); redução da função de disparos neuronais no locus ceruleus; reduzindo a síntese de 
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noradrenalina pela redução da tirosina hidroxilase; interagindo com os receptores 

serotoninérgicos 5-HT2b com redução desses; não apresentando ação simpaticomimética; e 

funcionando como estabilizadores de membrana com boa penetrabilidade no SNC (BIGAL et 

al., 2002; SILBERSTEIN; GOADSBY, 2002). 

A ação antimigranosa do propranolol foi descoberta fortuitamente por Rabkin (1966) 

quando estudava a ação dessa droga na profilaxia da angina pectoris. Os betabloqueadores 

usados com eficácia comprovada são: o propranolol (considerado o mais antigo utilizado na 

prevenção das migrâneas); o metoprolol; o atenolol; o nadolol e o timolol. (Tabela 4). O 

insucesso com um deles não representa os de todos os beta bloqueadores, e neste caso podem 

ser realizadas novas tentativas com outros componentes deste grupo de substâncias (SAPER; 

2000; SILBERSTEIN, 2000). 

Os efeitos colaterais dos beta-bloqueadores mais observados são fadiga, depressão e 

distúrbios de memória, impotência sexual, tolerância reduzida para atividades físicas, 

bradicardia e hipotensão, ganho ponderal, vasoconstricção periférica, broncoespasmo 

(principalmente com os não-cardioseletivos) e influências negativas no metabolismo glicídico 

e do colesterol. As maiores contra-indicações destas substâncias são insuficiência cardíaca 

congestiva, asma, diabetes descompensado, bradicardia, hipotensão, hiperlipidemias 

moderadas ou graves, doença vertebrobasilar, migrânea basilar ou hemiplégica e doença 

cerebrovascular (ZIEGLER et al., 1987; SILBERSTEIN; GOADSBY, 2002).  

 

Tabela 4 – Bloqueadores β-adrenérgicos: doses e efeitos adversos na profilaxia da migrânea. 
Drogas Posologia em mg/dia 

(número de tomadas/dia) 
Efeitos adversos comuns aos quatro 

Bloqueadores β-adrenérgicos 
Propranolol 40 - 240   (2 a 3) Hipotensão arterial, bradicardias, 
Atenolol 25 – 150   (1 a 2) sonhos vívidos, pavor noturno, insônia 
Nadolol 40 – 120   (1 a 2) astenia, impotência sexual, broncoespasmo 
Metoprolol        100 – 200   (1 a 2) e depressão 

 
Os derivados tricíclicos são os antidepressivos mais utilizados na prevenção das 

migrâneas. Os mais comuns são a amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clomipramina, 

doxepina, desipramina e protriptilina (Tabela 5). Esses fármacos exercem redução e 

antagonismo nos receptores 5-HT2 e 5-HT3, diminuição da densidade dos receptores beta, 

inibição da recaptação sináptica de serotonina e noradrenalina aumentando a disponibilidade 

destes neurotransmissores na fenda sináptica e melhora da antinocicepção central através de 

um incremento dos mecanismos opióides endógenos (KRYMCHANTOWSKI; 1998; BIGAL, 

2002). 



Medeiros, F.L.                                     Prevenção da migrânea com propranolol, amitriptilina ou sinvastatina... 
 

41 

Apesar de existir uma associação entre depressão e migrânea, a ação antimigranosa 

dos tricíclicos é independente da ação antidepressiva, e as doses e tempo necessários para a 

obtenção do alívio dos sintomas são menores para as migrâneas do que para os quadros 

depressivos. Além da indicação para as cefaléias vasculares, os tricíclicos são também 

utilizados na cefaléia tipo tensional crônica e na cefaléia crônica diária, e os fármacos 

preconizadas são amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clomipramina e doxepina. 

Aconselha-se o início destas drogas em doses pequenas, com gradual aumento a cada cinco ou 

sete dias. Os efeitos colaterais mais observados dos compostos tricíclicos são síndrome 

vertiginosa, ganho ponderal, aumento do apetite, sonolência, boca seca, constipação intestinal, 

bexiga neurogênica, visão borrada, tremor, diminuição do limiar de convulsões, taquicardia e 

acatisia, apresentando como contra-indicações as arritmias cardíacas, glaucoma, retenção 

urinária e hipotensão arterial moderada a severa (COUCH; HASSANEIN, 1979; 

KRYMCHANTOWSKI; MOREIRA FILHO, 1999; SILBERSTEIN; GOADSBY, 2002). 

 

Tabela 5 – Antidepressivos tricíclicos: doses e efeitos adversos na profilaxia da migrânea 
Droga Posologia em mg/dia Efeitos adversos comuns aos cinco 

antidepressivos tricíclicos 
Amitriptilina         12,5 – 75 Sonolência, ganho de peso, 
Nortriptilina           10  – 75 constipação intestinal, 
Imipramina 50  – 100 taquicardia, secura de mucosas 
Clomipramina 50  – 100 (xerostomia), aumento da 
Doxepina 50  – 100 perspiração, hipotensão postural, 

alteração da libido, retenção urinária. 
 

Alguns trabalhos foram realizados com medicações profiláticas para constatar o 

envolvimento do NO na dor e migrânea. Em 1999, Yaron e colaboradores avaliaram os 

efeitos da fluoxetina e da amitriptilina na produção do NO, prostaglandina E2 (PGE2) e ácido 

hialurônico em células sinoviais e culturas de tecidos sinoviais humanos in vitro. Os 

resultados demonstraram que a fluoxetina (0,3, 1, e 3 µg/mL) inibiu a secreção do NO em 

56%, 62%, e 71%, respectivamente e a amitriptitlina (0,3, 1, e 3 µg/mL) inibiu a secreção de 

NO em 16%, 27,3%, e 51,4%. Fluoxetina e amitriptilina inibiram também significativamente 

(p<0,05) a secreção de PGE2. Concluiu-se então que a inibição da produção do NO e PGE2 

pelo tecido conjuntivo é o mecanismo pelo qual algumas medicações antidepressivas podem 

agir na dor e inflamação articular. 

Outro experimento realizado em ratos revelou uma redução da inflamação induzida 

por hiperalgesia através da administração da amitriptilina intratecal. A amitriptilina e outros 

antidepressivos tricíclicos possuem alta afinidade de ligação com os receptores NMDA in 

vitro e inibem esse receptor. Acredita-se que a ativação do receptor NMDA espinhal é o 
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centro gerador e de manutenção da dor hiperálgica e os resultados demonstraram que a 

amitriptilina intratecal antagonizou completamente a hiperalgesia induzida pelo NMDA 

(EISENACH; GEBHART, 1995). 

Segundo Diener e colaboradores (2002), em um ensaio clínico duplo cego, fase quatro, 

a eficácia e tolerabilidade de duas doses de flunarizina (5 e 10 mg/dia) em comparação com o 

propranolol (160 mg/dia) foram avaliadas na profilaxia da migrânea. Um total de 808 

pacientes foram tratados por um período de 16 semanas. Todos os grupos tratados tinham uma 

média de freqüência de crises baixa (1,6 a 1,8 crises por mês). O percentual de resposta 

(definido como redução de pelo menos 50% da freqüência de ataques) no período de 28 dias 

foi de 46% para os pacientes que utilizaram a flunarizina (5 mg/dia), 53% para aqueles que 

utilizaram a flunarizina (10 mg/dia) e 48% para aqueles que utilizaram o propranolol (160 

mg/dia). A análise estatística do período de 16 semanas mostrou que a flunarizina (10 mg/dia) 

foi tão eficaz quanto o propranolol (p<0,001), e foi observada uma tendência quanto a não 

inferiorização da ação da flunarizina (5 mg/dia) com relação ao propranolol (p=0,053). 

Um estudo realizado por Tvedskov e colaboradores em 2004, demonstrou a ação do 

propranolol no modelo de cefaléia induzida pelo gliceriltrinitrato. Todos os pacientes 

migranosos desenvolveram cefaléia após o gliceriltrinitrato e nenhuma redução no pico de 

cefaléia foi encontrada após o uso do propranolol quando comparado ao placebo (p=0,441) 

tendo sido encontrando o mesmo resultado nos pacientes sadios (p=0,315). A cefaléia após 

gliceriltrinitrato foi mais pronunciada em pacientes migranosos do que nos controles sadios 

(p=0,003). Como não foi observado efeito do propranolol na cefaléia induzida por 

gliceriltrinitrato, pode ser sugerido que o gliceriltrinitrato induziu migrânea em um nível mais 

profundo da cascata da fisiopatologia da migrânea. 

O grande número de drogas e classes de diferentes substâncias utilizadas no 

tratamento preventivo das migrâneas atesta que nenhuma delas é inteiramente eficaz. Além 

disto, muitas destas substâncias podem levar de 40 até 50 dias para começar a demonstrar 

alguma eficácia clínica, o que muitas vezes resulta na troca precoce do medicamento. Mesmo 

com o avançar das pesquisas e recursos direcionados ao desenvolvimento de drogas que 

atuem basicamente durante os ataques agudos, devem ser adotadas estratégias que enfatizem o 

interesse por substâncias preventivas e que efetivamente possam reduzir a freqüência e a 

intensidade dos ataques de dor, permitindo assim minimizar o profundo impacto econômico e 

social provocado pelas migrâneas (KRYMCHANTOWSKI; 1998; KRYMCHANTOWSKI; 

MOREIRA FILHO, 1999; SILBERSTEIN; GOADSBY, 2002). 
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2.4. Perspectivas Terapêuticas 
Não há dúvida que estudos recentes revelaram importantes funções fisiológicas 

desempenhadas pelo NO e, conseqüentemente, mostraram que um grande número de doenças 

pode estar relacionada com oscilações de seu nível no organismo. A constatação deste fato 

conduziu a um grande interesse no desenvolvimento de drogas capazes de gerar ou inibir a 

sua produção no meio biológico.  

No arsenal das drogas usadas na profilaxia de migrânea não está incluída ainda a 

sinvastatina. Será que esta estatina de alguma forma teria efeito profilático em pacientes com 

migrânea, já que modificaria a atividade das enzimas (NOS) no SNC e vasos? 

Atualmente a sinvastatina é uma droga muito utilizada, que aumenta o fluxo sangüíneo 

cerebral, reduz a área de infarto e melhora a função neurológica em camundongos. O mesmo 

não ocorre em animais com deficiência na expressão da NOS, sugerindo que esta substância 

promove o aumento da expressão da isoforma endotelial, responsável pela neuroproteção, e a 

diminuição da isoforma induzível que produz o efeito antiinflamatório (VALENÇA, 1994; 

BLAKE; RIDKER, 2000; AMIN-HANJANI et al., 2001; GIUSTI-PAIVA et al., 2004; 

ZINCK; ILLUM; JANSEN-OLESSEN, 2006). 

 

2.4.1. Estatinas 
As vastatinas ou estatinas constituem uma notável classe de medicamentos redutores 

de colesterol que têm sido associados com uma expressiva diminuição da morbimortalidade 

cardiovascular nos pacientes em prevenção primária ou secundária da doença coronariana. 

Após a publicação, em 2001, das diretrizes propostas pelo “National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel” (NCEP-ATP III) sucessivos estudos vêm confirmando esta 

hipótese, e de fato, uma redução adicional nos níveis da fração LDL do colesterol foi sugerida 

em 2004 (GRUNDY et al, 2004). 

O mecanismo de ação das estatinas para obtenção da redução do colesterol se deve a 

inibição da enzima 3-hidróxi-3-metilglutaril-co-enzima A (HMGCoA) redutase, por meio de 

uma afinidade destes fármacos com o sítio ativo da enzima. Esta inibição é reversível e 

competitiva com o substrato HMG-CoA, levando a uma redução do colesterol tecidual e um 

conseqüente aumento na expressão dos receptores de LDL no fígado. Existe consideráveis 

diferenças entre as estatinas, no que tange às propriedades farmacocinéticas, bem como ao 

coeficiente de hidrofilicidade, via hepática de metabolização (especialmente, do citocromo 

P450 e isoenzimas), meia-vida plasmática e eficácia na redução lipídica. As estatinas também 

podem diferir na capacidade de interação com outras drogas que utilizam a mesma via de 
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metabolização. Recentemente, muitos efeitos pleiotrópicos têm sido relatados com estas 

substâncias, bem como propriedades antiinflamatórias, melhora na função endotelial e 

benefícios na hemostasia (FONSECA, 2005). 

As estatinas são reportadas pelo seu potencial de interações farmacológicas com 

drogas que compartilham o mesmo sítio de metabolização microssomal hepático. Assim, nos 

EUA foi descrito um número muito baixo de complicações graves, como a rabdomiólise, uma 

síndrome caracterizada por necrose muscular, elevação de creatinofosfoquinase (CPK) acima 

de 10 vezes o limite superior da normalidade, acompanhada de dores musculares, 

mioglobinúria e determinando, em geral, risco de vida devido à insuficiência renal. Os 

mecanismos da miopatia parecem envolver alterações de membranas celulares e inibição da 

formação de substâncias importantes para o metabolismo celular e mitocondrial como a 

ubiquinona. A miopatia associada com as estatinas é dose dependente e sua incidência 

aumenta até cinco vezes (0,3 a 1,5%) quando certas estatinas (lovastatina, sinvastatina, 

atorvastatina) são co-administradas com certos medicamentos como fibratos (especialmente 

gemfibrozil), bloqueadores de canais de cálcio, imunossupressores (ciclosporina), agentes 

antifúngicos (itraconazol, cetoconazol, fluconazol), drogas antiretrovirais como os inibidores 

de protease e combinações destas e outras drogas, incluindo suco de “grapefruit” (UCAR, 

2000; ROSENSON, 2004). 

