
 

 

 

 

 

 

 

 

    ESTAÇÃO NEUROLOGIA 

Relatou e explicou o tratamento da crise: (Pontuação: nenhum ou opioides = 0,0 ponto; apenas analgésicos 

= 0,5 ponto; uso precoce de triptanos ou outros analgésicos = 1,0 ponto). 

Uso precoce de triptanos ou outros analgésicos.       Apenas outros analgésicos.        Opioides ou nenhum. 

 

Explicou as classes das drogas para o tratamento preventivo: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 

0,5 ponto; 2 ou mais itens = 1,0 ponto). 

 Antidepressivos         Anticonvulsivantes.        Betabloqueadores.         Bloqueadores de canais de cálcio 

    

Disse que isso seria abuso de analgésico e explicou que pioraria a migrânea: (Pontuação: não = 0,0 

ponto; 1 item = 0,5 ponto; Disse e explicou = 1,0 ponto). 

     Disse que seria abuso de analgésico.              Explicou que piora e cronifica a migrânea. 

 

Relatou e explicou sobre alimentos prejudiciais a migrânea: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 0,5 

ponto; 2 ou mais itens = 1,0 ponto). 

 Chocolate.     Leite e derivados.  Álcool (vinho). 

 Amendoim e amêndoas.   Comida chinesa.  Melancia.               Frutas ácidas. 

 

Relatou e explicou sobre os fatores prejudiciais ao sono: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 0,5 

ponto; 2 itens = 1,0 ponto). 

 Excesso de sono.     Falta de sono. 

   

Relatou e explicou sobre o uso de anticoncepcionais na mulher: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 

0,5 ponto; 2 itens = 1,0 ponto). 

  Piorar a intensidade.    Aumentar a frequência das crises. 

 

Relatou e explicou sobre a necessidade de atividade física regular fora das crises: (Pontuação: não = 0,0 

ponto; apenas falou que deve fazer atividade física, mas não explicou da regularidade =0,5;  sim = 1,0 ponto). 

 Atividade física é importante.            Explicou que deve fazer regularmente 

 

 

Relatou e explicou sobre a melhora dos sintomas durante a crise: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item 

= 0,5 ponto; 2 itens = 1,0 ponto). 

 Evitar fatores de piora como ansiedade, claridade, barulho, cheiro forte, exposição ao sol, jejum, estresse.  

     Ficar em ambiente escuro.             Ficar em ambiente silencioso 

 

 

Relatou e explicou que não há justificativa para repetir o exame de imagem. (Pontuação: não = 0,0 

ponto;  sim = 1,0 ponto). 

 . Não precisa fazer exames de imagem cerebral. 

 



Relatou e explicou sobre a vida normal e a possibilidade de gestação: (Pontuação: nenhum item ou 

contraindicou a gestação = 0,0 ponto; 1 item = 0,5 ponto; 2 itens = 1,0 ponto). 

  Sim, pode ter vida normal respeitando as orientações anteriores. 

  Sim, pode engravidar porém as crises podem modificar com as alterações hormonais. 

 Contraindicou a gravidez ou não explicou. 

 


