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DUTRA, Sara Factum. Influência da Tiramina na Enxaqueca: Uma abordagem 
teórica. 2017. 32. Trabalho de Conclusão de Curso de Nutrição – Unime, Lauro de 
Freitas, 2017. 

 

RESUMO 

 

Este estudo discute a Influência da tiramina na enxaqueca, em uma abordagem 
teórica. Como problema de pesquisa, foi levantada a seguinte questão: qual a relação 
da tiramina com as crises de enxaqueca? Desta forma, o trabalho em questão teve 
por objetivo geral entender como a tiramina influencia na enxaqueca. Neste contexto, 
os objetivos específicos foram caracterizar a enxaqueca e seus fatores associado, 
descrever o mecanismo de ação da tiramina, assim como, relacionar os alimentos 
desencadeantes que possuam tiramina. A metodologia utilizada no presente estudo 
foi a pesquisa tipo bibliográfica, com abordagem qualitativa, por se apresentar como 
a mais adequada para o propósito da investigação. Por fim, concluiu-se que a 
enxaqueca ter caráter multifatorial, implica no conhecimento de uma gama de fatores 
associados, que se relacionam com a doença. A tiramina apesar de possuir 
importantes mecanismos fisiológicos no organismo, pode ser prejudicial, em 
determinados casos. Conhecer os alimentos fonte, entendendo a influência da 
tiramina na doença, possibilita evitar crises de origem alimentar, reduzindo a 
ocorrência de episódios de enxaqueca. 
 

Palavras-chave: Enxaqueca; Tiramina; Alimentos.  
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Freitas, 2017. 

ABSTRACT 

This study discusses the influence of tyramine on migraine in a theoretical approach. 
As a research problem, the following question was raised: what is the relationship 
between tyramine and migraine attacks? In this way, the main objective of the study 
was to understand how tyramine influences migraine. In this context, the specific 
objectives were to characterize the migraine and its associated factors, to describe the 
mechanism of action of tyramine, as well as to relate the triggering foods that have 
tyramine. The methodology used in the present study was the bibliographic type 
research, with a qualitative approach, because it is presented as the most adequate 
for the purpose of the investigation. Finally, it was concluded that migraine has a 
multifactorial character, implies the knowledge of a range of associated factors, which 
are related to the disease. The tyramine, biogenic amine, constituent in several foods, 
despite having important physiological mechanisms in the body, can be harmful in 
certain cases. Knowing source foods, understanding the influence of tyramine on the 
disease, makes it possible to avoid food-related crises, reducing the occurrence of 
episodes of migraine. 
 

Key-words: Migraine; Tyramine; Food. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a enxaqueca é considerada uma doença de grande prevalência na 

população. Caraterizada por uma desordem neurológica, multifatorial, ela é 

diretamente influenciada pela alimentação, podendo esta evitar ou desencadear crises 

em indivíduos com pré-disposição. Algumas substâncias são determinantes para essa 

manifestação, dentre elas, a tiramina, amina biogênica, presente em diversos 

alimentos consumidos pela população brasileira.  

Com a mudança de hábitos alimentares da população, a alimentação tornou-

se cada vez mais industrializada, com alimentos processados, ultra processados, 

muitos deles através de processos de fermentação. Entender a influência da tiramina 

nas crises de enxaqueca, assim como conhecer os alimentos em que está presente, 

é importante para prevenir crises, desencadeadas por estes alimentos.  

A partir do conhecimento destas informações, os indivíduos, acometidos por 

esta doença, adquirem maior autonomia alimentar, sendo capazes de fazer melhores 

escolhas para sua alimentação. Conferindo assim, mais qualidade de vida, 

considerando que haverá menores repercussões das crises no seu dia a dia. Desta 

forma, como problema de pesquisa foi investigado: Qual a relação da tiramina com as 

crises de enxaqueca?  

Para responder à esta pergunta, o trabalho em questão tem por objetivo geral 

entender como a tiramina influencia na enxaqueca, através de uma abordagem 

teórica. Este entendimento se dará pelo alcance dos objetivos específicos: 

caracterizar a enxaqueca e seus fatores associados, descrever o mecanismo de ação 

da tiramina, assim como, relacionar os alimentos desencadeantes que possuam 

tiramina.  

Considerando os objetivos deste estudo, a abordagem adotada foi qualitativa, 

por ser a mais apropriada para buscar compreender a relação da tiramina com as 

crises de enxaqueca. O tipo de pesquisa foi bibliográfico, por se apresentar como o 

mais adequado para o propósito da investigação, e consistir em um instrumento 

primordial utilizado pelo meio acadêmico para construção do conhecimento científico. 

As contribuições por meio de fontes como, livros, revistas, artigos e websites foram 

essenciais para a construção do referencial teórico.  
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1 ENXAQUECA E FATORES ASSOCIADOS 

 

A enxaqueca é uma doença neurológica de alta prevalência, e grande impacto 

social e econômico. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que a 

enxaqueca atinge em torno de 15% da população mundial, deste percentual, mais de 

30 milhões são de brasileiros (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CEFALEIA, 2017). Com 

potencial para provocar significativas restrições na vida dos indivíduos, seja pela dor 

intensa ou manifestação de sintomas associados, a enxaqueca é motivo recorrente 

de abstenção laboral.   