A sinvastatina (Figura 23) é um agente redutor do colesterol derivado sinteticamente 

de um produto da fermentação do Aspergillus terreus . É uma lactona inativa hidrolisada ao β-

hidroxiácido correspondente. A forma ativa da sinvastatina é um inibidor específico da HMG-

CoA redutase, enzima que catalisa a conversão da HMG-CoA a mevalonato. Em virtude dessa 

conversão ser um passo inicial da biossíntese do colesterol, não se espera que a terapia com a 

sinvastatina provoque acúmulo de esteróis potencialmente tóxicos. Além disso, a HMG-CoA 

é também rapidamente metabolizada de volta a acetil-CoA, a qual participa de muitos 

processos de biossíntese no organismo (FONSECA, 2005). 

Estudos clínicos mostram que a sinvastatina é altamente eficaz para reduzir as 

concentrações plasmáticas do colesterol total, do LDL-colesterol, dos triglicérides e do 

VLDL-colesterol e para aumentar o HDL-colesterol nas formas familiar heterozigótica e não 

familiar de hipercolesterolemia e na hiperlipidemia mista, quando o colesterol elevado for 

preocupante e apenas a dieta não é suficiente (FONSECA, 2005). 
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Figura 23- Estrutura química da Sinvastatina 

(Fonte: www.procefaleia.com.br, acessado em 15 de julho de 2007). 
 

Em estudos com animais, a sinvastatina demonstrou alta seletividade pelo fígado após 

administração oral, onde atingiu concentrações consideravelmente mais altas do que em 

tecidos não-alvo. A sinvastatina é amplamente metabolizada no fígado, principal local para 

sua ação, com subseqüente excreção na bile (JACOBSON, 2004). 

 

2.4.2. Ações das Estatinas 
As estatinas inibem a produção de geranilgeranil-pirofosfato através do bloqueio da 

biossíntese do colesterol, determinando uma menor ativação das proteínas Ras e Rho, 

promovendo assim efeitos anti-inflamatórios, melhor balanço da hemostasia e recuperação da 

vasorreatividade dependente do endotélio. Estatinas também induzem a transcrição do gene 

da e-NOS, aumentando a atividade da proteína e-NOS. Além do mais, estatinas inibem o 

estresse oxidativo, através de mecanismos indiretos (ROSENSON, 2004). 

Estatinas regulam diretamente a expressão da e-NOS, de modo que um aumento da 

proteina RNAm e-NOS, e da sua atividade enzimática, têm sido demonstrados após o 

tratamento com estatinas, resultando em um aumento do fluxo sangüíneo cerebral. A e-NOS é 

essencial na regulação do tonus vascular cerebral, assim como a força de cisalhamento na 

parede do vaso é bem documentada como sendo um fator ativador da e-NOS. A sinvastatina 

aumenta a proteína e-NOS cerebrovascular, aumentando assim a e-NOS endógena 

(ROSENSON, 2004). 
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As ações imunomodulatórias na inflamação, a mobilização de células-tronco, a 

diminuição da resistência à insulina, entre outras ações, têm ampliado consideravelmente as 

indicações para estes fármacos, como no caso da insuficiência cardíaca, nos transplantes ou na 

artrite reumatóide. Praticamente todos os clássicos fatores de risco podem ter seu impacto na 

doença aterosclerótica atenuado pelo uso das estatinas, comose observa na hipertensão arterial 

ou diabetes, além de situações como “indivíduos HIV” em uso de antiretrovirais ou em 

portadores de osteoporose (FONSECA, 2005). 

As estatinas têm amplo espectro de ação e atuam em conformidade com o sistema 

envolvido. Logo, as ações específicas das estatinas estão resumidas na Tabela 6. 

Tabela 6 – Efeitos pleiotrópicos das estatinas. 

Efeitos Resultados 

Endotelial Prevenção do AVC 
Preservação da função endotelial coronariana 
Preservação da vasa vasorum coronariana 
Preservação da perfusão miocárdica 
Diminuição da expressão da endotelina 1 
Aumento da expressão da e-NOS 

Recrutamento: macrófagos e células T Decréscimo nas interações leucócito-endotelial 
Inibição da ativação da célula T 

Efeito da inflamação modulada Redução na síntese de citocinas, interleucina 6, 1B e 
fator de necrose tumoral α 
Efeitos anti-inflamatório e anti-aterosclerótico 
Diminuição das citocinas proinflamatórias 
Aumento do NO 

Estabilização da placa e  
remodelação da parede arterial 

Modulação da angiogênese 
Inibição da proliferação da célula muscular lisa 
Aumento na apoptose da célula muscular lisa 
Decréscimo na metaloproteinase 
Aumento na expressão de colágeno nas plaquetas 

Sinalização oxidativa e radicais livres Decréscimo na oxidação da lipoproteina de baixa 
densidade pelos macrófagos 
Redução nas espécies oxigênio reativas 
Redução na hipertrofia cardíaca 

Tromboses Decréscimo na ativação plaquetária e redução na 
isquemia cardíaca 
Aumento na fibrinólise 
Redução da expressão do fator tecidual nas lesões de 
carótidas 
Diminuição na isquemia cerebral 

Densidade óssea e osteoblastos Aumento na formação óssea e atividade osteoblástica 
Citoproteção vascular Aumento da expressão da e-NOS 

Diminuição da injúria mediada pelo sistema 
complemento 

Antioxidante Inibição da oxidase NADPH  
Diminuição da formação de superóxido 
Oxidação de LDL 
Diminuição da hipertrofia cardíaca 
Aumento da remoção de radicais livres 
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Fármacos com atividade anti-migranosa inibem a bioatividade do NO e a cascata de 

reações intracelulares desencadeadas por ele. Assim, terapias com estatinas melhoram a 

viabilidade do NO e a vasodilatação do endotélio dependente (BUCEK et al., 2006). 

Estatinas podem se tornar drogas úteis no tratamento da migrânea porque elas podem 

reduzir o risco cardiovascular (especialmente para AIT/AVC) associado com migrânea 

(LIPTON et al., 2003; KURIAN et al., 2006). Evidências recentes demonstraram que 

migrânea com aura é um fator de risco para infarto do miocárdio, angina, revascularização 

miocárdica, morte súbita por isquemia cardiovascular e AVC isquêmico em mulheres acima 

dos 45 anos de idade (LEVI et al., 2002; KRUIT et al., 2004; KURTH et al, 2006). Desta 

forma, pacientes com migrânea representam uma população de risco elevado para doenças 

cardiovasculares e poderiam se beneficiar com a intervanção das estatinas 

(LIBERAPOULOS; MIKHAILIDIS, 2006). 

Conquanto se possuam cada vez mais fármacos altamente eficazes no combate das 

crises migranosas, essas drogas não alteram a evolução da migrânea. Deve-se atentar que, a) 

24% dos migranosos padecem com mais de quatro crises/mês; b) em 50% dos migranosos, a 

crise provoca grande diminuição das atividades e c) 85% desses apresentam em determinadas 

épocas crises muito freqüentes e intensas. Todos esses fatos justificam a introdução do 

tratamento profilático (RASMUSSEN, 2001; BORDINI, 2002; ROTHROCK, 2006). 

Ao usar uma medicação profilática, visa-se elevar o limiar de ativação do processo 

migranoso com as seguintes estratégias: a) diminuindo a ativação do centro gerador da 

migrânea; b) aumentando a antinocicepção central; c) aumentando o limiar para a depressão 

alastrante; d) estabilizando o sensível sistema nervoso do migranoso, alterando o tônus 

simpático ou serotoninérgico (BORDINI, 2002). 

Por não se dispor ainda de um fármaco eficaz e desprovido de efeitos colaterais ou 

contra-indicações, a instituição do tratamento da migrânea torna-se um assunto muito mais 

fascinante e inspirador de novas condutas. 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

À luz dos conhecimentos atuais pode-se considerar a migrânea como decorrente de 

uma instabilidade neurovascular hereditária e/ou de um distúrbio geneticamente determinado 

por mediadores bioquímicos. Admite-se que as crises comportam uma fase de 

vasoconstricção arterial predominantemente intracraniana e uma fase de vasodilatação arterial 

basicamente extracraniana com acúmulo local de substâncias algógenas, cuja ação seria 

facilitada sensibilizando os nociceptores (FARIAS DA SILVA, 2003). 

O óxido nítrico tem sido proposto como um importante mediador na iniciação e 

propagação da resposta inflamatória dos vasos intracranianos podendo atuar como um dos 

possíveis agentes deflagadores da migrânea. Estudos envolvendo a relação do óxido nítrico e 

migrânea são ainda incompletos, pouco divulgados e recebem certa resistência dos mais 

cépticos, necessitando serem melhor avaliados, uma vez que ainda não estão totalmente 

esclarecidos os principais mecanismos moleculares responsáveis pela migrânea. 

O presente estudo propõe esclarecer a ação do óxido nítrico na etiopatogênese da 

migrânea, considerando-se uma nova abordagem terapêutica, onde a sinvastatina surge como 

mais uma opção profilática; além de promover benefícios como a redução do risco 

cardiovascular associado a essa doença. 

A partir do exposto, a sinvastatina pode ser proposta como agente promissor na 

profilaxia da migrânea, pelo menos nos pacientes nos quais a dislipidemia está presente como 

uma comorbidade. Além do mais, essa pesquisa pode abrir novos caminhos de investigação 

quanto a ação das demais estatinas não somente na profilaxia da migrânea como também com 

relação a outras doenças neurodegenerativas. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. Geral 

Estudar a ação preventiva do propranolol, amitriptilina ou sinvastatina na profilaxia da 

migrânea, associada à produção do óxido nítrico. 

 

4.2. Específicos 

 

4.2.1. Avaliar através do índice de cefaléia, a eficácia clínica e profilática de pacientes 

tratadas com propranolol e amitriptilina. 

 

4.2.2. Estabelecer se as concentrações plasmáticas de nitrato do grupo de mulheres em 

estudo com migrânea na ausência de crise diferem do grupo de mulheres sem 

migrânea. 

 

4.2.3. Analisar se nas mulheres com migrânea existe alteração na concentração 

plasmática de nitrato na crise e na ausência dessa. 

 

4.2.4. Comparar as concentrações plasmáticas de nitrato das pacientes migranosas antes 

e após o tratamento profilático para migrânea com propranolol e amitriptilina. 

 

4.2.5. Correlacionar as concentrações plasmáticas de nitrato e a freqüência de crises de 

migrânea das pacientes com dislipidemia e migrânea, antes e após o uso da 

sinvastatina. 
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5. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

5.1. População e local do estudo 
Foram incluídas no estudo todas as mulheres de 18 a 48 anos que preencheram os 

critérios diagnósticos para migrânea pela Sociedade Internacional de Cefaléia, atendidas no 

Ambulatório de Neurologia-Cefaléia do Hospital das Clínicas (HC)/UFPE, Recife-PE, no 

período de novembro de 2004 a março de 2006. O HC é um hospital de nível terciário e 

atende pacientes com cefaléia em geral. Segundo dados coletados neste estudo, 357 pacientes 

com migrânea foram diagnosticadas nesse período. 

As pacientes dislipidêmicas e migranosas foram provenientes dos ambulatórios de 

Neurologia e Clínica Médica do HC-UFPE. 

5.2. Método de amostragem 
A amostra do estudo foi do tipo não probabilística constituindo, a população do 

estudo, todas as mulheres migranosas atendidas no Ambulatório de Neurologia - Cefaléia do 

Hospital das Clínicas (HC)/UFPE, Recife-PE. 

Para a captação das pacientes foram realizados contatos com os ambulatórios de 

Neurologia, Clínica Médica e o SAME (Serviço de Atendimento e Marcação de Consultas 

Especializadas) do HC-UFPE, sendo atendidas segundo a rotina do serviço e avaliadas quanto 

à inclusão no estudo. 

A escolha exclusiva de mulheres no estudo ocorreu porque é nesse gênero em que as 

crises são mais freqüentes, incapacitantes e conseqüentemente a amostragem torna-se mais 

homogênea, além da aderência ser maior. 

5.3. Critérios de exclusão 
Os critérios de exclusão foram dirigidos às seguintes considerações: terapia com 

nitrovasodilatadores ou corticóides nos últimos seis meses; ingesta de álcool; história prévia 

de doença hepática crônica, doença renal crônica, doença hematológica ou auto-imune; 

doenças infecciosas ou parasitárias; diarréia; doença sistêmica grave, outro tipo de cefaléia 

primária ou secundária, gravidez, lactação e tratamento profilático para migrânea nos últimos 

seis meses. Foram permitidos o uso de paracetamol, antiinflamatórios não-hormonais 

(diclofenaco, nimesulide e cetoprofeno), cafeína e antieméticos nas crises, quando 

necessários. 

