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O que é a cefaleia crónica diária?
 “Comecei a ter dores de cabeça que apareciam 

a meio da tarde. Conseguia continuar a 
trabalhar mas tinha dificuldade em concentrar-
me. Descobri que bastava um analgésico para 
abrandar a dor de cabeça. As dores de cabeça 
começaram a tornar-se mais frequentes e agora 
tomo analgésicos quase todos os dias. A minha 
cabeça nunca parece estar completamente 
desanuviada.”

A cefaleia crónica diária não é um diagnóstico. É uma 
descrição conveniente atribuída à dor de cabeça que se 
manifesta 15 ou mais dias todos os meses durante mais 
de três meses.

Quais são os diferentes tipos de cefaleia crónica 
diária?

Existem vários tipos diferentes de cefaleia crónica diária 
e, em geral, são definidos pelas suas causas. A cefaleia 
tipo tensão crónica e a cefaleia por uso excessivo de 
medicação são os mais frequentes. Existe um folheto 
separado sobre a cefaleia tipo tensão caso deseje lê-lo. 
A cefaleia por uso excessivo de medicação (ver abaixo) 
pode desenvolver-se a partir da enxaqueca ou da 
cefaleia tipo tensão.



Quem tem cefaleia crónica diária?

É espantosamente comum. Cerca de uma em cada 
20 pessoas desenvolve este problema em determinada 
altura da sua vida. É mais comum nas mulheres do que 
nos homens e também afecta as crianças.

Quais são os sintomas da cefaleia crónica diária?

A característica principal é a dor de cabeça muito 
frequente. Esta varia mas é, muitas vezes, uma 
dor constante. Outros sintomas frequentes, que 
acompanham a dor de cabeça, são a sensação de 
cansaço, a sensação de enjoo, a irritabilidade e a 
dificuldade em dormir. Às vezes a dor de cabeça parece 
implacável, embora possa mudar ao longo do dia. A 
cefaleia por uso excessivo de medicação está muitas 
vezes no seu pior ao acordar de manhã.

A minha cefaleia crónica diária vai melhorar?

A forma como a cefaleia crónica diária é tratada depende 
do diagnóstico e da causa. Obter o tratamento correcto é 
muito importante, pelo que são geralmente necessários 
cuidados médicos.

Todos os tipos de cefaleia crónica diária podem ser 
temporariamente aliviados por meio de analgésicos ou 
de tratamentos contra a enxaqueca, mas em muitos 
casos este alívio é apenas parcial e o efeito diminui com 
o tempo. Estes tratamentos não são apropriados porque 
agravam a afecção.

Se a sua dor de cabeça já é causada pelo uso excessivo 
de medicação deste tipo, então é provável que melhore 
assim que deixar de tomar a medicação e não o inverso.



Preciso de alguns testes?

Seja qual for o tipo de cefaleia crónica diária, não 
existem testes para confirmação do diagnóstico. Este 
baseia-se na sua descrição das dores de cabeça e 
na falta de quaisquer descobertas anómalas quando 
é examinado. Por este motivo, é muito importante 
que descreva cuidadosamente os seus sintomas e a 
forma como eles se desenvolveram. É também muito 
importante que diga o número de analgésicos ou outros 
medicamentos que toma para as suas dores de cabeça e 
com que frequência os toma.

O seu médico deverá ser capaz de dizer com bastante 
facilidade se tem uma doença mais grave do que a 
cefaleia crónica diária. Se o seu médico não tem a 
certeza sobre o diagnóstico, ou se há uma alteração 
súbita da sua dor de cabeça, poderão ser efectuados 
testes, incluindo um exame ao cérebro, para eliminar 
outras causas das suas dores de cabeça. No entanto, 
frequentemente estes testes não são necessários. Se 
o seu médico não solicitar um exame ao cérebro, isso 
significa que esse exame não irá contribuir para lhe dar 
a si o melhor tratamento.

O que é a cefaleia por uso excessivo de medicação?

Qualquer medicação que utiliza para tratar os sintomas 
da cefaleia, quando tomada com demasiada frequência 
durante demasiado tempo, pode causar cefaleia por uso 
excessivo de medicação. A aspirina, o paracetamol, o 
ibuprofeno, a codeína – de facto, todos os analgésicos, 
mesmo os comprados sem receita médica – estão 
associados a este problema. E não são só os analgésicos. 
Os fármacos que tratam especificamente a enxaqueca 
também conduzem a este problema quando utilizados 
com demasiada frequência. Estes incluem os triptanos e, 
acima de tudo, a ergotamina.



Uma cefaleia semelhante (embora não rigorosamente 
igual à cefaleia por uso excessivo de medicação) pode 
resultar da ingestão de quantidades excessivas de 
cafeína. A fonte habitual desta cefaleia é o café, o chá 
ou as bebidas com cola, mas pode vir de comprimidos de 
cafeína ou da cafeína incluída em muitos analgésicos.

A forma exacta como se desenvolve a cefaleia por uso 
excessivo de medicação não é conhecida e poderá ser 
diferente segundo a natureza da medicação. Os triptanos 
e a ergotamina podem causar um efeito de ricochete, 
com a dor de cabeça a voltar depois de passado o seu 
efeito. Pensa-se que os analgésicos causam, ao longo do 
tempo, uma alteração nos sistemas de sinalização da dor 
no cérebro. Estes sistemas habituam-se aos efeitos da 
medicação pelo que se torna necessária cada vez mais.