Com base na classificação da Organização Mundial de Saúde, a enxaqueca é 

a 19ª doença que condiciona o maior número de anos vividos com incapacidade, 

representando cerca de 35% das consultas neurológicas. (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CEFALEIA, 2014). Desordens gastrointestinais, como náuseas e vômitos, tonturas 

e intolerância a estímulos sensoriais, como fotofobia ou fonofobia, são alguns dos 

sintomas associados que podem ocorrer durante a crise e contribuir para a sua 

incapacidade.  

No entendimento de Sanvito e Monzillo (1997), 

           A caracterização da crise enxaquecosa exige a presença de pelo 
menos duas (ou mais) das características da dor, que deve ser 
acompanhada de, pelo menos, uma das manifestações associadas 
(náuseas, vômitos, foto, fonofobia) (SANVITO e MONZILLO, 1997, 
p.438). 

 
Tipicamente, a enxaqueca se expressa por dor intensa, unilateral e pulsátil. 

Contudo, pode ter outras apresentações, como variação na intensidade da dor, 

moderada e não intensa, e/ou sensação de peso/compressão na cabeça, ao invés da 

pulsação.  Em alguns casos, pode ter a presença de pródromo de distúrbios visuais 

ou de percepção olfativa e gustativa incomum, geralmente antecedentes a 

manifestação da dor.  

Esse conjunto de distúrbios sensitivos é conhecido como aura, quadro 

característico das crises de enxaqueca, embora, não determinante para seu 

diagnóstico. Uma vez que esta doença também se apresenta sem a aura. A fase da 

aura é mais comum quando anterior à dor de cabeça propriamente dita, podendo 

ocorrer também durante e após a manifestação da doença (LENCINA, 2003).  
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Na classificação internacional de cefaleia, segundo a Sociedade Portuguesa de 

Cefaléias (2014), a enxaqueca com aura se apresenta da seguinte forma, 

            Episódios recorrentes, com minutos de duração, unilaterais e 
completamente reversíveis, de sintomas visuais, sensitivos ou outros 
atribuíveis ao sistema nervoso central, que geralmente se 
desenvolvem gradualmente e, em regra, são seguidos por cefaleia 
com caraterísticas de enxaqueca e sintomas associados 
(SOCIEDADE PORTUGUESA DE CEFALÉIAS, 2014, p.26). 

 
Sem marcadores bioquímicos fidedignos, apesar dos diversos exames de 

imagem que geralmente são feitos para auxílio (ressonância magnética, 

eletroencefalograma, doppler transcraniano, angiorressonância, líquor, dentre 

outros), o diagnóstico da enxaqueca é clínico (SOCIEDADE PORTUGUESA DE 

CEFALÉIAS, 2017). 

Devem ser avaliados a localização, duração, podendo ser de 4 a 72h, 

características e intensidade da dor, presença de sintomas associados, identificados 

fatores desencadeantes, tratamentos já realizados, e ter a avaliação acompanhada 

de exame físico (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (s.d.). 

Devido à sua semelhança a outros tipos de cefaleias, a procura por especialista 

é comumente adiada, tornando a automedicação, e o uso excessivo de 

medicamentos, frequente nestes casos.  

Segundo Sousa (2012),  

           A utilização inadequada, abusiva, excessiva ou prolongada dos 
medicamentos destinados ao tratamento sintomático das cefaleias 
constitui a causa principal de cronicidade e resistência 
medicamentosa em cefaleia (SOUZA, 2012, p.22). 

 

Especialmente analgésicos, podem desencadear enxaqueca crônica, ao alterar 

o limiar de dor, tornando a doença cada vez mais resistente, e com episódios mais 

frequentes. Uma vez que serão necessárias doses cada vez mais altas para obter o 

mesmo efeito analgésico inicial (OLIVEIRA, SPECIALI, 2002).    

 Com carga genética determinante para sua predisposição, de acordo 

pesquisa, foram identificadas 12 regiões genômicas associadas à enxaqueca. Cinco 

relacionadas pela primeira vez, e outras sete com os vínculos com a doença 

confirmados (PALOTIE et al, 2013). 

Apesar de geneticamente não haver distinção de sexo, esta doença é mais 

comum em mulheres. Atribui-se essa característica à fatores hormonais, como a 
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dominância estrogênica, responsável pela hiperestimulação cerebral. Conforme 

publicação do Hospital Sírio Libanês (2015, p.1) “De acordo com o Ministério da 

Saúde, de 5% a 25% das mulheres e de 2% a 10% dos homens têm enxaqueca no 

Brasil, manifestando-se mais entre 25 e 45 anos [...]”. 

Essa estatística é similar à encontrada na população mundial, conforme 

exposto no gráfico da revista científica The Lancet. Neste periódico, foram publicados 

os resultados do Global Burden of Disease 2010, estudo epidemiológico 

observacional mundial mais abrangente até o momento, demonstrando a prevalência 

da doença em mulheres adultas.  

 

          Figura 1 – Incidência da enxaqueca por sexo 

 

             Fonte: Jensen (2008, p. 3), Epidemiology and comorbidity of headache.  

 
 

Com relação a terminologia migraine, encontrada no gráfico acima, apesar de 

ser em língua inglesa, sua etiologia é grega. Provém do grego antigo hemikranos, que 

significa “metade do crânio”. Remetendo a um aspecto importante da doença, sua 

característica dor unilateral na cabeça, hemicrania (MIGRAINE, 2017).  