As pacientes-controle constituíram um pequeno número de mulheres sadias (n=14), 

que nunca apresentaram migrânea e eram acompanhantes das migranosas em estudo. Todas as 

pacientes foram instruídas cuidadosamente para evitar alimentos ricos em nitrito e/ou nitrato 

por pelo menos quatro dias antes das coletas sangüíneas. 
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5.4. Desenvolvimento do Estudo 
Inicialmente, foi realizado o contato da pesquisadora com os setores de captação das 

pacientes para o ambulatório específico de cefaléia para pesquisas no HC/UFPE. 

Após a definição do Ambulatório para realização do trabalho foram realizados 

contatos com outros médicos dos serviços diversificados da Neurologia e Clínica Médica do 

HC/UFPE para encaminharem as pacientes com suspeitas ou que já eram portadores de 

migrânea e hipercolesterolemia, ao ambulatório de Neurologia/Cefaléia. 

A operacionalização da pesquisa foi dividida nas seguintes fases: 

1a fase: Reunião da doutoranda com os Coordenadores do Laboratório de Análises 

Clínicas do H.C./UFPE para consentimento das coletas de amostras sangüíneas e 

armazenamento em freezer no setor de Sorologia. Logo, foram demonstrados os objetivos e 

vantagens do estudo para o programa de investigação da fisiopatologia e controle da 

migrânea, sendo obtido apoio para realização do referido trabalho. 

2a fase: Atendimento ambulatorial foi realizado pela pesquisadora, a fim de identificar 

a população elegível para participação no estudo. Foi apresentado às pacientes e testemunhas 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde – CEP/CCS/UFPE No 

309/05 (ANEXO), necessário para participação da paciente na pesquisa. Após aceito o termo 

de consentimento (ANEXO), foram coletados os dados clínicos segundo o questionário da 

pesquisa (ANEXO). Na primeira consulta todas as pacientes foram submetidas ao 

preenchimento de um protocolo que incluía dados pessoais, anamnese, exame neurológico e 

solicitação de exames complementares como hemograma, bioquímica e lipidograma. As 

pacientes foram orientadas quanto ao preenchimento de um Diário de Cefaléia Mensal 

durante o desenvolvimento do estudo e as amostras sangüíneas foram coletadas para a 

realização de exames como hemograma e avaliação bioquímica. 

3a fase: Reavaliação após 30 dias. Nesta fase do estudo as pacientes foram reavaliadas 

segundo a confirmação das queixas relacionadas à cefaléia, através do diário e entrega dos 

resultados dos exames (hemograma, bioquímica e nitratos plasmáticos). Nessa ocasião foi 

instituído o início do tratamento profilático da migrânea de forma aleatória, quanto aos 

medicamentos profiláticos de primeira escolha e suas doses, e conforme ordem de chegada. 

As pacientes com migrânea e dislipidemia também foram aleatoriamente distribuídas quanto 

ao uso das doses de sinvastatina, de acordo com a ordem de chegada. 

4a Fase: Reavaliações mensais a cada 30 dias durante três meses. A cada mês, as 

pacientes foram submetidos a nova avaliação clínica através do Diário de Cefaléia 

devidamente preenchido e foram também submetidas às coletas sangüíneas sem a queixa de 
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dor. Todas as pacientes foram investigadas quanto aos possíveis efeitos colaterais das 

medicações. 

5.5. Delineamento do estudo 
O presente trabalho tem o delineamento de um ensaio clínico, aberto, prospectivo e 

comparativo. A comparação foi realizada entre as pacientes migranosas submetidas ao teste a 

ser validado (sinvastatina) com as pacientes submetidas ao “tratamento padrão ouro” 

(propranolol e amitriptilina). 

O desenho do estudo foi o seguinte: 

Grupo I: Constituído por pacientes migranosas (n=357), com elevada freqüência de 

crises (seis ou mais por mês), sem tratamento profilático, que foram submetidas à coleta 

sangüínea para dosagem da concentração plasmática de nitrato na crise e fora dessa. O 

controle constituiu-se de mulheres sadias (n=14) que foram submetidas ao mesmo processo de 

análise sangüínea. 

Grupo II: Constituído por pacientes migranosas (n=357), as quais foram submetidas à 

coleta sangüínea para dosagem da concentração plasmática de nitrato na crise e fora desta. 

Grupo III: Constituído de 162 pacientes migranosas, distribuídas de forma 

randomizada nos seguintes sub-grupos: a) propranolol nas doses de 60 mg/dia (n=25), 

80mg/dia (n=29) e 120 mg/dia (n=25) e b) amitriptilina nas doses de 12,5 mg/dia (n=28), 25 

mg/dia (n=28) e 50 mg/dia (n=27). Todas as componentes do grupo III foram submetidas à 

coleta sangüínea para dosagem da concentração plasmática de nitrato, antes e após 30, 60 e 90 

dias de tratamento. 

Grupo IV: Constituído de pacientes migranosas e dislipidêmicas (n=79) que não 

utilizaram tratamento profilático para migrânea. A sinvastatina foi administrada nas doses de 

10 mg/dia (n=23), 20 mg/dia (n=29) e 40 mg/dia (n=27). As pacientes do grupo IV foram 

submetidas à coleta sangüínea para dosagem da concentração plasmática de nitrato, antes e 

após 30, 60 e 90 dias de tratamento. 

5.6. Coleta de dados 
Para realização da coleta de dados foi utilizado o protocolo de investigação de 

cefaléia, sendo esse aplicado pela pesquisadora para todas as pacientes elegíveis da pesquisa.  

Este instrumento constou de: 

1. Identificação da paciente; 

2. Dados clínicos da paciente relacionados à caracterização da cefaléia; 

3. Dados dos antecedentes pessoais e familiares; 

4. Exame físico geral e neurológico; 
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5. Diagnóstico e conduta segundo a rotina da pesquisa; 

6. Resultado dos exames de hemograma, bioquímica e nitratos plasmáticos; 

7. Anotação dos dados clínicos dos diários trazidos mensalmente e registro do número 

de dias com migrânea e do índice de cefaléia (obtido através do cálculo do produto da 

freqüência de crises por mês X duração da dor em horas X intensidade da dor). A intensidade 

da dor foi medida utilizando-se uma escala de três pontos: 1 = cefaléia leve, não interfere na 

rotina diária; 2 = cefaléia moderada, a paciente convive com a dor e tem certo prejuízo nas 

suas atividades diárias; 3 = cefaléia forte, dor que interfere com a rotina diária e a paciente 

necessita ficar acamada; 

8. Anotação da terapêutica instituída. 

Quanto à coleta das amostras sangüíneas para a determinação do nitrato plasmático, 

essas foram realizadas antes do início de qualquer tratamento profilático com as pacientes 

entre seis a doze horas livres de dor e, uma outra coleta com pelo menos quatro horas de dor. 

Ao final de cada mês de tratamento, durante três meses consecutivos, as pacientes foram 

novamente submetidas às coletas sangüíneas sem dor a pelo menos seis horas. 

Em cada coleta era obtido 10 mL de sangue da veia cubital do antebraço esquerdo. 

Essas amostras eram armazenadas em tubos preparados com EDTA (0,084 mL) e 

acondicionadas em freezer a -80 °C por quatro dias. Em seguida, as amostras eram 

centrifugadas a 3.000 rpm/min por 15 minutos e 1,0 mL de plasma de cada amostra foi 

aspirado através de pipeta, armazenado em “ependorff” e congelado em freezer a -80°C. A 

cada mês foram enviadas remessas de plasma codificadas e congeladas em gelo seco, via 

SEDEX 10 dos Correios, para a determinação da produção do óxido nítrico plasmático 

através da conversão do nitrato, as quais foram realizadas no Laboratório de 

Neuroendocrinologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Brasil. 

5.7. Determinação indireta do NO plasmático pela dosagem de Nitrato 
A determinação da concentração de NO plasmático foi feita através de uma técnica de 

quimioluminescência NO/ozônio utilizando-se um analisador de NO (Sievers 280 NO 

Analyser, Boulder CO. USA). 

Alíquotas de 25 µl de amostra foram separadas para desproteinização com 50 µl de 

etanol absoluto a 4°C e mantidas por 30 min em freezer (-20°C). Posteriormente, essa amostra 

foi submetida à centrifugação (10.000 rpm, 5 min) para posterior leitura no analisador. Cinco 

microlitros (5 µl) do sobrenadante desta amostra foi colocada na câmara de reação do 

analisador contendo um agente redutor (0,8% de cloreto de vanádio em HCl 1N a 95°C) que 
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converte nitrato em NO, em quantidades equimolares. O NO é dragadado para a câmara de 

quimioluminescência do analisador, por sua vez reagindo com o ozônio (O3), forma o dióxido 

de nitrogênio (NO2). O NO2 apresenta-se numa forma instável e tem a capacidade de emitir 

fótons que se chocam contra uma superfície foto-sensível de uma célula fotomultiplicadora. O 

fóton emitido pela reação é detectado e convertido em sinal elétrico. Essa corrente de elétrons 

é captada, amplificada e processada por um transdutor analógico-digital, dando origem a um 

traçado gráfico, em que a área sob a curva gerada corresponde a concentração de nitrato na 

amostra. A curva padrão foi preparada com nitrato de sódio nas concentrações 5, 10, 15, 25, 

50 e 100 µM. Os valores de nitrato foram expressos em µM (GIUSTI-PAIVA et al., 2004). 

A dosagem da concentração plasmática de nitrato foi realizada de forma indireta, ou 

seja, utilizando-se o “Nitric Oxide Analyser” (Sievers Instruments Inc., USA), equipamento 

pertencente ao grupo de pesquisa do Prof. José Antunes Rodrigues do Laboratório de 

Neuroendocrinologia, Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto; que nos prestou essa valiosa colaboração. 

5.8. Considerações éticas 
O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 

CEP/CCS/UFPE, de acordo com a Resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

registro do SISNEP FR – 79224, CAAE – 1435.0.172.000-05, registro CEP/CCS/UFPE no 

309/05. 

5.9. Análise estatística 
Os dados foram resumidos através de estatísticas descritivas de locação (média) e 

dispersão (erro padrão). A comparação dos valores do número de dias de migrânea e do índice 

de cefaléia entre os três grupos definidos pelas doses de amitiptrilina, propranolol e 

sinvastatina não apresentaram distribuição normal, sendo então realizado o teste de 

Kruskal−Wallis. Quando o teste foi significante, as comparações múltiplas foram realizadas 

pelo pós-teste de Dunn. Para comparar a dose mais eficaz entre o três fármacos, foi escolhida 

a melhor dose resposta de cada medicação administrada e aplicado o teste de qui-quadrado, 

por serem as doses resposta estudadas variáveis categóricas. A comparação das médias de 

nitrato, antes do tratamento na crise e fora dela, assim como a comparação com os controles, 

foram realizadas com o teste t de Student para amostras pareadas. A comparação das médias 

do nitrato plasmático antes e após 30, 60 e 90 dias dos três grupos definidos pelas doses de 

amitiptrilina, propranolol e sinvastatina apresentaram distribuição normal, sendo realizada a 

análise de variância (Anova). Quando o teste foi significante, as comparações múltiplas foram 
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realizadas pelo pós teste de Dunnett’s. Em todos os testes foi adotado o nível de significância 

de 0,05 (PRISM software versão 4.0). 
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MIGRAINE PREVENTION WITH PROPRANOLOL, AMITRIPTYLIN AND 
SIMVASTATIN: CORRELATION WITH NITRIC OXIDE PRODUCTION 
Fabíola Lys Medeiros, Paloma Lys Medeiros, José Antunes Rodrigues, Wagner Luís 
Reis, David Dodick, Marcelo Moraes Valença 
 

Summary 
Background The objectives of this study were evaluated the preventive action of 
propranolol, amitriptyline or simvastatin on migraine attacks and correlate the plasma 
nitric oxide production with reduction of headache index severity. 
 
Methods A total of 357 migraine suffers participated on this study. Patients received 
propranolol, amitriptyline or simvastatin (those also had hyperlipidemia) treatment for 
three months and blood samples were collected to measure the plasma NO levels before 
and after treatment for four months. 
 
Findings With regard to the headache index severity (HIS) and number of days with 
headache (NDH), the patients whose used propranolol (60 mg; 80 mg; 120 mg), 
amitriptyline (12.5 mg; 25 mg; 50 mg), or simvastatin (10 mg; 20 mg; 40 mg) had a 
significantly reduction in these parameters since the second month (p<0.001), apart from 
the users of amitriptyline, that presented reduction at the first month (p<0.001). The 
reduction ≥50% in NDH after the last 12 week-maintenance phase was significant to the 
three different treatments performed, although there was no difference in the efficacy 
among them. At baseline, nitrate plasma was higher in migrainers with pain (31 ± 1 µM) 
than those with free headache periods (28 ± 1 µM). Nitrate plasma during the headache-
free period decreased after treatment with propranolol 60 mg/day (28.1 ± 1.0 vs 20.3 ± 
1.0 µM, p<0.01), 80 mg/day (28.1 ± 1.0 vs 22.3 ±1.2 µM, p<0.05) and 120 mg/day (28.1 ± 
1.0 vs, 21.5 ± 1.5 µM, p<0.01); with amitriptyline 12.5 mg/day (30.1 ± 1.7 vs 22.3 ± 1.2 
µM, p<0.05), 25 mg/day (30.1 ± 1.7 vs 23.0 ± 1.3 µM, p<0.05) and 50 mg/day (30.1 ± 1.7 vs 
21.3 ± 1.0 µM; p<0.01); and with simvastatin 10 mg/day (24.82 ± 1.0 vs 16.5 ± 1.0 µM, 
p<0.01), 20 mg/day (24.82 ± 1.0 vs 19.9 ±1.0 µM, p<0.05) and 40 mg/day (24.82 ± 1.0 vs 
20.0 ±1.0 µM, p<0.05). 
 
