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Dor de cabeça (cefaleias) EDITORIAL 

A dor de cabeça é uma 

queixa muito frequente. 

Raras são as pessoas que 

podem afirmar nunca ter 

tido esta queixa durante 

a sua vida. 

Pode ser considerada, 

por si só, uma doença ou 

representar um sintoma 

de outra doença. 

Por ser causa de         

i n c a p a c i d a d e  e         

diminuição da qualidade 

d e  v i d a ,  v a m o s         

abordá-la neste número. 

Nº 25 – dezembro 2013 

 

Porto com      Saúde + 

As cefaleias são habitualmente designadas como “dor de cabeça”.  

São classificadas em cefaleias primárias (não correspondendo a outros problemas de 

saúde, são consideradas por si só uma doença) ou secundárias (podendo traduzir     

doença, como por exemplo hipoglicemia - “quebra de açúcar”, traumatismo craniano 

ou mesmo doenças mais graves como meningites ou tumores). Só uma    percentagem 

muito pequena dos casos corresponde a lesões ou doenças graves. 

Apesar disso, por ser uma queixa muito frequente, que provoca grande incómodo ao 

doente, com diminuição da sua qualidade de vida e limitação nas suas atividades,   

deve ser orientada e tratada. 

Tipos de cefaleias 

As cefaleias mais frequentes são cefaleias tipo tensão. Caracterizam-se por 

uma dor tipo pressão, geralmente bilateral e que pode atingir a zona     

posterior do pescoço. A duração é variável, desde cerca de 30 minutos até 

vários dias e podem ser episódicas ou crónicas, embora estas últimas sejam 

mais raras. São mais frequentes nas mulheres. Podem ser causadas por   

cansaço, ansiedade, stress ou fome. 

Outro tipo muito conhecido de cefaleias são as enxaquecas.                    

Caracterizam-se por uma dor geralmente unilateral e intensa, por vezes 

latejante. Pode acompanhar-se de enjoos, falta de apetite, intolerância à 

luz e ao ruído. As crises podem durar algumas horas até vários dias e têm 

um padrão de repetição mais ou menos frequente (pode haver até várias 

crises por mês). Previamente à dor, pode haver alguns sinais (fase de aura) 

com alterações da visão e/ou formigueiro dos membros. Pode iniciar-se na 

infância mas é mais frequente entre os 20-30 anos e é 2 a 3 vezes mais frequente em 

mulheres. As causas ainda não são bem conhecidas. Há fatores que podem contribuir 

para provocar crises ou mesmo agravá-las: fatores emocionais (stress, ansiedade),     

alterações do sono, fatores hormonais (fase menstrual, contracetivos orais, tratamentos 

hormonais), alterações ambientais (viagens prolongadas, alterações climáticas) e      

alterações alimentares (fome, cafeína, álcool, chocolate, queijo), entre outros. 

Outro tipo (mais raro) são as cefaleias em salva. Caracterizam-se por dor 

unilateral, com localização específica (olho ou acima deste) . Duram entre 

15 e 180 minutos e repetem-se uma ou mais vezes por dia, podendo durar 

semanas a meses, sempre na mesma altura do ano, separadas por intervalos 

sem doença. Costumam ter início por volta dos 30 anos e são muito mais 

frequentes em homens. As causas não são conhecidas, embora estes      

indivíduos sejam frequentemente fumadores ou consumidores de álcool. 
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Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
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Utentes.acesportoocidental 

@gmail.com 
 

(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

pub l icação por  ma i l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

Diagnóstico 

Geralmente o diagnóstico baseia-se nas queixas 

do doente, no tipo de dor e sintomas             

acompanhantes, permitindo distinguir de que tipo 

de cefaleia se trata. Não costuma 

ser necessário realizar exames 

auxiliares de   diagnóstico. 

Na grande maioria dos casos, 

as dores de cabeça não estão 

associadas a outras doenças. 
 

No entanto, podem ser          

incapacitantes, não deixe de 

procurar o seu Médico de     

Família para que as possa     

tratar. 

Próximas visitas 

 

08/12 - O Porto Judeu (com 

visita à maior Sinagoga da 

Península Ibérica) 

 

28/12 - A Foz do Douro e a 

Fortificação da Ervilha (com 

passagem pelo túnel e linha 

da máquina a vapor)  

 

Visitas à cidade do Porto, com Joel Cleto 
 

A cidade do Porto, cidade em que muitos de nós nasceram, residem ou             

trabalham há muitos anos, é uma cidade fantástica mas talvez ainda algo        

desconhecida de muitos. 

Venha conhecer a sua cidade através deste programa de dez visitas ao Porto, 

organizado pelo ACeS Porto Ocidental e guiadas pelo historiador Joel Cleto, autor 

do programa televisivo "Caminhos da História" . 

As visitas estão programadas para ocupar  as manhãs dos dias agendados. 

Preço por pessoa: 12 euros/visita 

 

Saiba mais em: www.facebook.com/acesportoocidental 

                            www.acesportoocidental.wordpress.com 

Em caso de dúvida contacte através do e-mail: avoltadoporto@gmail.com  

Inscrições através do formulário online:  https://docs.google.com/forms/d/1z8pJPB

-G_OqYzxu4rWbrLsm2wre0pNedmxbxm3-wPMU/viewform 

Tratamento 

O tratamento depende do tipo de cefaleia encontrado. 

As cefaleias de tensão podem tratar-se com medidas não farmacológicas, isto é,     

evitando medicamentos. Deve regularizar-se os horários de sono, descansar, praticar 

exercício físico, corrigir a postura e evitar situações de conflito. Podem também usar-se 

medicamentos, se necessário (analgésicos, antidepressivos, relaxantes musculares). 

As enxaquecas, na altura de crise, devem ser tratadas com medicação que alivie   

rapidamente a dor. Se as crises forem muito frequentes (mais de 2 por mês, de          

intensidade severa, gerando incapacidade), pode também ser necessário iniciar     

medicação a longo prazo, que ajuda a prevenir novos episódios de crise. 

As cefaleias em salvas geralmente necessitam de medicação mais potente e           

oxigenoterapia. Pode também ser necessário fazer tratamento profilático, para evitar 

novas crises. Devem evitar-se os fatores desencadeantes de crises como o álcool,    

tabaco ou alguns medicamentos e alterar estilos de vida. 

O estilo de vida parece ser bastante importante nos vários tipos de         

cefaleia, não só na sua prevenção como na gestão das crises. Manter   

hábitos saudáveis de sono e de alimentação, praticar exercício físico, não 

fumar, são dicas úteis se sofre de cefaleias. 

O tratamento das cefaleias secundárias consiste em tratar a doença     

subjacente. 
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