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O que é a cefaleia tipo tensão?
 “Tenho dores de cabeça que duram vários dias de 

cada vez e sinto-me como se estivesse a usar um 
chapéu muito apertado - mais como uma pressão 
do que como uma verdadeira dor. Não deixo de 
fazer o que tenho a fazer, mas o dia custa muito 
mais a passar.”

A cefaleia tipo tensão é a forma mais comum de cefaleia 
que praticamente todas as pessoas têm de vez em 
quando. Embora nunca seja grave, pode tornar mais 
difícil a realização das tarefas normais. Em certas 
pessoas torna-se suficientemente incomodativa para 
necessitar de atenção médica, geralmente porque se 
tornou frequente.

Quem tem cefaleia tipo tensão?

A cefaleia tipo tensão afecta a maior parte das pessoas 
de tempos a tempos, mas as mulheres mais do que os 
homens. Afecta também as crianças.

Quais são os diferentes tipos de cefaleia tipo 
tensão?

A cefaleia tipo tensão episódica é muitas vezes referida 
como a dor de cabeça “normal” ou “vulgar”. Manifesta-
se em crises (episódios) que duram desde meia hora a 
vários dias. A frequência das crises varia muito entre as 
pessoas e em cada pessoa ao longo do tempo.



Em cerca de três pessoas em cada 100, a cefaleia tipo 
tensão manifesta-se a maior parte dos dias. Trata-se da 
cefaleia tipo tensão crónica, que é uma das síndromes de 
cefaleia crónica diária (existe um folheto separado sobre 
estas cefaleias que poderá solicitar caso o deseje). Em 
certos casos, a cefaleia tipo tensão está sempre presente 
– pode abrandar mas nunca desaparece completamente. 
Este tipo de cefaleia pode ser bastante incapacitante e 
dolorosa.

Quais são os sintomas da cefaleia tipo tensão?

Geralmente a cefaleia tipo tensão é descrita como um 
aperto ou uma pressão, como uma faixa apertada em 
volta da cabeça ou um chapéu muito apertado. Tende a 
ser dos dois lados da cabeça e, muitas vezes, espalha-se 
para baixo até ao pescoço ou para cima a partir deste. 
A dor é geralmente moderada ou ligeira, mas pode ser 
suficientemente severa para impedir as actividades de 
todos os dias. Em geral não há outros sintomas, embora 
certas pessoas com cefaleia tipo tensão tenham aversão 
a luzes brilhantes ou ruídos fortes e não lhes apeteça 
muito comer.

O que causa a cefaleia tipo tensão?

Em geral considera-se que a cefaleia tipo tensão é uma 
dor de cabeça que afecta ou que provém dos músculos 
e das suas ligações. As suas causas parecem ser muitas 
e variadas. Contudo, há certos factores que são mais 
importantes do que outros:

Tensão emocional: pode ser ansiedade ou stress

Tensão física nos músculos do couro cabeludo e do 
pescoço: pode ser causada por postura deficiente, por 
exemplo quando se está a trabalhar no computador, ou 
por levantamento incorrecto de um objecto pesado.



O que posso fazer para me ajudar a mim próprio?

Relaxar. Poderá ajudar fazer uma pausa, receber uma 
massagem ou tomar um banho quente, dar um passeio 
a pé ou fazer exercício para o afastar da rotina normal.

Lidar com o stress. Se o seu trabalho é stressante 
ou se está perante uma situação stressante que não 
pode evitar, tente fazer exercícios de respiração e de 
relaxamento para impedir uma eventual dor de cabeça. 
Existem muitas gravações áudio para o orientar nestes 
exercícios.

Fazer exercício regularmente. A cefaleia tipo tensão é 
mais comum nas pessoas que não fazem muito exercício 
em comparação com as que fazem. Tente andar a pé 
sempre que possível, ou suba as escadas em vez de ir 
de elevador, de forma a que o exercício se torne uma 
parte da rotina da sua vida.

Tratar a depressão. Se acha que se sente deprimido 
a maior parte do tempo, é importante consultar um 
médico e ser eficazmente tratado.

Mantenha um diário

As fichas do diário podem registar muitas informações 
relevantes sobre as suas dores de cabeça – com 
que frequência as tem, quando acontecem, quanto 
tempo duram e quais são os sintomas. São preciosas 
para ajudar no diagnóstico, identificando os factores 
desencadeantes e avaliando se os tratamentos estão a 
funcionar bem.

Tome analgésicos se necessário ...