Interpretation Simvastatin was effective as preventive drug in patients with migraine. 
An effect similar was also observed with propranolol and amitriptyline. The reduction 
in HIS occurred parallel with the decrease of plasma nitric oxide production. 
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Introduction 
Headache disorders constitute an important public health problem and have widespread 
economic consequences.1,2 Migraine treatment, specifically, is currently focused on pain 
relief and on long-term reduction of frequency, severity, and duration of the attacks. 
Nowadays, several medications have varying levels of evidence that support their use for 
the preventive treatment of migraine.3-5 These medications were originally developed to 
treat other conditions than migraine, such as beta-blockers (hypertension), amitriptyline 
(depression), flunarizine (alternating hemiplegia), and topiramate, divalproex and 
valproate (epilepsy). However, the presence of the above co-morbid and coexistent 
illnesses has provided therapeutic opportunities for the treatment of migraine sufferers. 
This implies that instead of using two or more drugs to treat different conditions we can 
optimize the treatment by selecting only one drug, which works for both conditions.3-5 

The prevalence of dyslipidemia in the general population is relatively high.6 
Atherosclerotic disease is one of the main causes of morbidity and mortality around the 
world.7 In addition, case-control studies have demonstrated a 2-6 fold increased risk of 
ischemic stroke in female migraine sufferers with less than 45 years of age. These data 
were confirmed in a population-based study8, which also demonstrated that migraineurs 
with aura have a 14-fold increased risk of posterior circulation infarction. Moreover, 
recent evidence has demonstrated that migraine with aura is an independent risk factor 
for myocardial infarction, angina, coronary revascularization, ischemic cardiovascular 
death, and ischemic stroke, in women over 45 years of age.8 Therefore, patients with 
migraine represent a high-risk population that could benefit from intervention with 
statins. 

Statins, known as 3-hydroxy-3-methhylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) 
reductase inhibitors, are effective lipid lowering agents, and are largely used to reduce 
the risk of initial and recurrent adverse ischemic cardiovascular and cerebrovascular 
events.9 

There are evidences that HMG-CoA reductase inhibitors have various nonlipid 
effects, including anti-inflammatory effects by the inhibition of iNOS gene expression 
and production of NOS by macrophages.9 A large number of evidences indicates that 
nitric oxide play a key role in the pathogenesis of migraine. 10-13 It has been found that 
the pathways consisting of NO synthesis are activated in the experimental headache 
models such as nitroglyceryn and histamin induced headaches.14,15 In that concern, 
migraineurs have an increased sensitivity towards the exogenous NO donor glyceryl 
trinitrate (GTN) when compared with non-migraineurs. Thus, nitric oxide and 
atherogenesis may be linked with the pathophysiology of migraine. 14,15 

We report the results of an open-label, prospective, parallel group, active 
comparator study of simvastatin versus propranolol, amitriptyline for the prophylactic 
treatment of migraine, correlating the results with plasma production of nitric oxide. 
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Methods 

Participants 
Participants 
In this study, a total of 357 patients with diagnosis of migraine according to the criteria 
of the International Headache Society16 and 14 healthy controls without previous 
headache history were included. The patients aged 18-48 years were recruited from 
outpatient headache clinic of Hospital das Clínicas (Federal University of Pernambuco). 
All patients underwent a general physical and neurological examination and completed 
a diagnostic headache diary17 during a four-week run-in period, where headache 
severity index (HIS) was expressed as mean number of attacks per month, pain duration 
and pain severity score (0, no pain; 1, mild pain; 2, moderate pain; and 3, severe pain). 
These parameters were evaluated during four months of follow-up. 

All subjects were women, non-smokers, free of cardiovascular, endocrine, renal, 
hepatic, neurological diseases. Exclusion criteria were: any other type of primary or 
secondary headache, pregnancy, lactation and prophylactic migraine therapy previous 
six months. Patients were carefully instructed to avoid any nitrite/nitrate-enriched diet 
for at least four days before the blood collect. Usual rescue medications were allowed 
during all the preventive treatment period. 
 

Procedures 
The nature of the study was explained to all participants, who gave written consent to 
participate, which was approved by the local ethics committee and conducted in 
accordance with the Declaration of Helsinki. 

Migraine sufferers were invited to collect blood samples throughout 6-12h during 
the headache-free period and another collect with at least four hours the beginning of 
headache attack in order to study the NO, before starting any prophylactic treatment. 
In the end of each month of preventive treatment, blood samples were collected from the 
patients in a headache-free period throughout all the three-months of prophylactic 
treatment period. 

Blood (10 mL) was collected into cooled tubes prepared with EDTA (0.084 mL) 
and transported on ice to be centrifuged at 3000 rpm for 10 min. Plasma for nitrate was 
aliquoted into the polypropylene tubes for storage at 80°C until analysis. Samples were 
coded and NO determinations were assayed in the Neuroendocrinology Laboratory of 
School of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Brazil. 

The nitrate plasma determination was realized according to the NO/ozone 
chemiluminescence technique, using a Sievers NO Analizer (Sievers 280 NOA; Sievers, 
Boulder, CO). Sodium nitrate (Sigma Chemical) was used as standard reference. 

On the day of the assay, 25 µL plasma samples were thawed and deproteinized 
with 50 µL ethanol at 4°C and maintained for 30 min in freezer at -20°C, subsequently 
ultracentrifuged at 10.000 rpm, and 5µL of supernatant was used for measurement of 
nitrate, that was converted to NO in equimolar amount. 

One month after the screening visit, patients returned for further evaluation and 
were instructed to start taking the study medication on the next day (day 1). 

Three differents preventive pharmacotherapy were tried for three months in 
groups of patients with more than six migraine attacks per month. In the first group, the 
migraineurs used propranolol: 25 patients received 60 mg/day; 29 (80 mg/day) and 25 
(120 mg/day). The second group used amitriptyline: 28 patients received 12.5 mg/day; 28 
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(25 mg/day) and 27 (50 mg/day). The third group with dyslipidemia used simvastatin: 23 
patients received 10 mg/day; 29 (20 mg/day) and 27 (40 mg/day). 

The patients returned monthly to review their diaries, assess adverse events and 
concomitant medication. Laboratory tests for liver, lipid and kidney parameters were 
performed at baseline until the last 12 week maintenance phase. 

 
Statistical analysis 

The primary endpoint was the number of patients with a reduction of at least 
50% in the mean of NDH and HSI when comparing baseline period with each treatment 
period (responders). 

The second efficacy parameter was the evaluation of decrease of plasma nitrate 
(or nitric oxide production), with blood sample collected in a headache-free period 
throughout baseline-three months consecutives of treatment. 

Statistical comparisons for the migraine parameters between baseline (month 0) 
and month three were performed using non-parametric Kruskal-Wallis analysis to 
compare headache relief according to the prophylactics treatments. 

Plasma nitric oxide production is given as means ± SEM. Differences in NO 
concentrations during migraine attack and attack-free periods were analized with 
Student paired t-test and changes in NO during the three months of treatments were 
estimated with analysis of variance (ANOVA) within the group and then located with 
Dunnett’post test . The Chi-square test was performed to compare among the drugs, the 
best response dose that lead a reduction ≥50% in NDH. The statistical program used 
was Prism version 4.0 software; and in all tests, p<0.05 was considered statistically 
significant. 

 
Role of the funding source 
The corresponding author had full access to all the data in the study and had final 
responsibility for the decision to submit for publication. 

 
Results 
116 out of 357 (32.5%) did not complete the study. The main reasons for premature 
discontinuation were adverse events (63/357, 17.6%), lost to follow up (42/357, 11.8%), 
withdrawal of consent (6/357, 1.7%), uncooperative (5/357, 1.4%) (Table 1). For those 
who completed the study (n= 241), the characteristics of migraine concerned to the 
presence of aura, in the three groups of prophylactic treatment were based on individual 
historical recall (Table 2). 

 
The headache severity index response 
The patients whose used propranolol (60mg; 80mg; 120mg), amitriptyline (12.5mg; 
25mg; 50mg), or simvastatin (10mg; 20mg; 40mg) had a significantly reduction in HIS 
and NDH parameters since the second month (p<0.001), apart from the users of 
amitriptyline, that presented reduction at the first month (p<0.001) as showed in Table 
3. 

The reduction ≥50% in NDH after the last 12 week-maintenance phase was 
significant to the three treatments performed, although evaluating the best response 
dose of each pharmacotherapy group, there was no difference in the efficacy among 
them (Table 4). 
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Plasma nitric oxide production 
At baseline, the nitrate concentrations in plasma of healthy controls were 26 ± 3 

µM (n=14), in migraineurs patients with pain (31 ± 1 µM, n=357) and without pain (28 ± 
1 µM, n=357). The measures concerned to nitrate plasma were higher in migraineurs 
with pain when compared to headache-free period (Figure 1). Although, when the 
migraineurs nitrates are compared with controls, no difference among them was 
observed (plasma nitrate collected in the pain period, p=0.37; and without pain, p=0.7). 

Figure 2 displays the nitrate plasma levels during the headache-free period 
decreased after treatment with propranolol 60mg/day (28.1 ± 1.0 vs 20.3 ± 1.0 µM, 
p<0.01), 80mg/day (28.1 ± 1.0 vs 22.3 ±1.2 µM, p<0.05) and 120 mg/day (28.1 ± 1.0 vs, 
21.5 ± 1.5 µM, p<0.01); with amitriptyline 12.5mg/day (30.1 ± 1.7 vs 22.3 ± 1.2 µM, 
p<0.05), 25mg/day (30.1 ± 1.7 vs 23.0 ± 1.3 µM, p<0.05) and 50 mg/day (30.1 ± 1.7 vs 21.3 
± 1.0 µM; p<0.01); and with simvastatin 10mg/day (24.82 ± 1.0 vs 16.5 ± 1.0 µM, p<0.01), 
20mg/day (24.82 ± 1.0 vs 19.9 ±1.0 µM, p<0.05) and 40 mg/day (24.82 ± 1.0 vs 20.0 ±1.0 
µM, p<0.05). 

 
Lipid profile parameters  
Significant difference occurred in lipid profile before and after treatment with 
simvastatin to total cholesterol and LDL-cholesterol (Table 5). 

 
Discussion 
The goals of preventive therapy are to reduce migraine frequency, severity, duration, 
migraine-related disability, and improve function and quality of life. The optimal 
preventive medication is one with the highest likelihood of efficacy and the lowest 
potential for side effects. Simvastatin had a preventive effect in migraine prophylaxis 
similar to propranolol and amitriptyline. This effect was also associated with a decrease 
of nitrate levels into the three pharmacotherapy groups. 

Evidence consistently supports the high efficacy of propranolol compared with 
placebo in a substantial number of trials and amitriptyline versus placebo in four 
randomized clinical trials. In American Guidelines for scientific evidence of preventive 
drugs for migraine, propranolol and amitriptyline are classified as grade A1 (high 
efficacy and mild to moderate adverse events). 18-20 

Several of the medications used to prevent migraine headaches (e.g., pizotifen, 
flunarizine, amitriptyline, divalproex sodium) lead to increased appetite and weight 
gain.21,22 This is a most unwelcome side effect for patients in general, given the morbidity 
and mortality associated with obesity, and migraine sufferers in particular, since obesity 
is an independent risk factor for migraine progression and cardiovascular morbidity. 9, 

21, 22 

In the present study, we used propranolol and amitriptyline as the active 
comparator because they are the most frequently used active comparators in placebo 
controlled studies of new and emerging migraine preventive drugs and remains a 
standard first-line drug for migraine prevention in clinical practice. 

Our results concerned to simvastatin, comparing it with those evidences to agents 
of first-line for migraine prophylaxis were similar, showing an important decrease in 
monthly attack frequency and HSI. High expectation for cure, high frequency of 
migraine attacks, an individualized doctor-patient interaction and the exclusive 
inclusion of women as patients would be some of the possible reasons to explain the 
exceedingly high response rates encountered in the present study. 
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Similarly, Medeiros et al.23 published an open study whose patients received 
propranolol 60 mg daily for three months (25 women) and another migraineurs group 
also with hyperlipidemia received simvastatin 20 mg daily (29 women) and they had a 
significantly decrease in the frequency of migraine attacks (p<0.001). In the propranolol 
group, 88% of subjects had over 50% reduction in migraine frequency while the 
responder rate in the simvastatin group was 83% (p=0.7112). 

The suggestion that the ideal migraine drug would be effective both for 
prophylaxis and for cardiovascular protection merits reflection because it basically 
assumes a significant overlap between the physiologic basis of the “vascular” and the 
“neurogenic” limbs of migraine.  