A manifestação desta dor, e de sintomas associados, está diretamente 

relacionada à interação com os fatores ambientais desencadeantes. O estilo de vida 

e hábito alimentar são importantes fontes de gatilho, exercendo grande influência no 

desencadeamento ou prevenção de crises. Alterações no padrão de sono, jejum 

prolongado, inatividade física, desidratação e stress, são alguns dos fatores decisivos 
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para a ocorrência, além de fatores hormonais, já citados, e alimentos desencadeantes.  

Conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Fatores desencadeantes da migrânea encontrados por meio da revisão 
integrativa de literatura, n=26 
 
 

Fonte: CAREZZATO, N.L. HORTENSE, P. Migrânea: etiologia, fatores de risco, desencadeantes, 
agravantes e manifestações clínicas, 2014, Rev Rene.   

 

Devido à importância destes fatores para manifestação da doença, o 

tratamento, não medicamentoso, consiste em “controle” destes gatilhos. Para evitar 

os mais comuns, alguns hábitos como beber água, mantendo-se hidratado, praticar 

atividade física regular, dormir bem, com padrão de sono reparador, e evitar longos 

períodos de jejum, assim como alimentos desencadeantes, são fundamentais para 

controle dos episódios (MAY, SCHULTE, 2016) 

Por piorar com esforço físico, não é recomendada a prática de atividade física 

durante as crises, buscando a sua melhora. Com esta prática o efeito pode ser rebote, 

atenuando a dor já presente. Como alertam os pesquisadores, Stefane et al (2011, 

p.3) “Uma crise típica de enxaqueca é reconhecida pela dor que envolve metade da 

cabeça, piora com qualquer atividade física [...]”.

Agrupamento Fatores Desencadeantes 

Aspectos emocionais 
e psicológicos 

Estresse e ansiedade; fatores psicológicos; cansaço e 
exaustão mental 

Aspectos fisiológicos Tensão muscular no pescoço 

Aspectos ambientais Mudanças de temperatura atmosféricas; poluição do ar 

Estímulos sensoriais Cheiros/odores; perfumes em geral e femininos, fumaça de 
cigarro, odor de comida, gasolina, incenso, café 
 
Ruídos; fome; estimulação vestibular e vertigem induzida 

Alimentação Jejum; chocolate e queijo; cerveja e bebidas alcóolicas 
destiladas; vinho tinto 

Padrão de sono Ritmo do sono; privação do sono e sono prolongado 

Hormonal Menstruação 

Hábitos Lavagem dos cabelos ou duchas; exposição à luz solar; 
associação da lavagem dos cabelos com exposição solar, 
sentar em baixo da brisa do ventilador/ar condicionado ou 
aplicação de henna 
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Em crise, o tratamento medicamentoso adotado, é não profilático. Tratamento 

agudo, com o objetivo de atenuar a dor momentânea. Uma vez que o tratamento 

profilático atua na prevenção. Desta forma, Miguel (2015, p.1) destaca, “O tratamento 

profilático visa evitar as crises, torná-las menos intensas, menos frequentes, e mais 

responsivas ao tratamento agudo. ”. 

Com complexos mecanismos fisiopatológicos, a enxaqueca ainda não tem sua 

fisiopatologia completamente esclarecida. Em seus primeiros estudos, a doença foi 

justificada pela teoria vascular, defendida por Thomas Willis. Nesta teoria, a dor era 

atribuída à vasodilatação dos vasos cranianos. Posteriormente, ainda de acordo a 

esta teoria, Harold Wolff diferenciou o mecanismo de ação vascular, afirmando que 

que a aura, surge devido à vasoconstrição, e a dor, devido à vasodilatação. 

(INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN, 2011) 

Com as pesquisas, outro mecanismo foi associado à enxaqueca, a Depressão 

Alastrante de Leão (DA).  Para Machado et al (2006, p.1) a DA “assume que as 

alterações no débito sanguíneo se desenvolvem como consequência de eventos 

neuronais”. Aprimorando a teoria anterior, primariamente vascular. Os eventos 

neuronais estariam relacionados a uma hipoperfusão cerebral concomitante à DA. 

Neste sentido Vicent (1998, p.7) comenta “Moskowitz et al. demonstraram que a 

passagem da depressão alastrante provocava a expressão de c-fos – um marcador 

não específico da ativação neuronal – no núcleo do trigêmeo”.  

Concluindo assim, que a DA também seria responsável pela ativação do 

sistema trigemiovascular, mecanismo envolvido na fisiopatologia da enxaqueca, 

associado a manifestação da dor.  

Conforme Dias (2009),  

           “A sensibilização periférica dos neurónios trigémino-vasculares 
medeia a dor pulsátil e o seu agravamento pela inclinação anterior da 
cabeça; a sensibilização central dos neurónios trigémino-vasculares 
no núcleo caudalis medeia a hipersensibilidade do couro cabeludo e 
pele peri-orbitária [...]”. (DIAS, 2009 p.5) 

 

Outro possível mecanismo fisiopatológico da enxaqueca, também associado 

ao sistema trigêmeovascular é a inflamação neurogênica. Neste mecanismo, ainda 

em estudo, o estímulo deste sistema, induziria a vasodilatação e extravasamento de 

plasma, além da liberação de alguns transmissores (VICENT, 1998). Ao afetar a 
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permeabilidade vascular, a inflamação neurogênica seria responsável pelo início de 

reações imunes e pró-inflamatórias locais.  