Para a maioria das pessoas com cefaleias ocasionais,  
os analgésicos são um tratamento seguro e eficaz.  
No entanto, a cefaleia por uso excessivo de medicação 
pode desenvolver-se em qualquer pessoa que tome 
tratamentos para a dor de cabeça regularmente em 
mais de três dias por semana. Geralmente a pessoa 
com cefaleia por uso excessivo de medicação começa 
com crises ocasionais de cefaleia tipo tensão ou (mais 
frequentemente) de enxaqueca. Por diversas razões, 
as dores de cabeça começam a manifestar-se com 
mais frequência. Tal poderá ser por variação natural ou 
porque se desenvolveu uma dor de cabeça extra, talvez 
devido ao stress ou à dor muscular. O aumento das 
dores de cabeça conduz ao uso de mais medicamentos 
para tentar controlar os sintomas, eventualmente até 
ambos acontecerem todos os dias.



Muitas pessoas nesta situação sabem que estão a tomar 
mais medicação do que aquilo que é sensato e tentam 
reduzir a quantidade. Tal faz com que tenham uma 
cefaleia agravada por uma síndrome de privação, para 
a qual tomam mais medicação. É fácil perceber como 
é que isto se transforma num ciclo vicioso, que pode 
ser difícil de quebrar. Não interessa quanto é que toma 
– se toma regularmente a dose total de analgésicos 
apenas num ou dois dias por semana, é pouco provável 
que venha a desenvolver cefaleia por uso excessivo de 
medicação. No entanto, se começar a tomar analgésicos 
quase todos os dias poderá agravar as suas dores de 
cabeça. É o uso frequente durante um período de tempo 
que causa o problema.

O que posso fazer para me ajudar a mim próprio?

A única maneira de tratar este problema consiste em 
parar a medicação usada excessivamente. Estudos 
clínicos revelam que a maioria das pessoas que deixam 
de tomar a medicação usada excessivamente melhoram 
imenso. No entanto, pode demorar até três meses para 
se observarem os benefícios totais. Mesmo que as dores 
de cabeça continuem depois dessa altura, apesar de ter 
parado a medicação, a sua causa normalmente torna-
se clara e respondem melhor ao tratamento específico 
correctamente prescrito.

Pode retirar o medicamento parando completamente 
de o tomar ou reduzindo gradualmente a quantidade 
tomada ao longo de duas a três semanas. 
Independentemente da forma escolhida, beba muitos 
líquidos enquanto o estiver a fazer (mas evite tomar 
mais cafeína). Se parar completamente, irá quase de 
certeza ter sintomas de privação – agravamento da 



cefaleia, sensação de enjoo, talvez vómitos, ansiedade e 
dificuldade em dormir. Estes sintomas aparecerão ao fim 
de 48 horas e poderão durar, na pior das hipóteses, até 
duas semanas. No entanto, as pessoas que tentam parar 
o medicamento lentamente parecem ter mais tendência 
para falhar, talvez porque demora muito mais tempo.

Faz sentido escolher a altura para retirar a medicação e 
não começar imediatamente antes de um acontecimento 
importante. Avise os seus colegas de trabalho que 
poderá ter de faltar durante alguns dias.

O que acontece se continuar a fazer o mesmo?

Se o uso excessivo de medicação lhe está a causar dores 
de cabeça frequentes, continuar a fazer o mesmo não é 
uma opção. Continuará a ter dores de cabeça cada vez 
mais frequentes, que não irão responder aos analgésicos 
nem à medicina preventiva. Eventualmente poderá fazer 
ainda mais mal a si próprio, como danificar o seu fígado 
e os seus rins.

Há outros tratamentos que posso tomar?

Existem medicamentos, que podem ser prescritos pelo 
médico, que pode tomar todos os dias para o ajudar a 
largar o medicamento usado excessivamente. Funcionam 
apenas se parar toda a restante medicação para as 
dores de cabeça e, mesmo assim, não se sabe ao certo 
até que ponto ajudam. Terá também que parar de os 
tomar em dada altura e, para a maioria das pessoas,  
é melhor passar sem eles.



Como é que posso ter a certeza que não vai 
acontecer outra vez?

À medida que se desenvolve, a cefaleia por uso 
excessivo de medicação substitui em grande parte a 
cefaleia original (enxaqueca ou cefaleia tipo tensão)  
para a qual começou por tomar a medicação. Isto 
significa que, à medida que a sua cefaleia por uso 
excessivo de medicação melhora após a retirada dessa 
medicação, pode esperar que o seu tipo original de 
cefaleia regresse.

Existem folhetos separados sobre a enxaqueca e sobre 
a cefaleia tipo tensão. Poderá achar que um deles é útil 
nesta fase.

Se tiver necessidade, pode recomeçar com cautela 
a utilizar medicação para esta cefaleia depois de o 
padrão de cefaleia ter regressado ao normal. Tal poderá 
demorar pelo menos várias semanas.

Tenha cuidado porque há o risco de fazer o mesmo 
que já tinha feito antes. Para impedir que tal aconteça, 
evite tratar as dores de cabeça em mais de três dias 
seguidos ou numa base regular em três ou mais dias de 
uma semana. Leia sempre o folheto e a embalagem que 
acompanham qualquer medicamento.

Se uma dor de cabeça não melhora, ou se está sempre 
a voltar, nunca continue a tomar a medicação sem 
consultar o seu médico.

Consulte o seu médico se as dores de cabeça frequentes 
não desaparecerem ou se voltarem no futuro.



Mantenha um diário

Pode utilizar as fichas do diário para 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 e para avaliar se os 
tratamentos estão a funcionar bem.

Para as pessoas que correm o risco de ter cefaleia 
por uso excessivo de medicação, os diários são 
especialmente importantes porque ajudam a verificar a 
quantidade de medicação que a pessoa está a tomar.

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