NO is hypothesized to play an important role as causative molecule in migraine 
headache, it not only maintains the vasodilator tone, but also acts as a neuronal 
messenger.11 The role of NO in the pathology of migraine may be a direct activation of 
perivascular sensory nerve fibers or an initiation of a perivascular neurogenic 
inflammation.  

In our study, no differences were found in plasma nitrate concentrations between 
migraineurs and healthy control group (p>0.05). No differences between migraineurs 
and healthy controls in nitrite, nitrate or L-citrulline levels during interictal periods had 
been published previously.24,25 On the other hand, Olesen and coworkers compared 
migraineurs with healthy subjects and after the administration of organic nitrates, the 
migraineurs suffer a more intense and more migraine-like headaches. 14 

It is quite clear the nitrate involvement in the pathophysiology of migraine, 
moreover, different tissues like monocytes, microglias, and platelets have been proposed 
as an alternative source of NO that could also explain higher nitrite and nitrate plasma 
levels 25 in healthy controls.  

A significant decrease was observed in nitrate levels of migraineurs in attack-free 
period during the three months of treatment. In agreement with our study, Shimomura 
et al.26 determined a significant decrease in the levels of platelet nitrate/nitrite after 
treatment with oral propranolol 20 mg/day after four weeks. 

A recent case report demonstrated complete resolution of attacks in a patient 
with frequent attacks of migraine with aura after the initiation of atorvastatin 20 
mg/day.27 The pleiotrophic effects of statins, including anti-inflammatory properties and 
regulation of endothelial cell function and vasomotor reactivity, provide plausible 
mechanisms for a potential therapeutic effect in migraine.28,29 

A study presented recently30 showed that 11 patients with migraine previously 
treated with preventive medications, with unsatisfactory results, were treated with 
simvastatin 40 mg/day for three months and a significant reduction occurred in 
migraine frequency and headache severity.  

Our results suggest that there is a baseline endothelial alteration or activation of 
other NO production mechanisms during interictal periods in migraineurs, but when 
antimigraine therapy is instituted, NO levels dropped slowly. 

The present data indicates that similar to propranolol and amitriptyline, 
simvastatin leads to a decrease of NO production after 90 days of treatment when 
compared with baseline. This evidence was displayed throughout the nitrates levels that 
decreased significantly during the treatment period. 

 
 
 
 



Medeiros, F.L.                                     Prevenção da migrânea com propranolol, amitriptilina ou sinvastatina... 
 

75 

Our results are compared with Giusti-Paiva et al.28 whose demonstrated that 
simvastatin attenuates the increase in NO production due to a decrease of iNOS activity 
and reverts the impaired vascular responsiveness of endotoxemia in rats. 

In this regard, these data could indicate the involvement of nitric oxide in 
physiopathology of migraine throughout the initiation and maintenance of spontaneous 
migraine attacks due to differences in endothelial function or in nitrergic pathway, 
evaluated by plasma nitric oxide production (nitrate plasma concentration) in 
migraineurs during interictal and ictal periods. 

For the interpretation of the result of a prophylactic open study, more knowledge 
of the placebo-response is necessary. In a meta-analysis the percentage of responders in 
the placebo group was found to be 23.5 ± 8% and for the active group this was 45.5 ± 
15.5% in 23 double-blind placebo controlled clinical studies. Therefore, a percentage of 
responders of >35–40% in prophylactic trials is unlikely to be a placebo response. The 
results of double-blind studies, however, cannot be extrapolated to the present study, 
which has an open label design.5 

If effective, statins would not only provide a welcome new addition to the 
therapeutic arsenal for migraine prevention, but it may influence the long-term risk of 
cardiovascular morbidy in migraneurs. Long-term use of statins seems to have small, if 
any, influence on parameters of body mass index. In a recent study, atorvastatin (20 
mg/day) had no effect on relative body fat, while simvastatin (40 mg/day) treatment led 
to a slight increase in relative body fat (+ 4.2%) over a six month treatment period. 
Serious adverse effects with statin therapy are uncommon, and predominantly involve 
adverse effects on the liver and skeletal muscle.31 

Some authors reported the statin, primarily linked to relief of cerebral 
vasospasm, on subarachnoid hemorrhage, possibly depends on its influence on NO 
generation through a reduction of neuronal NO-synthase activity and of calcium influx 
in perivascular cranial nerve terminals.32 The pleiotrophic effects of statins, including 
anti-inflammatory properties and regulation of endothelial cell function and vasomotor 
reactivity, provide plausible mechanisms for a potential therapeutic effect in migraine.28 

Migraine, particularly with aura, has been proposed as a risk factor for early-
onset ischemic stroke.8 An association between migraine, clinical stroke, and white 
matter hyperintensive lesions has recently been reported.8 The underlying mechanisms 
that relate these pathologies are still unknown. Some authors have postulated that this 
apparent association could, in part, be due to the presence of more cardiovascular risk 
factors or to the higher prevalence of acquired antiphospholipid antibodies or 
hereditary conditions in migraineurs.10  

In conclusion, this study demonstrates that the use of simvastatin as preventive 
treatment for migraine is safety and secure with a high tolerability. Thus, our results 
strongly suggest the use of simvastatin as a first line agent for migraine prophylaxis, at 
least in patients whose dyslipidemia is a comorbid. 
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Table 1 

 Amitryptiline (mg) Propranolol (mg) Simvastatin (mg) 
 12.5 

n 
25 
n 

50 
n 

60 
n 

80 
n 

120 
n 

10 
n 

20 
n 

40 
n 

Lost to 

follow-up 
2  4 4 8 5 5 6 8 

Nausea 

 
 1      1 2 

Abdominal 

pain 
 1     2 1 1 

Insomnia 

 
1       1 2 

Somnolence 

 
  4 2 3     

Symptomatic 

hypotensial 
1  1  2 2   1 

Asthenia 

 
3 1 3 1 1 2 2   

Increase in 

weight 
 2 5       

Dizzness 

 
 2 3 1 3 3  1  

Taquicardia 

 
    1 3    

Diarrea 

 
  1  1    1 

withdrawal of 

consent  
    1 1 3  1 

Uncooperatie 

 
  1  1 1 1  1 

Total 

 
7 7 21 7 20 16 13 9 16 

Some patients had simultaneous adverse events. 
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Table 2 
Prophylactic treatment 

 
Amitriptyline Propranolol Simvastatin Doses 

(mg/day) 12.5 25.0 50.0 60.0 80.0 120.0 10.0 20.0 40.0 
Without 

aura (n) 
8 3 6 8 7 6 6 4 3 

Episodic 

Migraine With 

aura (n) 
 1  3  1   1 

Without 

aura (n) 
18 24 21 14 22 16 17 24 23 

Chronic 

Migraine With 

aura (n) 
2     2  1  
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Table 3 
Period of treatment 

Prophylactic treatment 
Before 30 days 30 60 90 

Amitriptyline      
12.5 mg/day NDH 22 ± 2.0 9 ± 2.0*** 6 ± 2.0*** 3 ± 1.0*** 

(n = 28) HSI 378 ± 53 94 ± 23.0*** 49 ± 18.0*** 39±20.0*** 
 ↓> 50%  19/28(68%) 24/28(86%) 25/28(89%) 
 ↓> 75%  13/28(46%) 17/28(60%) 22/28(78%) 

25 mg/day NDH 26 ±1.0 13 ± 2.0** 6 ± 1.0*** 3 ±0.5*** 
(n=28) HSI 389 ± 40 147 ± 33*** 42 ± 10.0*** 24 ± 5.0*** 

 ↓> 50%  13/28(46%) 26/28(93%) 27/28(96%) 
 ↓> 75%  7/28(25%) 15/28(54%) 24/28(86%) 

50 mg/day NDH 24 ± 2.0 12 ± 2.0** 7 ± 1.0*** 3 ± 1.0*** 
(n=27) HSI 438 ± 63 138±23** 56 ± 14.0*** 26±7.0*** 

 ↓> 50%  17/27(63%) 20/27(74%) 25/27(92%) 

 ↓> 75%  9/27(33%) 13/27(48%) 20/27(74%) 

      
Propranolol      

60 mg/day NDH 19 ± 2.0 10 ± 2.0* 5 ± 1.0*** 5 ± 2.0*** 
(n=25) HIS 162 ± 25 94 ± 23 47 ± 15*** 35 ± 13*** 

 ↓> 50%  12/25(48%) 22/25(88%) 21/25(84%) 
 ↓> 75%  8/25(32%) 17/25(68%) 19/25(76%) 

80 mg/day NDH 23 ± 2.0 13 ± 1.0* 7 ± 1,0*** 3 ± 1.0*** 
(n=29) HIS 244 ± 28 131 ± 20 56 ± 14*** 24 ± 9.0*** 

 ↓> 50%  13/29(45%) 21/29(72%) 28/29(97%) 
 ↓> 75%  2/29(7%) 15/29(52%) 21/29(72%) 

120 mg/day NDH 22 ± 2.0 15 ± 2.0 8 ±1.0*** 5 ±1.0*** 
(n=25) HIS 245 ± 25 115±197** 63±11*** 33±8.0*** 

 ↓> 50%  5/25(20%) 17/25(68%) 23/25(92%) 
 ↓> 75%  3/25(12%) 10/25(36%) 18/25(72%) 

      
Simvastatin      
10 mg/day NDH 22 ±2.0 12 ± 2.0 6 ± 1.0*** 3 ± 0.5*** 

(n=23) HIS 195±14 104±17* 53±8.0*** 14 ± 4.0*** 
 ↓> 50%  9/23(39%) 19/23(83%) 21/23(91%) 
 ↓> 75%  3/23(13%) 10/23(43%) 22/23(96%) 

20 mg/day NDH 25 ± 1.5 13 ± 1.5** 7 ± 1.5*** 5 ± 1.5*** 
(n=29) HIS 238±24 115±15* 52±14*** 37±14*** 

 ↓> 50%  14/29 (48%) 23/29(79%) 24/29(83%) 
 ↓> 75%  5/29(17%) 18/29(62%) 22/29(76%) 

40 mg/da NDH 25 ± 1.5 13 ± 1.5* 7 ± 1.5*** 4 ± 1.0*** 
(n=27) HSI 266±26 167±49  56±15*** 37±11*** 

 ↓> 50%  13/27 (48%) 21/27 (78%) 24/27 (89%) 

 ↓> 75%  2/27 (7%) 19/27 (70%) 21/27 (78%) 
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Values are mean ± SEM and number of patients that had the days with 
headache/month reduced in 50% and 75%. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
Kruskal-Wallis test followed by Dunn’s post test compared NDH and HIS to the 
period without treatment. The best response percentage of each treatment group was 
compared by Qui-square (p=0.9). 
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Table 4  
Period of treatment 

Prophylactic treatment 
30 days 60 days 90 days 

Amitriptyline     
12.5 mg/day ↓> 50% 19/35(54%) 24/35(68%) 25/35(71%) 

(n = 35) ↓> 75% 13/35(37%) 17/35(48%) 22/35(63%) 
25 mg/day ↓> 50% 13/35(37%) 26/35(74%) 27/35(77%) 

(n=35) ↓> 75% 7/35(20%) 15/35(43%) 24/35(69%) 
50 mg/day ↓> 50% 17/48(35%) 20/48(41%) 25/48(52%) 

(n=48) ↓> 75% 9/48(19%) 13/48(27%) 20/48(41%) 

     
Propranolol     

60 mg/day ↓> 50% 12/32(38%) 22/32(69%) 21/32(66%) 
(n=32) ↓> 75% 8/32(25%) 17/32(53%) 19/32(59%) 

80 mg/day ↓> 50% 13/49(27%) 21/49 (43%) 28/49(57%) 
(n=49) ↓> 75% 2/49 (4%) 15/49(31%) 21/49(43%) 

120 mg/day ↓> 50% 5/41(12%) 17/41(41%) 23/41(56%) 
(n=41) ↓> 75% 3/41(7%) 10/41(24%) 18/41(44%) 

     
Simvastatin     
10 mg/day ↓> 50% 9/36(25%) 19/36(53%) 21/36(58%) 

(n=36) ↓> 75% 3/36(8%) 10/36(28%) 22/36(61%) 
20 mg/day ↓> 50% 14/38(37%) 23/38(60%) 24/38(63%) 

(n=38) ↓> 75% 5/38(13%) 18/38(47%) 22/38(58%) 
40 mg/da ↓> 50% 13/43(30%) 21/43(49%) 24/43(56%) 

(n=43) ↓> 75% 2/43(5%) 19/43(44%) 21/43(49%) 

Values are express in number of patients that had the days with 
headache/ month reduced in 50% and 75%. The best response 
percentage of each treatment group was compared by Qui-square 
(p=0.4). 
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Figure 1 - Plasma nitric oxide production in 
migraineurs with or without pain. Values are mean ± 
SEM; **p<0.01. Student paired t-test. 
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Figure 2 - Plasma nitric oxide production (µM) in migraineurs without pain before (30 
days) and after the use of prophylactic treatment with amitriptyline, propranolol and 
simvastatin per day during three months consecutives as prophylactic treatments for 
migraine. Values are mean ± SEM; *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. Analysis of 
variance (ANOVA) followed by Dunnett’ post test compared to the period without 
treatment. 
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Table 5 
Lipid profile  

Simvastatin (doses) 
 10 mg/day 20 mg/day 40 mg/day 
 Before After Before After Before After 

TC (mg/dL) 223 ± 3 179 ± 7** 246 ± 4 207 ± 5** 262 ± 5 233 ±4 * 
LDL (mg/dL) 151 ± 4 125 ± 4* 162 ± 6 141 ± 4* 187 ± 4 146 ± 6* 
HDL (mg/dL) 44 ± 5 56 ± 3 51 ± 3 55 ± 3 65 ± 4 61 ±5 

Values are mean ± SEM, *p<0.05, **p<0.01. Student paired t-test. Total cholesterol (TC), 
Low-density lipoprotein (LDL), High-density lipoprotein (HDL). 
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Figure List 
 

Figure 1 - Plasma nitric oxide production in migraineurs with or without pain. Values 
are mean ± SEM; **p<0.01. Student paired t-test. 