Além dos mecanismos citados anteriormente, outros fenômenos são 

associados à fisiopatologia da enxaqueca, como distúrbios do metabolismo 

energético, vasodilatação induzida por óxido nítrico e serotonina, e predisposição 

genética (VICENT, 1998). Dada a sua complexidade, caráter multifatorial, estímulo 

dependente, controlar os gatilhos, evitando sua manifestação, é imprescindível para 

conviver com a doença sem incapacidade. Neste contexto, a alimentação tem papel 

fundamental no manejo da doença.  
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2 MECANISMO DE AÇÃO DA TIRAMINA 

 

As aminas biogênicas (AB) são compostos básicos nitrogenados, de baixo peso 

molecular, originados pela ação da enzima descarboxilase em aminoácidos livres, e 

pela transaminação de aldeídos e cetonas. Ocorrem naturalmente no metabolismo de 

microrganismos (MO), plantas e animais, como resultado de processos fermentativos 

ou em razão das contaminações bacterianas. No organismo humano, atuam com 

diferentes funções fisiológicas, como reguladores de diversos processos (CARDOZO, 

LIMA, FRANÇA, 2013).  

Dentre estes processos, atuam na atividade cerebral, como 

neurotransmissores, agem também como hormônios ou fatores de crescimento, 

participam da regulação da secreção gástrica, na contração e relaxamento do músculo 

liso, auxiliam a regulação da temperatura corporal, influenciam a resposta imune, 

contribuindo também para o crescimento e diferenciação celular, além de atuarem 

como reserva de nitrogênio, interferindo no metabolismo do organismo humano 

(SILVA et al, 2013). Conforme descriminado na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Funções metabólicas e fisiológicas de aminas biogênicas 

Aminas 
Biogênicas 

Funções 

Espermidina  
Espermina 
 
 
Putrescina  
Cadaverina 
Histamina 
 
 
Serotonina 
 
Tiramina  
Triptamina  
Feniletilamina 
 

- Regulação e estimulação da síntese de DNA, RNA e proteínas  
- Estimulação da diferenciação celular  
- Permeabilidade e estabilidade das membranas celulares  
- Sequestrantes de radicais livres  
- Recicladores de radicais livres 
 
- Forte dilatador capilar  
- Efeito hipotensivo  
- Psicoativa 
- Vaso e broncoconstritor  
- Neurotransmissor 
- Aminas vasoconstritoras  
- Precursoras de compostos com significância biológica 

Fonte: Adaptado de GLÓRIA, M. Beatriz A. VIEIRA, Silvia M. Technological and Toxicological 

Significance of Bioactive Amines in Grapes an Wines, 2007, Global Science Books. 
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Apesar de diversas funções fisiológicas importantes, as aminas biogênicas 

podem ter efeitos adversos no organismo humano. Se consumidas em excesso, a 

depender da concentração de aminas biogênicas presente nos alimentos, e do grau 

de sensibilidade do indivíduo que ingere o alimento, o efeito e grau de toxicidade 

podem ser prejudicais. Podendo ainda serem potencializados quando associados a 

ingestão de álcool e/ou fármacos. (SCHUMACHER et al., 2002) 

Conforme classificação do Subcomité de Reações Adversas a Alimentos da 

Academia Europeia de Alergologia e Imunologia Clínica, reações tóxicas podem 

ocorrer em qualquer indivíduo, desde que seu consumo seja excessivo. Reações não 

tóxicas, apresentando efeitos adversos após o consumo, são as manifestações de 

intolerância, que só ocorrem em indivíduos susceptíveis (GOUVEIA, 2009). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as toxinas, substâncias 

químicas oriundas das atividades metabólicas de seres vivos, são uma das principais 

causas de doenças de origem alimentar. Algumas das principais aminas biogênicas 

envolvidas em intoxicação alimentares e seus respectivos aminoácidos precursores 

estão representadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Aminoácidos precursores e suas respectivas aminas 
 

Aminoácido precursos Amina 

Histidina Histamina 

Tirosina Tiramina 

Hidroxitriptofano Serotonina 

Triptofano Triptamina 

Lisina Cadaverina 

Ornitina Putrecina 

Arginina Espermina 

Arginina Espermidina 
 
Fonte: Fonte: Adaptado de SANTOS, M.H. Silla. Biogenic amines: their importance in foods. 

International Journal of Food Microbiology, 1996. 

 

Quanto a classificação, as aminas biogênicas possuem diferentes critérios.  

Quanto ao número de grupamentos amina na molécula, as aminas são classificadas 

como monoaminas (tiramina e feniletilamina), diaminas (histamina, triptamina, 

serotonina, putrescina e cadaverina) e poliaminas (espermidina, espermina e 

agmatina). Quanto a estrutura química, as aminas podem ser classificadas como 
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alifáticas (putrescina, cadaverina, espermina e espermidina); aromáticas (tiraminas e 

feniltilamina) ou heterocíclicas (histamina e triptamina) (RIGUEIRA, 2010).  

Figura 2 – Estrutura química de algumas aminas biogênicas 
 

 

Fonte: SCHUMACHER et all, 2012 

 

Outro critério de classificação, das aminas biogênicas, é com base no 

mecanismo de ação, podendo ser classificadas como vasoativas ou psicoativas. As 

vasoativas atuam direta ou indiretamente sobre o sistema vascular, podendo ser 

vasoconstritoras ou vasodilatadoras, e as psicoativas atuam como 

neurotransmissores no sistema nervoso central. As vasoativas são tiramina, a 

triptamina, feniletilamina. As psicoativas, histamina, a putrescina, a cadaverina 

(CARDOZO, LIMA, FRANÇA, 2013). 