Os analgésicos simples como a aspirina ou o ibuprofeno 
geralmente funcionam bem na cefaleia tipo tensão 
episódica.



O paracetamol é menos eficaz mas indicado para certas 
pessoas.

… mas não demasiadas vezes

A medicação trata apenas os sintomas da cefaleia tipo 
tensão. Isto é perfeitamente aceitável se não tiver 
muitos sintomas. Para tratar a dor de cabeça frequente a 
longo prazo, é melhor tentar tratar a causa.

Siga sempre cuidadosamente as instruções que 
acompanham a sua medicação. Em particular, não tome 
analgésicos demasiadas vezes porque pode ficar com 
uma dor de cabeça pior resultante do tratamento. A 
isto se chama cefaleia por uso excessivo de medicação 
e existe um folheto separado sobre ela caso esteja 
preocupado com este assunto. Para evitar que tal 
aconteça, nunca tome medicação para tratar a cefaleia 
regularmente em mais de dois ou três dias por semana.

Que outros tratamentos existem?

Se tem cefaleia tipo tensão episódica frequente ou, 
mais pertinente ainda, se tem cefaleia tipo tensão 
crónica, os analgésicos não são a resposta. Só irão 
piorar as coisas ao longo do tempo. As chamadas 
medicações profilácticas são uma opção. Contrariamente 
aos analgésicos, deve tomá-las diariamente porque 
funcionam de uma forma totalmente diferente. A sua 
finalidade é torná-lo menos atreito à dor de cabeça e, 
portanto, impedir que esta chegue mesmo a começar.

O seu médico pode aconselhá-lo sobre a escolha de 
medicamentos disponíveis e sobre os seus efeitos 
secundários prováveis. A maioria foi inicialmente 
desenvolvida para afecções bastante diferentes, portanto 
não fique surpreendido se lhe propuserem medicação 
descrita como tratamento para a depressão ou para a 
epilepsia, ou como relaxante muscular. Não é por esse 



motivo que a está a tomar. Estes medicamentos também 
funcionam na cefaleia tipo tensão, tal como o fazem 
noutras afecções dolorosas.

Se estiver a tomar um destes medicamentos, siga 
cuidadosamente as instruções. A investigação 
demonstrou que uma razão muito frequente para que 
este tipo de medicação não funcione é o facto de os 
doentes se esquecerem de a tomar.

Uma vez que a postura por vezes desempenha um 
papel na cefaleia tipo tensão, e devido aos músculos 
envolvidos, o seu médico poderá sugerir fisioterapia para 
a cabeça e para o pescoço. Isto pode ajudar imenso 
algumas pessoas.

Outras abordagens sem fármacos incluem a estimulação 
nervosa transcutânea eléctrica (TENS) (um tratamento 
para a dor), a terapia de relaxamento incluindo 
“biofeedback” ou “yoga”, e a acupuntura. Estas 
abordagens não são indicadas para todas as pessoas, 
não funcionam para todas as pessoas e não estão 
disponíveis em toda a parte. Mais uma vez, o seu médico 
aconselhá-lo-á.

Estes tratamentos funcionam?

Se a causa for identificada e tratada, a cefaleia tipo 
tensão episódica raramente continua a ser um problema. 
Muitas vezes melhora sozinha, ou a causa desaparece, 
não sendo necessário mais nenhum tratamento.

Para certas pessoas, especialmente com cefaleia tipo 
tensão crónica, estes tratamentos não ajudam ou 
ajudam apenas em parte. Se tudo o resto falhar, poderá 
ser encaminhado para uma clínica da dor que utiliza um 
maior leque de tratamentos.



Preciso de alguns testes?

Não existem testes para confirmação do diagnóstico de 
cefaleia tipo tensão. Este baseia-se na sua descrição das 
dores de cabeça e na falta de quaisquer descobertas 
anómalas quando é examinado. Certifique-se de que 
descreve cuidadosamente os seus sintomas. Informe 
também o seu médico sobre o número de analgésicos  
ou outros medicamentos que toma para as suas dores 
de cabeça e com que frequência os toma.

É pouco provável que um exame ao cérebro ajude.  
Se o seu médico não estiver totalmente certo sobre  
o diagnóstico, poderá pedir-lhe que faça alguns testes 
para eliminar outras causas das dores de cabeça,  
mas frequentemente estes testes não são necessários.  
Se o seu médico não solicitar nenhuns testes, significa 
que eles não irão contribuir para lhe dar a si o melhor 
tratamento.

Para mais informações, visite www.w-h-a.org