 
Figure 2 - Plasma nitric oxide production (µM) in migraineurs without pain before (30 
days) and after the use of prophylactic treatment with amitriptyline, propranolol and 
simvastatin per day during three months consecutives as prophylactic treatment for 
migraine. Values are mean ± SEM; *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. Analysis of variance 
(ANOVA) followed by Dunnett’ post test compared to the period without treatment. 
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Table List 
 
Table 1 - Frequency of reasons that promoted a premature discontinuation of 
preventives treatments for migraine. 
 
Table 2 - Frequency of characteristics of migraine concerned to presence of aura and 
according to prophylactic treatment used. 
 
Table 3 - Number of days with headache (NDH) per month and the Headache severity 
index (HSI) before (30 days) and after the use of prophylactic treatment with 
amitriptyline, propranolol and simvastatin per day during three months consecutives as 
prophylactic treatment for migraine 
 
Table 4 - Number of patients treated with propranolol, amitriptyline and simvastatin 
during three months consecutives as prophylactic treatment for migraine 
 
Table 5 - Lipid profile before and 90 days after the use of simvastatin in patients with 
dyslipidemia and migraine associated. 
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Simvastatin for Migraine Prevention 
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855–856, 2007. 
 

1 Departments of Neuropsychiatry and Histology, Federal University of Pernambuco, 
Recife, Brazil; 

2 Department of Neurology, Mayo Clinic College of Medicine, Mayo Clinic, Scottsdale, 
Arizona, USA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medeiros, F.L.                                     Prevenção da migrânea com propranolol, amitriptilina ou sinvastatina... 
 

93 

 

 
 



Medeiros, F.L.                                     Prevenção da migrânea com propranolol, amitriptilina ou sinvastatina... 
 

94 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medeiros, F.L.                                     Prevenção da migrânea com propranolol, amitriptilina ou sinvastatina... 
 

95 
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Simvastatin for migraine prevention and nitric oxide production 
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Origin, side of the pain and latent period 
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Tratamento profilático da migrânea 
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TRATAMENTO PROFILÁTICO DA MIGRÂNEA 

Fabíola Lys Medeiros, Paloma Lys Medeiros, David Dodick,  

José Antunes Rodrigues, Wagner Luís Reis, Marcelo Moraes Valença 

 

 

A cefaléia é um fenômeno conhecido desde os primórdios da história da humanidade 

e descrições relativas a essa doença foram feitas há mais de 7.000 anos a.C. À semelhança da 

mitologia grega, as divindades egípcias também padeceram de cefaléia, como atestam os 

parágrafos dos papiros de Ebers, Beatty V. Por volta de 1500 a.C., os antigos egípcios 

gravaram no papiro de Geoge Ebers uma cena do tratamento da cefaléia, descrita da seguinte 

forma: “O médico deve amarrar à cabeça do paciente um crocodilo de argila, com olhos de 

louça e trigo na boca, usando uma faixa de puro linho sobre a qual devem estar escritos os 

nomes dos deuses”. Os relatos sugeriam a melhora desses pacientes, provavelmennte devido à 

compressão das artérias dilatadas do couro cabeludo. 1,2 

Estudos recentes têm demonstrado que cerca de 80% da população apresenta, pelo 

menos, um episódio de cefaléia durante o período de um ano. As migrâneas são cefaléias 

primárias de alta prevalência que acometem mais mulheres do que homens (5:2), e podem 

iniciar na infância ou adolescência, acompanhando o paciente por toda a sua vida. A 

prevalência de migrânea na população geral é estimada em 12%, provocando impacto 

significativo na economia e no bem estar social de inúmeras pessoas e nações em todo o 

mundo. A maioria desses casos nem sempre tem o diagnóstico e tratamento adequados. Na 

década passada ocorreu um grande avanço digno de nota no tratamento das cefaléias, graças à 

presença de um esquema medicamentoso amplamente aceito para o tratamento da cefaléia 

benigna persistente ou recorrente. 2,3 

Muitas são as hipóteses, mecanismos e causas relacionadas as migrâneas, tais como 

alimentos, alergias, vasoespasmos, alterações serotoninérgicas, distúrbios plaquetários, 

alterações na barreira hemato-encefálica, ou de origem psicogênica. Evidências indicam que a 

migrânea é uma doença neurológica que se origina na intimidade do sistema nervoso, com 

bases genéticas. 4  
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A fisiopatologia da migrânea ainda não foi completamente elucidada. As principais 

estruturas envolvidas parecem ser o córtex e tronco cerebral, o sistema trigeminovascular e os 

grandes vasos do polígono de Willis, as fibras autonômicas que inervam estes vasos, e os 

vários agentes vasoativos liberados localmente, como a substância P, o peptídeo relacionado 

ao gene da calcitonina (CGRP), o óxido nítrico (NO), o peptídeo vasointestinal, o 

neuropeptídeo Y, a acetilcolina, a noradrenalina, as neurocininas, entre outros. 5-7 

A depressão alastrante cortical (DAC) é o fenômeno neurológico que provavelmente 

justifica os achados experimetais e clínicos na aura migranosa. A DAC possui velocidade de 

propagação semelhante ao correlato cortical da aura visual; ativa o núcleo espinhal do 

trigêmeo; e está relacionada à liberação de CGRP e ON. Alterações circulatórias detectadas 

por métodos complementares reforçam a ocorrência da depressão alastrante. 8-11 

A identificação de anormalidades nos cromossomos 1 e 19 relacionada com a 

migrânea hemiplégica familiar são decorrentes de alterações nos canais de cálcio voltagem 

dependente tipo P/Q, específicos do sistema nervoso central, que regulam a liberação de 

vários neurotransmissores, incluindo provavelmente a serotonina. A exemplo de outras 

anormalidades neurológicas paroxísticas que resultam da hiperexcitabilidade da membrana 

plasmática, é possível que a migrânea ocorra devido a um distúrbio de canais iônicos. 12-14 

Um grande avanço no estudo da cefaléia ocorreu em 1980, quando foi criada a 

Sociedade Internacional de Cefaléia (International Headache Society). Desde então, foram 

descritos mais de 150 tipos diferentes de cefaléias, cada um com seu quadro clínico peculiar e 

tratamento diferenciado. A Sociedade Internacional de Cefaléia, em 1988, publicou a 

Classificação e Critérios Diagnósticos das Cefaléias, Nevralgias Cranianas e Dor Facial, a 

partir da qual o estudo desse assunto tornou-se cada vez mais aperfeiçoado, palpitante e atual. 
2  

Os pacientes cefaléicos e os que possuem outros distúrbios dolorosos costumam ser 

desesperados e complexos, freqüentemente rejeitados pelo sistema de assistência à saúde e 

muitas vezes utilizam tratamentos impróprios e falhos.  
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Os sintomas do paciente constituem o objetivo maior da assistência à saúde e devem 

ser tratados com eficiência e compassividade. 3 

A migrânea não é caracterizada apenas pela presença de cefaléia, mas pelo estado de 

susceptibilidade constante que torna o migranoso sujeito permanentemente a crises, mediante 

fatores desencadeantes. Para que esses fatores possam eventualmente provocar uma crise, é 

necessário a pré-existência da susceptibilidade migranosa, comum a todos os doentes. 3-4 

Deve-se propor o tratamento profilático para todos os pacientes com crises de 

migrânea freqüentes com o intuito de melhorar sua qualidade de vida, diminuir o grau de 

incapacidade, reduzir a freqüência e intensidade das crises, bem como facilitar sua resposta ao 

tratamento abortivo. Expectativas realistas devem ser estabelecidas para o tratamento, assim 

como, devem ser identificadas as morbidades associadas, fatores desencadeantes e agravantes. 

O tipo de tratamento profilático a ser seguido (nenhum, episódico, periódico ou contínuo) 

deve ser avaliado com a orientação do preenchimento do diário da cefaléia. 4;10,11 

As indicações da profilaxia para a migrânea devem ser consideradas conjuntamente 

com os seguintes critérios: freqüência das crises (três ou mais crises por mês); grau de 

incapacidade; falência da medicação abortiva (ineficácia, uso abusivo ou excessivo, 

intolerância); subtipos especiais (migrânea: basilar, hemiplégica, com aura prolongada, com 

auras freqüentes e atípicas e infarto migranoso); ineficácia da profilaxia não farmacológica 

quando tiver sido essa a preferência inicial do paciente; e particularidades como intenção de 

engravidar, gestação, amamentação, idade (crianças e idosos) e alergias. 4,15-19 

As medicações profiláticas da migrânea devem ser iniciadas com baixas doses e 

incrementadas gradualmente; dando-se preferência à monoterapia, e em casos selecionados à 

politerapia. Cada esquema terapêutico deve ser mantido por um prazo mínimo de dois a seis 

meses, sendo descontinuado gradativamente, quando a melhora estiver consolidada. 20,21 Já 

outros autores preconizam a manutenção do tratamento preventivo por oito a 12 meses após 

uma diminuição dos parâmetros de dor superior a 50%. 22,23 
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Diante de uma condição tão complexa como a migrânea, os tipos de tratamento podem 

ser mais uma faceta do problema. A abordagem mais eficiente para o tratamento profilático 

das migrâneas inclui o afastamento dos fatores deflagadores, tratamento medicamentoso 

preventivo, uso de medicamentos de resgate para os momentos de dor, e as terapias acessórias 

ou não medicamentosas. Para o tratamento profilático, utilizam-se várias classes de 

medicamentos que incluem: a) beta-bloqueadores, dentre eles, o propranolol que age nos 

receptores beta-1 e beta-2; b) antidepressivos tricíclicos como a amitriptilina, que inibe tanto a 

recaptação de noradrenalina como a de serotonina, e c) entre outros (alcalóides do ergot, 

antagonistas de canais de cálcio, antagonistas da serotonina, anticonvulsivantes, etc). Essas 

substâncias estudadas são comprovadamente superiores ao placebo, e têm sido utilizadas na 

prática clínica. 15, 24-29 

Os beta-bloqueadores são utilizados há mais de 25 anos, sendo considerados 

tratamento de primeira linha e de alta eficácia. Os mecanismos de ação destas drogas na 

migrânea parecem estar relacionados aos sistemas serotoninérgico e noradrenérgico, tais 

como a inibição da liberação de noradrenalina através do bloqueio de beta-receptores pré-

juncionais (beta 1e 2); a redução da função de disparos neuronais no locus ceruleus; 

reduzindo a síntese de noradrenalina pela diminuição da tirosina hidroxilase; a interação com 

os receptores serotoninérgicos 5-HT2b com redução desses; a ação simpaticomimética; e 

estabilização de membrana com boa penetrabilidade no SNC. 22  

A ação antimigranosa do propranolol foi descoberta fortuitamente por Rabkin (1966) 

quando estudava a ação dessa droga na profilaxia da angina pectoris. Esse pesquisador 

verificou que um de seus pacientes apresentava acentuada redução da freqüência das crises 

migranosas e respectivo recrudescimento das crises quando da interrupção dessa droga. A 

partir disso, numerosos ensaios controlados com placebo e com outros profiláticos, 

comprovaram a eficácia desse fármaco. Os beta-bloqueadores usados com eficácia 

comprovada são: o propranolol nas doses de 40 a 180 mg/dia (sendo o mais antigo utilizado 

na prevenção das migrâneas); o metoprolol (50 a 200 mg/dia); o atenolol (50 a 120 mg/dia); o 

nadolol (80 a 240 mg/dia); e o timolol (20 a 30 mg/dia). O nadolol é o único destes beta-

bloqueadores com excreção predominantemente renal e sem metabolismo hepático. Todas 

estas substâncias devem ser administradas em doses crescentes até a otimização da relação 

dose/efeito individual para cada paciente. 
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O insucesso com um deles, não representa o de todos os outros beta-bloqueadores, e 

podem ser realizadas novas tentativas com outros componentes deste grupo de substâncias. 
3,15,20 

Os efeitos colaterais dos beta-bloqueadores são: fadiga, depressão e distúrbios de 

memória, impotência sexual, tolerância reduzida para atividades físicas, bradicardia e 

hipotensão, ganho ponderal, vasoconstricção periférica, broncoespasmo (principalmente com 

os não-cardioseletivos) e influências negativas no metabolismo glicídico e do colesterol. As 

maiores contra-indicações destas substâncias são insuficiência cardíaca congestiva, asma, 

diabetes descompensado, bradicardia, hipotensão, hiperlipidemias moderadas ou graves, 

doença vertebrobasilar, migrânea basilar ou hemiplégica e doença cerebrovascular. 30 