A tiramina é uma monoamina, derivada do aminoácido tirosina, com estrutura 

química aromática. Seu mecanismo de ação é vasoativo, provocando 

vasoconstricção. É uma das aminas biogênicas de elevado potencial tóxico, se 

consumida em excesso, e com capacidade para provocar reações adversas, em 
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indivíduos susceptíveis (DIAS, 2008). 

Como destacam Dadáková et al. (2009),  

           “A ingestão de alimentos ricos em tiramina provoca uma perigosa 
intoxicação, conhecida como a “reação do queijo” (associada ao 
consumo de queijo), que leva a crises hipertensivas, usualmente 
acompanhadas por fortes dores de cabeça. Em situações mais 
graves pode levar a hemorragias cranianas, falhas cardíacas e 
edema pulmonar. ” (DADÁKOVÁ ey al, 2009) 

 

Uma das reações mais comuns é a enxaqueca de origem alimentar, relatada 

pela primeira vez em 1967, por Edda Hanington. Nesta ocasião, Hanington constatou 

que indivíduos em uso de fármacos inibidores de monoaminoxidase (iMAO), para 

tratamento da depressão, queixavam-se de cefaleias após a ingestão de determinado 

tipo de queijo, sendo denominada como “reação do queijo” (MILLICHAP 2002). A 

nomenclatura dada a essa substância, vem do grego tyros (queijo), e amina, radical 

químico derivado da amônia. Portanto, "tiramina" em tradução literal, seria a "amina 

do queijo" (SMITH, 1980-81). 

A relação entre o consumo de alimentos fonte de tiramina e os efeitos adversos 

e tóxicos, se justificada pelo mecanismo de ação da monoaminoxidase (MAO). A 

monoaminoxidase é a enzima responsável por catalisar a desaminação oxidativa de 

monoaminas endógenas, como alguns neurotransmissores, dopamina, serotonina, 

noradrenalina e adrenalina. Como também, catalisar a desaminação de monoaminas 

exógenas, como a tiramina (YOUDIM, 2006). 

Existem dois tipos de MAO, que diferem de acordo a especificidade do 

substrato, a MAO-A e MAO-B. O tipo A metaboliza preferencialmente a serotonina, 

sendo encontrada no sistema nervoso, fígado, trato gastrointestinal e placenta. Já o 

tipo B, tem preferência pela dopamina, sendo encontrada no sistema nervoso 

(NADAL-VICENS, CHYUNG, TURNER, 2009).  

Indivíduos enxaquecosos com disfunção inerente ao seu mecanismo de ação, 

no fígado e no plasma, ou em uso de fármacos inibidores de monoaminoxidase, como 

tratamento de distúrbios de humor, ansiedade, depressão e Parkinson, sofrem 

alterações no metabolismo desta enzima. Desta forma, a inibição da monoamioxidase 

provoca a redução da metabolização da tiramina, aumentando sua absorção intestinal 

e concentração plasmática, quando ingeridos alimentos fonte (MILLICHAP, YEE 

2003).  
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Existem três classes de medicamentos que agem inibindo a monoamioxidase: 

os não seletivos e irreversíveis, que se lidam de forma irreversível a ambos os tipos 

da enzima, MAO-A e MAO-B. Os seletivos e irreversíveis, que também se ligam de 

forma irreversível, porém a apenas um dos tipos de MAO, permitindo que o outro 

exerça suas funções sem alteração. E por fim, os seletivos e reversíveis, que se ligam 

de forma reversível, a apenas um dos tipos da enzima, também mantendo as funções 

do outro (MORENO, 1999).  

Quadro 3: Inibidores de monoaminoxidase (IMAO) 

Não seletivos e 
irreversíveis 

Seletivos e 
irreversíveis 

Seletivos e 
reversíveis 

Iproniazida 

 

Clorgilina  

(MAO-A) 

Brofaromina 

Isocarboxazida 

 

 Moclobemida 

Tranilcipromina 

 

 Toloxatona 

Fenelzina  Befloxatona 

Fonte: Adaptado de Bezchlibnyk-Butler KZ, Jeffries JJ. Clinical handbook of     psychotropic 

drugs. 9th ed. Toronto (Canada): Hogrefe & Huber Publishers; 1999. 

 

A inibição da MAO, e o consequente aumento na absorção e concentração de 

tiramina no organismo, podem levar a uma resposta pressora, por vasoconstrição, 

com aumento na pressão sanguínea e da frequência cardíaca. Com estas alterações, 

o indivíduo está propenso a crises de enxaqueca de origem alimentar, crises 

hipertensivas, ao liberar monoaminas armazenadas, como dopamina, norepinefrina, 

e epinefrina, além de hemorragias cerebrais, em casos mais graves (SMITH, 1980-

81).  