Em estudo recente realizado por nosso grupo, observou-se que o propranolol na dose 

diária de 60 mg/dia em 25 pacientes foi extremamente eficaz em reduzir tanto o número 

mensal de ataques de migrânea (19 ± 2 para 5 ± 2) quanto o índice de cefaléia (162 ± 25 para 

35 ± 13), produto da freqüência de crises por mês X duração da dor em horas X intensidade da 

dor; quando se comparou o período antes e 90 dias após o tratamento. O percentual de 

redução (≥ 50%) no número de dias com migrânea, para aquelas que completaram todo o 

estudo foi de 84% (21/25); e 66% (21/32), para as que não completaram todo o estudo (Figura 

1). 31 

 

Figura 1 - Número de dias de migrânea antes e após 30, 60 e 90 
dias do tratamento com o propranolol 60 mg/dia. Valores 
referidos como média ± erro padrão; **p<0,01, ***p<0,001. 
Teste t de Student pareado. 
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Em 1976, 83 pacientes com migrânea foram incluídas em um estudo duplo cego, mas 

apenas 62 pacientes concluíram as oito semanas de tratamento ou placebo. No final do estudo, 

32 pacientes (52% dos que completaram o estudo) preferiram o propranolol ao invés do 

placebo (18 pacientes, 29%). 32 Um outro estudo, de meta-análise, avaliou 2403 mulheres 

migranosas que foram tratadas com propranolol na dose de 160 mg/dia, tendo sido observado 

uma redução de 44% na freqüência de crises destas pacientes. 33 

Nossos resultados demonstraram uma redução na freqüência de crises mensais de 

migrânea de 89% nas pacientes que utilizaram o propranolol (60 mg/dia), diferindo daquelas 

relatadas por Diamond e Medina (1976) e Holroyd e Penzien (1991). Esta freqüência elevada 

observada em nosso estudo pode ser devida à participação feminina exclusiva nessa pesquisa 

com elevada freqüência mensal de crises; uma vez que, o setor de atendimento era 

considerado de nível terceirizado. A alta expectativa de cura e a interação individual médico-

paciente, também, podem ser outras explicações para a excelente resposta encontrada nesse 

estudo. 31 

Em estudo multicêntrico e duplo-cego realizado por Tfelt-Hansen e colaboradores 

(1984) 34, comparando o timolol versus o propranolol ou o placebo, verificou-se que a média 

de crises por mês para os pacientes que receberam o timolol foi de 3,35; para o propranolol 

foi de 3,69; e para o placebo de 4,83. Nessa avaliação participaram 25 homens e 71 mulheres 

com baixa freqüência de crises por mês (duas a seis crises). Após 12 semanas da realização 

dos tratamentos, as freqüências de crise por mês reduziram para 0,34, tanto para aqueles que 

utilizaram o propranolol como o timolol.30 Nosso estudo apresentou resultados similares 

quanto a redução da freqüência de crises mensais de migrânea, corroborando com a 

investigação realizada por Tfelt-Hansen e colaboradores. 31 

Em 2004, Linde e Rossnagel revisaram 58 ensaios clínicos, onde um total de 5072 

pacientes foi diagnosticado com migrânea. Desses ensaios estudados, 26 representaram a 

comparação da eficácia medicamentosa do propranolol com o placebo, e 47 destes ensaios 

foram comparados com outras drogas profiláticas para migrânea; verificando-se que o 

propranolol foi mais eficaz que o placebo, e tão seguro quanto as outras drogas clássicas 

utilizadas na profilaxia da migrânea. 35 
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Os derivados tricíclicos são os antidepressivos mais utilizados na prevenção das 

migrâneas. Os mais comuns são a amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clomipramina, 

doxepina, desipramina e protriptilina. Os mecanismos pelos quais estas drogas parecem 

exercer sua ação são por antagonismo e redução dos receptors 5-HT2 e 5-HT3, diminuição da 

densidade dos receptores beta, inibição da recaptação sináptica de serotonina e noradrenalina 

aumentando a disponibilidade destes neurotransmissores na fenda sináptica e melhora da 

antinocicepção central através de um incremento dos mecanismos opióides endógenos. 4 

Apesar de existir uma relação entre depressão e migrânea, a ação antimigranosa é 

independente da ação antidepressiva, e as doses e tempo necessários para a obtenção do alivio 

dos sintomas são menores para as migrâneas do que para os quadros depressivos. Além da 

indicação para as cefaléias vasculares, os tricíclicos são também utilizados na cefaléia tipo 

tensional crônica e cefaléias crônicas diárias, e as doses preconizadas são de 10 a 150 mg/dia 

de amitriptilina e nortriptilina, e 50 a 100 mg/dia para a imipramina, clomipramina e a 

doxepina. Aconselha-se o início destas drogas em doses pequenas, com gradual aumento a 

cada cinco ou sete dias. Os efeitos colaterais mais observados dos tricíclicos são síndrome 

vertiginosa, ganho ponderal, aumento do apetite, sonolência, boca seca, constipação intestinal, 

bexiga neurogênica, visão borrada, tremor, diminuição do limiar de convulsões, taquicardia e 

acatisia; apresentando como contra-indicações as arritmias cardíacas, glaucoma, retenção 

urinária e hipotensão arterial moderada a grave. 16,30,36 

Nossos resultados demonstraram que a amitriptilina na dose diária de 25 mg/dia em 28 

pacientes foi capaz de reduzir significativamente tanto o número mensal de ataques de 

migrânea (26 ± 1 para 3 ± 0.5) como o índice de cefaléia (389 ± 40 para 24 ±5), quando 

comparado ao período antes e após 90 dias do tratamento (Figura 2). A redução (≥ 50%) no 

número de dias com migrânea, para todas as pacientes que completaram o estudo foi de 96% 

(27/28); e 77% (27/35), considerando o total de pacientes no início da triagem e que por 

algum motivo (efeitos colaterais ou falta de colaboração) não completaram o tratamento. Ao 

realizarmos a comparação do propranolol (60 mg/dia) com a amitriptilina (25 mg/dia) na 

profilaxia da migrânea do nosso estudo, observamos que não houve diferença entre as duas 

drogas em reduzir o número de dias dessa doença, (p=0,12, teste qui-quadrado). 31 
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Figura 2 - Número de dias de migrânea antes e após 30, 60 e 90 dias de 
tratamento com a amitriptilina 25 mg/dia. Valores referidos como 
média ± erro padrão; **p<0,01, ***p<0,001. Teste t de Student 
pareado. 

 

Em um estudo controlado, 47 pacientes com diagnóstico de migrânea utilizaram a 

amitriptilina (25 mg/dia) e 53 o placebo por oito semanas, obtendo-se um percentual de 

melhora de 50% na freqüência das crises de 55,3% para o grupo tratado com amitriptilina, e 

uma resposta de 34% para o placebo. 36 Nosso resultados corroboram com os estudos 

realizados por Couch e Hassanein (1979); uma vez que, também, observamos uma redução no 

número mensal de ataques de migrânea e do índice de cefaléia. 31 

Estudo duplo-cego, placebo-controlado foi realizado com 30 pacientes para comparar 

a eficácia do propranolol e amitriptilina no tratamento profilático da migrânea; verificando-se 

que ambas as drogas foram superior ao placebo e nenhuma delas apresentou eficácia superior 

a outra. 37 Nossos resultados também demonstraram que a eficácia do propranolol (60 mg/dia) 

e amitriptilina (25 mg/dia) foi similar, quanto a redução do número de dias com migrânea por 

mês. 31 
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Os antagonistas dos canais de cálcio apresentam estruturas químicas variadas e 

diferem em eficácia clínica, efeitos colaterais e contra-indicações. A flunarizina, derivado 

difenilpiperazínico não disponível nos Estados Unidos e Reino Unido, foi comparada em 

estudos controlados ao placebo, pizotifeno, propranolol e ao metoprolol, e demonstrou clara 

eficácia com relação ao placebo, mas foi similar em termos estatísticos quando comparada às 

outras drogas estudadas. Embora preconizada na dose de 10mg/dia, existe um estudo 

recomendando a sua utilização na dose única de 3 mg/dia a noite, o que revela a mesma 

eficiência sem os indesejáveis efeitos colaterais de ganho ponderal acentuado, sonolência, 

tremor e sintomas extrapiramidais, estes últimos menos comuns e mais observados com o uso 

prolongado (superior de seis a oito meses). 16,30 

A flunarizina demanda de quatro a seis semanas para começar a demonstrar eficácia 

em relação a melhora da dor, e possuindo efeito residual quando de sua suspensão, por até 

quatro semanas. 16,30 

Louis em 1981 realizou um estudo duplo-cego placebo controlado, com 58 pacientes 

com migrânea, utilizando a flunarizina na dose de 10mg/dia por três meses, e ao final do 

terceiro mês observou que 83% dos pacientes apresentaram completa resolução das crises; 38 

estando nossos resultados de acordo com a excelente resposta observada nesse trabalho. 31 

Em 1992, Gawel e colaboradores realizaram um estudo randomizado duplo-cego com 

a participação de 94 pacientes migranosas, para comparar a eficácia da flunarizina (10 

mg/dia) com o propranolol (80 mg/dia) durante quatro meses. Ao final desse estudo, obsevou-

se que a flunarizina reduziu significativamente a freqüência de migrânea (67%), assim como o 

propranolol (51%). 39 

Os fármacos antagonistas da serotonina, como o pizotifeno e a cipro-heptadina, 

revelaram eficácia em estudos controlados. O pizotifeno, embora tenha sido estudado na dose 

de 3 mg/dia, bem superior as doses utilizadas comumente na prática clínica (1 a 1,5 mg/dia), 

revelou-se eficaz na prevenção das migrâneas quando comparado ao placebo. Em outro 

estudo, o pizotifeno foi comparado a metisergida e utilizado na dose de 0,5 mg (três vezes ao 

dia), tendo sido estatisticamente eficaz com relação a melhora dos parâmetros da dor. A cipro-

heptadina, originariamente utilizada como um anti-histamínico principalmente em crianças; é 

administrada nas doses de 8 a 24 mg/dia, revelando-se eficaz na diminuição do número de 

ataques de migrânea quando comparada ao placebo. 16,30 
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As drogas pertencentes a este grupo parecem exercer seus efeitos de prevenção na 

migrânea através da ação antagonista sobre o receptor 5-HT2, da inibição dos receptors H-1 e 

muscarínicos e até mesmo através de efeito analgésico primário. O pizotifeno também possui 

ação agonista sobre o receptor 5-HT1 e não deve ser utilizado concomitantemente com os 

inibidores da MAO. Os seus efeitos colaterais mais comuns são a sedação, sonolência, ganho 

ponderal, efeitos anticolinérgicos; e as contra-indicações principais são o glaucoma de ângulo 

agudo e a hipertrofia prostática. 16,30 

Nos últimos anos, crescente atenção tem sido dada aos anticonvulsivantes para a 

prevenção das migrâneas. O divalproato, aprovado em 1995, pelo Food and Drug 

Administration (FDA) e o recente emprego da lamotrigina, topiramato e da gabapentina 

corroboram com a importância da estabilização elétrica neuronal através da modulação de 

canais gabaérgicos na fisiopatologia das migrâneas. 16 

O divalproato é recomendado para migrânea refratária e cefaléia crônica diária. Seus 

efeitos benéficos promovem aumento dos níveis do ácido gama-aminobutírico (GABA) nas 

vesículas pré-sinápticas, melhora a resposta pós-sináptica ao GABA, eleva a condutância ao 

potássio produzindo hiperpolarização neuronal, inibe os neurônios serotoninérgicos do núcleo 

dorsal da rafe, e atua modulando os receptores GABA A. O divalproato deve ser iniciado em 

doses pequenas, 125 a 250 mg/dia, e progressivamente pode ser elevado a 1000 a 2000 mg/dia 

(dividido em três tomadas). Sua maior eficácia é atingida com níveis séricos situados entre 50 

e 100 µg/mL. Seus efeitos colaterais mais comuns são náusea e desconforto gástrico (pirose), 

sedação, perda de cabelo, disfunções plaquetárias, tremor, distúrbios da cognição, ganho 

ponderal e hepatotoxicidade. As suas contra-indicações mais relevantes são gravidez, doença 

hepática e uso concomitante de benzodiazepínicos e barbitúricos. 16,30 Recentemente, a forma 

de liberação controlada prolongada do divalproato (ER) foi comercializada com intuito da 

substância ser metabolizada de forma mais estável, em dose única diária, resultando em 

poucos efeitos colaterais. 