Conforme exposto em publicação de Cardozo, et al (2013), na Revista Virtual 

de Química:  

             “A tiramina é também conhecida pelas suas propriedades 
simpaticomiméticas indiretas no organismo humano. Sabe-se que 
sua presença no sangue pode desencadear fortes crises de 
hipertensão arterial, provavelmente como consequência da liberação 
massiva de catecolaminas como a dopamina, a noradrenalina e a 
adrenalina nas terminações nervosas simpáticas” (CARDOZO, et al, 
2013). 
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A ingestão elevada de tiramina, pode ocasionar uma variedade de reações 

fisiológicas, como dilatar a pupila e o tecido palpebral, causar lacrimejamento, 

salivação excessiva, febre, vômito, aumentar a taxa respiratória, o nível de glicose 

sanguínea, ou ainda levar a dispneia (GLÓRIA, VIEIRA, 2007). Evidenciando, desta 

forma, o risco do consumo indiscriminado de alimentos fonte de tiramina, por 

indivíduos susceptíveis, com disfunção inerente ao seu mecanismo de ação, ou 

aqueles em uso de fármacos inibidores de monoamioxidase, enquanto persistirem os 

sintomas ou a prescrição do medicamento em questão.  
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3 ALIMENTOS FONTE DE TIRAMINA 

 

Com o processo de industrialização das sociedades, a modernização do estilo 

de vida vem causando grande impacto nos hábitos alimentares da população mundial. 

Com o aumento no consumo de produtos industrializados, alimentos processados e 

ultra processados estão cada vez mais presentes no dia a dia dos indivíduos. Esta 

mudança no padrão alimentar, é característica da transição nutricional quem vem 

acontecendo ao longo dos anos. Conforme exemplifica Garcia (2003) na publicação 

da Revista de Nutrição:   

          “Produto deste modus vivendi urbano, a comensalidade 
contemporânea se caracteriza pela escassez de tempo para o 
preparo e consumo de alimentos; pela presença de produtos gerados 
com novas técnicas de conservação e de preparo, que agregam 
tempo e trabalho; pelo vasto leque de itens alimentares; pelo 
deslocamento das refeições de casa para estabelecimentos que 
comercializam alimentos...” (GARCIA, 2003, p7). 

 

Muitos destes alimentos processados e ultra processados são obtidos através 

de processos de fermentação, que podem ser induzidos, ou ocorrer naturalmente no 

metabolismo de constituintes dos alimentos. O processo de fermentação, quando 

induzido, corresponde a utilização de microrganismos na transformação da matéria 

orgânica catalisada por enzimas. É utilizado desde 5.000a.C, para a obtenção de 

vinhos, queijos e outros derivados do leite (NEVES, 2003). 

Fatores como temperatura e pH estão diretamente relacionados a 

transformação da matéria por este processo. Acredita-se que temperaturas entre 23°C 

e 33°C mantenham constante o coeficiente de manutenção das bactérias, viabilizando 

a fermentação. O pH, por sua vez, não possui uma faixa ótima geral determinada, pois 

age de forma específica, dependendo da cepa utilizada na transformação. Esta 

variável é determinante para realização da fermentação (NEVES, 2003). 

Produtos fermentados são apenas uma das fontes de tiramina. Também 

presente em diversos alimentos e bebidas que não sofrem processos de fermentação, 

como frutas e vegetais, a tiramina está presente diariamente na alimentação em 

diversas fontes, em concentrações distintas. Banana, abacate, ameixa, espinafre, 

tomate, e nozes, são alguns exemplos onde esta amina biogênica pode ser 

encontrada (LUECK, 1997). 
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Suas concentrações, assim como as de outras aminas biogênicas, podem 

variar entre produtos do mesmo gênero alimentício. Uma vez que a produção por 

fermentação depende de temperatura e pH, as características do cultivo, poderão ser 

diferentes de uma região para outra, acarretando em concentrações distintas de 

tiramina em um mesmo tipo de produto (SANTOS, 1996). 

Segundo Komprda, et. al (2007), os principais fatores relacionados a produção 

de tiramina nos alimentos, além da fermentação induzida, são a falta de 

pasteurização, condições higiênicas precárias, na produção e armazenamento do 

produto, cultura microrgânica inicial, natural do alimento, e tempo de amadurecimento 

do alimento. Contribuindo para a proliferação indiscriminada de microrganismos, e 

consequente produção de tiramina, além de outras aminas biogênicas. 

Segundo Sánches-Cascado (2005), os alimentos, que contém aminas 

biogênicas, podem ser classificados em:   

 Alimentos fermentados e/ou maturados – as aminas biogênicas formadas, 

estariam relacionadas à ação bacteriana desejada para fermentação, ou à 

possiblidade destes alimentos sofrerem contaminação durante sua elaboração 

e armazenamento, por condições higiênicas precárias, apresentando níveis 

superiores ao desejado higienicamente;  

 Alimentos com facilidade para se decompor e/ou deteriorar, por características 

próprias do alimento – sem indução, através da fermentação natural do 

alimento, o processo se daria pela descarboxilação do aminoácido, 

acumulando aminas biogênicas relacionados com a deterioração do alimento; 

 Alimentos com aminas biogênicas pré-formadas – devido a presença de 

sangue ou vísceras em sua composição, assim como alguns vegetais, como a 

pinha e o tomate, nos quais, a atividade bacteriana não é responsável pela 

presença de aminas biogênicas.  

 

Dentre as demais aminas biogênicas presentes em alimentos, como histamina, 

putrescina e cadaverina, a tiramina é a mais comumente encontrada em queijos, 

vinhos e produtos cárneos defumados, com elevados níveis de concentração. Nestes 

produtos, os gêneros de Enterococcus e Lactobacillus são os principais 

microrganismos produtores (MARINO, MAIFRENI, MORET, RONDININI, 2000).  

 



22 
 

 

 

Quadro 4: Produtor de microrganismos encontrados em géneros alimentícios 

Alimento Amina 

Biogênica 

Microrganismo Produtor 

Queijo Tiramina Enterococcus faecalis, Enterococcus 
faecium, Enterococcus durans, 
Entererocccus hirae, Lactobacillus brevis, 
Lactobacillus curvatus 

Vinho Tiramina Lactobacillus brevis, Lactobacillus hilgardii, 
Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus 
plantarum,Enterococcus faecium 

Carne Tiramina Staphylococcus carnosus, Staphylococcus 
xylosus, Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus saprophyticus, 
Lactobacillus brevis, Lactobacillus curvatus, 
Lactobacillus sakei, Lactobacillus bavaricus, 
Carnobacterium divergens, Carnobacterium 
pisicola 

Fonte: Toxicological Effects of Dietary Biogenic Amines 

. 

Um estudo, utilizando microrganismos, avaliou o potencial de formação de 

aminas biogênicas, como histamina e tiramina em embutidos cárneos, 

especificamente, em salames tipo italiano e cozido. O processo se deu através da 

adição involuntária de microrganismos, de cultura starter, ou produção espontânea 

dos mesmos (PEÑA, 2006). 

Com a produção espontânea, o processo é mais lento. Já a cultura starter, o 

processo de fermentação é acelerado pela adição de bactérias, leveduras e mofos ou 

combinações dos mesmos. Este método visa o controle do desenvolvimento da flora 

nativa assegurando mais qualidade e segurança ao produto, com aumento da vida 

útil, e aroma, textura e sabores constantes, em menor tempo de fermentação (PEÑA, 

2006). 

Em ambas as culturas, involuntária ou espontânea, houve a produção de 

aminas biogênicas. A utilização de cultura de starter não evitou sua formação, 

podendo ser atribuída não ao processo em si, mas às bactérias contaminantes já 

encontradas na matéria-prima do produto. Tanto a histamina, quando a tiramina, 

foram produzidas nos salames, apesar de sua presença não interferir nas 

características sensoriais dos produtos, de acordo ao estudo (PEÑA, 2006).   

Os alimentos fonte de tiramina mais comuns são peixes, produtos lácteos, 
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como queijos, carnes, e produtos à base de carne, principalmente defumada, 

embutidos, legumes fermentados, soja e derivados, bebidas alcoólicas, com destaque 

para vinho e cerveja. Em alimentos fermentados, as concentrações de tiramina 

tendem a ser mais elevadas, como em carnes defumadas, e queijos amadurecidos 

(KOMPRDA, et. al, 2007). Este último, foi avaliado em estudo, com determinação das 

concentrações de aminas biogênicas em diferentes tipos de queijos. Em destaque os 

valores da tiramina. 

 

Tabela 2: Teor médio e porcentagem aproximada de aminas biogênicas 

(putrescina, cadaverina, tiramina, histamina e espermidina) em amostras de queijos 

Gouda, Mussarela, Prato e Minas 

Aminas 
biogênicas 

Gouda  
mg/kg 

Mussarela 
mg/kg 

Prato 
mg/kg 

Minas  
mg/kg 

Total 
mg/kg 

Putrescina 44,10 1,34 3,29 2,60 51,34 

Cadaverina 4,48 0,30 16,18 1,30 22,26 

Tiramina 361,19 96,28 152,91 13,21 623,60 

Histamina 19,13 71,70 14,82 6,90 172,55 

Espermidina 0,24 0,18 0,13 0,25 0,80 

Total 489,15 169,80 187,35 24,26 - 

Fonte: Adaptado de Cunha FL, Conte Junior CA, Lázaro CA, Santos LR, Mársico ET, Mano 

SB. Determinação de aminas biogênicas em diferentes tipos de queijos por cromatografia líquida de 

alta eficiência. Rev Inst Adolfo Lutz. São Paulo, 2012; 71(1):69-75. 

 

Apesar de elevadas concentrações em alguns alimentos, a exemplo do queijo, 

pelo aumento da atividade tóxica, devido a presença do etanol, bebidas alcóolicas, 

como vinhos branco, tinto e cerveja, tendem a ser menos toleradas, em seu consumo, 

e com efeitos mais deletérios do que os alimentos fermentados. Conforme destacam 

Gomes et. al. (2014) “A maioria dos alimentos fermentados possui concentrações 

maiores e são mais consumidos que o vinho, porém a presença de álcool neste 

aumenta a atividade tóxica das aminas já que inibe a ação da enzima 

monoaminoxidase (MAO)”. Motivo pelo qual, tanto indivíduos susceptíveis ao 

consumo de aminas biogênicas, ou em uso de iMAO, quanto indivíduos sem nenhuma 

dessas condições, estão propensos às dores de cabeça características ao consumo 
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de vinho.  

Esse efeito só ocorre com alimentos, em indivíduos não susceptíveis, e sem 

uso deste tipo de fármacos, se ingeridas quantidades mais elevadas de alimentos 

fonte, com grandes concentrações, que acarretem a toxicidade. A exemplo do queijo 

produzido a partir de leite cru, no qual, os níveis de tiramina podem atingir mais de 

1000 mg/Kg, enquanto que o vinho, apenas 18.2mg/Kg. Como exposto no quadro 

abaixo (LADERO ET ALL, 2010). 