 Em 1997 Kaniecki 40 comparou eficácia do divalproato de sódio (1500 mg/dia) com 

aquela observada com o propranolol (180 mg/dia) em 37 pacientes (30 mulheres e 7 homens) 

com relação a profilaxia de migrânea, e observou no final do terceiro mês de tratamento, a 

redução na freqüência de migrânea em 75% (24/32) para os pacientes que utilizaram o 

divalproato e 78% (25/32) para aqueles tratados com o propranolol. Nossos resultados 

revelaram que o grupo que utilizou propranolol 60 mg/dia (21/25) reduziu a freqüência de 

migrânea (p=0,6; teste qui-quadrado) e o mesmo foi observado com a amitriptilina na dose de 

25 mg/dia, utilizada por nossas pacientes. 31 
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O topiramato é outro anticonvulsivante que tem sido preconizado tanto para a 

prevenção da migrânea episódica como para a migrânea crônica transformada em cefaléia 

crônica diária. Esse anticonvulsivante possui ação múltipla em canais de voltagem de cálcio, 

sódio e nos receptors GABA A e Kainato/AMPA, também despertando o interesse para sua 

utilização na prevenção da migrânea. No final da década de 90 surgiram os primeiros estudos 

demonstrando a eficácia e a tolerabilidade do topiramato para o tratamento preventivo da 

migrânea. A dose preconizada para esse fármaco variou de 25 a 200 mg/dia. 41 

Em 2003, um estudo duplo-cego randomizado, placebo controlado, instituiu a 

utilização do topiramato e do placebo em tratamentos distintos com nove mulheres e cinco 

homens para cada grupo. A média de crises em ambos os grupos de tratamentos foi de 20 

crises por mês. No final do segundo mês de tratamento, a redução (≥ 50%) na freqüência de 

crises por mês foi de 71% para o grupo que utilizou o topiramato (10/14 pacientes), e de 7% 

para os usuários do placebo (1/14 paciente). 42 A nossa resposta quanto a amitriptilina e o 

propranolol assemelha-se aos resultados de Silvestrine e colaboradores que estão 

representados pela elevada freqüência e melhora do número de crises por mês. 31 

Efeitos colaterais do topiramato são descritos como: emagrecimento, parestesias, 

distúrbios do raciocínio, distúrbios do paladar, distúrbios emocionais, distúrbios de memória, 

sonolência, diarréia, taquicardia, insônia, astenia, epigastralgia, constipação, tremor, 

diminuição da libido, tonteira, queda de cabelo, litíase ureteral e secura nos olhos. 41 

A lamotrigina, droga atuante nos canais de sódio, foi preconizada por D’Andrea para 

migrâneas com aura com alta frequência de episódios; mas, em estudo controlado para o 

tratamento de migrâneas com e sem aura, não foi superior ao placebo. Finalmente a 

gabapentina, criada como um análogo estrutural do GABA e único dos anticonvulsivantes 

desta geração não metabolizado no fígado, tem sido preconizada para a prevenção das 

migrâneas, com capacidade de penetrar na barreira hematoencefálica (ao contrário do 

GABA). A gabapentina é usada em doses de 300 a 400 mg (três vezes ao dia) e deve ser 

iniciada em doses baixas (150 a 300 mg/dia), com gradual aumento ao longo do tratamento. 
28,30 
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Em recente estudo, utilizou-se a sinvastatina na dose de 20 mg/dia por três meses 

consecutivos para 29 pacientes migranosas e com dislipidemia associada. O resultado desse 

tratamento revelou uma redução (≥ 50%) no número de crises mensais em 83% (24/29) das 

pacientes que foram até o final do mesmo (Figura 3). A eficácia e segurança da sinvastatina 

foram enfatizadas; reforçando-se as ações das estatinas através de suas propriedades 

antiinflamatórias, como reguladoras na função endotelial e reatividade vasomotora, 

fornecendo-se assim um mecanismo plausível para o tratamento da migrânea. A sinvastatina 

(20 mg/dia), assim como o propranolol (60 mg/dia) e a amitriptilina (25 mg/dia) na profilaxia 

da migrânea de nossa casuística, reduziram o número de dias de migrânea, sem diferença 

significativa entre elas (p=0,22, teste qui-quadrado). 43 

 

 

 

Figura 3 - Número de dias de migrânea antes e após 30, 60 e 90 dias do 
tratamento com o sinvastatina 20 mg/dia. Valores referidos como média ± 
erro padrão; **p<0,01, ***p<0,001. Teste t de Student pareado. 
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Em 2006, o estudo de um caso clínico revelou a resolução completa das crises de 

migrânea em um paciente com elevada freqüência de crises com aura, após o uso da 

atorvastatina (20 mg/dia). 44 Recentemente, estudo realizado por Kim (2007) demonstrou que 

11 pacientes migranosas, previamente tratadas para a profilaxia da migrânea, porém  sem 

sucesso, foram submetidas ao uso de sinvastatina 40 mg/dia durante três meses, observando-

se uma redução significativa da freqüência de migrânea (6.3 ± 2.6 para 4.1 ± 2.4, p < 0.01) e 

do índice de cefaléia (7.6 ± 2.2 para 3.5 ± 2.9, p < 0.01). 45 Nossos resultados, também 

publicados na mesma ocasião, revelaram redução da freqüência mensal de crises de migrânea, 

com uma dosagem menor da sinvastatina (20 mg/dia), em relação àquela utilizada por Kim. 

Além do que, nossa observação abrangeu uma casuística maior (29 pacientes). 43 

No grupo de miscelânea estão várias substâncias com estruturas farmacológicas 

diferentes, que demonstraram eficácia em comparação ao placebo, na prevenção das crises de 

migrânea. Em estudos controlados, a clonidina, o baclofen, o feverfew, a piridoxina, 

riboflavina e o magnésio têm sido preconizados para este fim. 16 

A clonidina é agonista alfa-2-adrenérgico central, tradicionalmente utilizada como 

antihipertensivo, nas doses de 0,05 a 0,2 mg/dia, principalmente, nos sintomas de abstinência 

de narcóticos em pacientes com cefaléia crônica diária. Comparada ao propranolol, em um 

estudo que envolveu 23 pacientes, demonstrou menor eficácia na redução da frequência dos 

episódios de dor (38%). 16 

O baclofen é um relaxante muscular e potente antiespasmódico com mecanismo de 

ação desconhecido nas migrâneas, embora tenha sido utilizado com eficiência no tratamento 

das sindromes neurálgicas, com doses a partir de 10 mg (duas a três vezes ao dia) até 80 

mg/dia. Esse medicamento inibe os reflexos mono e polissinápticos medulares, sendo um 

análogo do GABA. No entanto, apresenta efeitos colaterais como sedação, ataxia, sonolência 

e depressão respiratória ou cardiovascular. 16 

O feverfew, nome dado a planta Thanacetum parthenium cultivada em Kibutzs 

israelenses, inibe a liberação plaquetária de serotonina, sendo eficaz na redução da frequência 

e intensidade dos ataques de migrânea em estudo controlado, nas doses de 100 a 200 mg/dia. 
16 
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A riboflavina ou vitamina B2 tem sido estudada desde 1994 por Schoenen. 

Recentemente outros estudos, multicêntricos controlados, comprovaram a sua eficácia na 

prevenção da migrânea com a dose preconizada de 400 mg/dia. O mecanismo de ação dessa 

vitamina parece estar relacionado com o aumento do potencial de fosforilação mitocondrial, 

que se mostra reduzido nos migranosos. 16 

A piridoxina ou vitamina B6 tem sido utilizada nas pacientes com migrânea menstrual 

na dose de 600 mg/dia do 14odia do ciclo até o início da menstruação seguinte por quatro 

ciclos consecutivos. 46 Em 2004, um estudo descritivo tipo série de casos foi realizado com 35 

pacientes que concluíram os quatro meses de tratamento com a piridoxina (600 mg/dia), 

observando-se que sete pacientes com Tensão pré-menstrual (TPM) melhoraram desde o 

primeiro mês, não apresentando cefaléia no período menstrual; 40,0% apresentavam cefaléia 

de característica pulsátil, melhorando a freqüência de crises em 85,7% após o tratamento; e a 

migrânea menstrual propriamente dita foi observada em apenas três pacientes (8,6%), e 

dessas, 66,7% apresentaram melhora no final do quarto mês de tratamento (Tabela 1). 47 

 

 

 

 

Tabela 1 – Distribuição dos tipos de cefaléia no período pré-menstrual e sua evolução 

após quatro ciclos do uso da piridoxina 

Resposta da cefaléia após tratamento 
com vitamina B6 Casos 

Melhorou Não melhorou Tipos de cefaléia 

n % n % n % 

Assemelhável a tensional 11 31,4 10 90,9 1 9,0 

Pulsátil 14 40,0 12 85,7 2 14,3 

Migrânea menstrual 3 8,6 2 66,7 1 33,3 
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Finalmente, o magnésio nas doses de 180 a 200 mg, com resultados inconclusivos, 

também tem sido sugerido no tratamento das migrâneas, em função de sua concentração 

encontrar-se reduzida no compartimento intracelular neuronal, no soro, na saliva e nos 

eritrócitos, de pacientes com migrânea. 16,48 

Outras medicações são mencionadas na profilaxia da migrânea, com base na 

fisiopatologia dessa doença, como drogas dopaminérgicas, antiagregantes plaquetários, 

anticoagulantes, cofatores do metabolismo da serotonina (riboflavina) e toxina botulínica. 

Dessas, apenas a riboflavina e a toxina botulínica foram estudadas em protocolos duplo-

cegos, com resultados positivos. 16,48 

 

CONCLUSÕES 

 

Conquanto se possuam cada vez mais fármacos altamente eficazes no tratamento das 

crises migranosas, essas drogas não alteram a evolução da migrânea. Deve-se atentar que, a) 

24% dos migranosos padecem com mais de quatro crises/mês; b) em 50% dos migranosos, a 

crise provoca grande diminuição das atividades e c) 85% desses apresentam em determinadas 

épocas crises muito freqüentes e intensas; o que faz com que esses fatores justifiquem a 

introdução do tratamento profilático. 49 

Ao usar uma medicação profilática, visa-se elevar o limiar de ativação do processo 

migranoso com as seguintes estratégias: a) diminuindo a ativação do centro gerador da 

migrânea; b) aumentando a antinocicepção central; c) aumentando o limiar para a depressão 

alastrante; d) estabilizando o sensível sistema nervoso do migranoso, alterando o tonus 

simpático ou serotoninérgico. 49 

O grande número de drogas e classes de diferentes de substâncias utilizadas no 

tratamento preventivo das migrâneas atesta que, na realidade, nenhuma delas é inteiramente 

eficaz. Além disto, muitas destas substâncias podem levar de 40 a 50 dias para começarem a 

demonstrar alguma eficácia clínica, o que muitas vezes resulta em mudanças precoces na 

conduta terapêutica. 

A utilização de drogas mais eficientes e menos tóxicas, individualmente ou associadas, 

baseia-se no conhecimento profundo da farmacologia, na completa anamnese do paciente a 

ser tratado e no aprimoramento da experiência clínica do médico. Condutas multidisciplinares 

combinando terapias comportamentais, eliminação dos fatores deflagradores, drogas 

preventivas e o uso criterioso do tratamento agudo podem, de forma clara e em muitos 
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pacientes, reduzir significativamente o obstáculo de sofrimento que esta cefaléia primária 

pode representar. 

Por não se dispor ainda de uma única droga totalmente eficaz, que cure 100% dos 

pacientes e que seja desprovida de efeitos colaterais ou contra-indicações, a instituição do 

tratamento da migrânea torna-se um processo fascinante, envolvendo todo o conhecimento 

dos fármacos. 49 
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7.7. CAPÍTULO VII 
 

Migraine prevention with propranolol, amitriptylin and simvastatin: 
correlation with nitric oxide production 
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8. CONCLUSÕES GERAIS 
 

Os resultados dos trabalhos desenvolvidos nessa tese permitem concluir: 
 
1- Os tratamentos profiláticos para a migrânea foram capazes de reduzir de 

forma eficaz o índice de cefaléia, assim como o número de dias com 
migrânea num curto período de tratamento (três meses). 

 
2- As concentrações plasmáticas de nitrato em mulheres migranosas da nossa 

casuística não diferiram daquelas encontradas no grupo de mulheres sadias; 
uma vez que, a amostragem controle foi pequena. 

 
3- A concentração plasmática de nitrato nas pacientes migranosas apresentou-se 

elevada durante as crises, sugerindo a participação do óxido nítrico nesses 
eventos. 

 
4- O propranolol e a amitriptilina mostraram-se eficientes em reduzir a 

concentração plasmática de nitrato, todavia não se pode afirmar se essa 
diminuição ocorreu devido a um efeito direto desses medicamentos, ou 
indiretamente pela diminuição da freqüência mensal de crises de migrânea. 

 
5- A sinvastatina foi capaz de melhorar a dislipidemia assim como foi eficiente 

em reduzir o índice de cefaléia e o número de dias com migrânea, podendo 
ser sugerida como um tratamento profilático de primeira linha para a 
migrânea, especialmente nos pacientes onde a dislipidemia é uma 
comorbidade. 

 
6- A sinvastatina é um fármaco eficaz e seguro para o tratamento profilático da 

migrânea. 
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9. PERSPECTIVAS 
 

• Estabelecer estratégias metodológicas para avaliação de novos fármacos na profilaxia 
da migrânea. 

 
• Desenvolver novos padrões de expressão laboratorial, relacionados determinação 

plasmática de nitrato (produção de óxido nítrico) ou outros agentes, que possam 
subsidiar os achados clínicos da migrânea. 

 
• Fornecer condições para o estudo de outras estatinas com propriedades 

antimigranosas. 
 

• Aprofundar o estudo da neurobiologia associada à migrânea a partir de novos modelos 
experimentais de investigação. 
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10. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 