 

Quadro 5: Conteúdo de aminas biogênicas em diferentes produtos alimentícios 

Alimento Tiramina (mg/L ou mg/Kg) 

Peixe de 2 dias 198 

Vinho tinto 18.2 

Cerveja 10.5 

Salsichas fermentadas 273 

Presunto curado 104 

Chouriço 282.38 

Queijo de leite de cabra 324.6 

Queijo de leite cru 1051 

Fonte: Fonte: Adapato de LADERO, Victor. et al. Toxicological Effects of Dietary Biogenic 

Amines. Current Nutrition & Food Science, Asturais, 2010. 

 

A determinação do limiar de toxicidade exato das aminas é uma tarefa 

complexa. Uma vez que a metabolização e a eficiência de sistemas de destoxificação 

são processos individuais, não existe um valor determinado para recomendação 

diária.  Sugere-se que indivíduos susceptíveis ou em uso de fármacos inibidores de 

monoaminoxidase, ingiram menos que 6mg de tiramina para cada de100g de 

alimento, e indivíduos em condições normais, sem susceptibilidade, ou uso de iMAO 

possam consumir cerca de 10mg de tiramina, para cada 100 do alimento, sem efeitos 

adversos (GLÓRIA, VIEIRA, 2007).  

Apesar da individualidade na metabolização e destoxificação, acredita-se que 

concentrações acima dos 100 mg/Kg podem ser deletérias, provocando toxicidade, a 

indivíduos não susceptíveis ou em uso de iMAO, ou ainda efeitos adversos em 

indivíduos susceptíveis, ou em uso de fármacos inibidores de monoamioxidase. 
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Devido a fatores hormonais, expostos anteriormente, mulheres são menos tolerantes 

a ingestão de alimentos fonte de tiramina, do que homens (KOMPRDA, T. et. al, 2007). 

Com a ausência de normas e regulamentações específicas relativas à presença 

de aminas biogênicas nos alimentos, principalmente industrializados por processos de 

fermentação, os limites máximos permitidos não são claros em muitos países. No 

Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, regulamenta apenas 

sobre a determinação de histamina em pescados frescos, de acordo INSTRUÇÃO 

NORMATIVA N° 21, DE 31 DE MAIO DE 2017, publicada no Diário Oficial da União 

(DOU), art 7º, inciso VII: 

          “O limite máximo de histaminas deve ser 100 mg/kg (cem miligramas 
por quilograma) de tecido muscular, tomando como base uma 
amostra composta por 9 (nove) unidades amostrais, para as espécies 
das famílias Carangidae, Gempylidae, Istiophoridae, Scombridae, 
Scombresocidae, Engraulidae, Clupeidae, Coryphaenidae e 
Pomatomidae e nenhuma unidade amostral pode apresentar 
resultado superior a 200 mg/kg (duzentos miligramas por 
quilograma)” (DOU, 2017). 

 

Evidenciando assim, a lacuna na legislação brasileira, e a necessidade de 

determinação de limite máximo para as demais aminas biogênicas. Conforme exposto 

em publicação da Revista Suinocultura Industrial 2017, n. 01 “As legislações, brasileira 

e internacional, contemplam somente histaminas em seu escopo normativo, havendo 

necessidade de adicionar outras aminas biogênicas de interesse em diversos 

alimentos...”. Viabilizando um consumo consciente de alimentos fonte.  

Aliada a falta de legislação para níveis máximos de aminas biogênicas, está o 

uso dos aditivos químicos em alimentos. Permitido pela legislação de diversos países, 

seu uso pode causar reações adversas ao mascarar a qualidade higiênico sanitária 

dos alimentos, um dos fatores determinantes da presença de aminas biogênicas. 

Desta forma, conservantes, corantes, saborizantes, antioxidantes, dentre outros, são 

utilizados para manter ou modificar sabor, textura, dentre outras caraterísticas 

sensoriais do alimento, além de aumentar seu tempo de prateleira, ao mascarar sua 

qualidade (LINDNER, 1995). 

 

 

 

 



26 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Expressa por um conjunto de sintomas, e complexos mecanismos 

fisiopatológicos, a enxaqueca não é uma doença de fácil compreensão. Seu caráter 

multifatorial implica no conhecimento de uma gama de fatores associados, que se 

relacionam com a doença. A exemplo, dos hábitos alimentares, que a depender da 

pré-disposição dos indivíduos, podem atuar como gatilho para as crises de 

enxaqueca.  

O composto estudado, é um dos principais responsáveis por esta relação, entre 

enxaqueca e alimentação, devido a sua presença em grande parte dos alimentos 

desencadeantes. A tiramina, amina biogênica, constituinte em diversos alimentos, 

apesar de possuir importantes mecanismos fisiológicos no organismo, pode ser 

prejudicial, em determinados casos.  

Indivíduos sensíveis a seu consumo, ou em condições especiais, como em uso 

de fármacos inibidores de MAO, devem evitar o consumo de alimentos fontes de 

tiramina. Conhecer quais são estes alimentos, entendendo a influência da tiramina na 

doença, permite que o indivíduo enxaquecoso, evite crises de origem alimentar, 

podendo reduzir a ocorrência de episódios de enxaqueca.  

Apesar de muito estudada, a enxaqueca ainda não possui sua complexa 

fisiopatologia esclarecida. A escassez de trabalhos acerca da influência das aminas 

biogênicas na enxaqueca, em especial, da tiramina, dificultam a discussão do manejo 

nutricional. Sendo necessários mais pesquisas a respeito do mecanismo 

fisiopatológico da doença, assim como, da sua relação com a alimentação. 
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