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Abstract 

 

 

Headache is a common symptom in primary health care. However, distinguishing the types 

and subtypes of headache with objectivity and practicality and know the different therapeutic 

conducts based on the main classifications are not widespread practices among primary health 

care professionals. This scenario contributes to secondary care, for example, receiving a large 

number of referrals, overcrowding the basic health system. As a consequence, medical 

specialties, such as neurology, psychiatry, gastrology and neurosurgery, start to give way to 

treating health cases that could be resolved in primary care, if it had an in-depth 

understanding of the types of headache. Therefore, the objective of this study is to review, 

resume and direct the primary health care workers, in relation to the classification of Migraine 

Headache, Tension-Type Headache and Cluster Headache according to the Global Burden of 

Disease Study 2010 (GBD2010).  
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Resumo 

 

 

Cefaleia é um sintoma comum no atendimento à atenção primária de saúde. Porém, a 

distinção entre os tipos de cefaleia, o atendimento de paciente com foco voltado à 

identificação das principais classificações e as condutas terapêuticas de cada um dos seus 

tipos e subtipos não são compreendidos de maneira prática, ampla e objetiva pelos 

profissionais de saúde da atenção básica. Esse cenário contribui para que a atenção secundária, 

por exemplo, receba um maior número de encaminhamentos, desencadeando uma 

superlotação do sistema. Especialidades médicas, como neurologia, psiquiatria, gastrologia e 

neurocirurgia, desse modo, passam a atender casos de saúde que poderiam ser resolvidos na 

atenção primária caso esta apresentasse um entendimento mais aprofundado sobre os tipos de 

cefaleia. Portanto, o objetivo deste estudo é revisar, resumir e direcionar os profissionais, 

principalmente aqueles que atuam na atenção primária de saúde em relação à classificação de 

cefaleia Migrânea, cefaleia Tensional e cefaleia Em Salvas de acordo com o Global Burden of 

Disease Study 2010 (GBD2010).  

 

Descritores: Cefaleia; Atenção Primária à Saúde; Cefaleia do Tipo Tensional. 



  

 

Introdução 

 

Cefaleia corresponde a um sintoma extremamente prevalente e incidente em nível mundial e, 

obviamente, entre a população brasileira, podendo se associar a condições nosológicas 

relacionadas a sistemas diversos do corpo humano. Sob essa perspectiva, é importante 

ressaltar que, no futuro, as cefaleias corresponderão a queixas comuns em consultórios 

médicos, devendo, deste modo, serem objeto de considerável atenção não somente de 

especialistas, mas de modo fundamental, também do generalista e de profissionais que atuem 

juntamente a unidades básicas de saúde. 

As cefaleias podem ser classificadas de maneiras variadas, como, por exemplo, segundo a 

etiologia e modos de instalação e evolução. Seguindo as diretrizes estabelecidas pela 

Sociedade Internacional de Cefaleia, no ano de 1988, nova classificação das cefaleias foi 

proposta, a qual, ainda hoje, recebe aceitação da comunidade acadêmica. De acordo com essa 

classificação, existe a correlação entre as etiologias da cefaleia e os tipos específicos de dor de 

cabeça. Nesse sentido, foram estabelecidos critérios diagnósticos operacionais restritivos para 

as cefaleias primárias e se introduziu a noção de níveis de diagnóstico, prognóstico e 

abordagem terapêutica. Nesse sentido, entre os tipos de cefaleias elencadas encontram-se, por 

exemplo, migrânea e seus subtipos, cefaleia do tipo tensional, cefaleia em salvas e hemicrania 

paroxística crônica, entre outras. Apesar disso, baseado em buscas, pesquisas e estudos, 

contatou-se uma escassez significativa de trabalhos sobre cefaleia que abordem sua relação 

com as questões epidemiológicas no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Justificativa 

 

O entendimento da cefaleia, seus tipos e seus reflexos na sociedade são pontos essenciais que 

merecem atenção e estudo constante. Sob esse viés, considerando que é um sintoma 

experimentado em algum momento da vida adulta pela maioria das pessoas e que muitas 

vezes são encaminhados para a atenção especializada, esta revisão bibliográfica justifica-se no 

sentido de desenvolver um conjunto de informações sobre os tipos e classificações das 

cefaleias, assim como suas formas de tratamento para auxiliar os profissionais de saúde da 

atenção primária. Este trabalho contribuirá para os acadêmicos e profissionais da área básica 

da saúde de modo a apresentar as diferentes classificações de cefaleia, as possíveis 

associações com outras doenças e os possíveis tratamentos, incluindo as PICS (Práticas 

Integrativas e Complementares). Esta melhor orientação dos profissionais da atenção básica 

acerca do diagnóstico e tratamento das cefaleias pode corroborar para uma melhor assistência 

ao paciente com cefaleia assim como uma redução no número de encaminhamentos para a 

atenção secundária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Metodologia 

 

 Trata-se de uma revisão bibliográfica pautada na pesquisa exploratória. Foram 

realizadas buscas e pesquisas nas bases de dados do MEDLINE/PubMed e do SciELO, a fim 

de investigar, na literatura, as pesquisas científicas pertinentes que abordam o assunto. 

Utilizou-se as palavras-chave cefaleia; atenção primária à Saúde; cefaleia do tipo tensional, 

associadas entre si com “E” para a realização das buscas nos bancos de dados das plataformas 

citadas.  

Os critérios de inclusão das pesquisas científicas a serem utilizadas como referencial teórico 

foram os artigos desenvolvidos entre os anos de 1997 e 2020, nos idiomas inglês e português. 

Assim, os artigos que não se encontravam na faixa cronológica estabelecida foram 

previamente descartados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Resultados 

 

Cefaleia é uma das queixas frequentes e comuns no cotidiano das Unidades de Saúde 

brasileiras, tanto nos serviços de urgências ou emergências hospitalares quanto nas unidades 

de Atenção Básica. Tal patologia, em situações com números expressivos de ocorrência, é 

responsável por limitar e por incapacitar os indivíduos acometidos, visto que influenciam de 

maneira negativa no bem-estar, na qualidade de vida e desencadeiam prejuízos econômicos e 

sociais (JUNIOR, 2012) com base nos possíveis sintomas gerados e na evolução da doença.  

Sob essa perspectiva, é de suma importância que os profissionais da área da saúde, 

principalmente da atenção básica, desenvolvam conhecimentos mais amplos sobre como 

diagnosticar e tratar os três tipos principais de cefaleia em nível da atenção primária à saúde e 

aprimorem a sensibilidade para adotarem condutas mais adequadas, eficientes e acessíveis. 

Desse modo, os diagnósticos e os possíveis tratamentos tenderão a ser executados de maneira 

mais fluida, objetiva, segura, específica e individualizada (UNA-SUS, 2013), “desafogando” 

o sistema único de saúde relacionado aos médicos especialistas (como neurologistas e clínicos 

gerais) através de uma medicina preventiva e detentora de bases mais sólidas.  

As cefaleias possuem duas classificações básicas: Primárias e Secundárias. As cefaleias 

primárias correspondem a doenças em que o principal sintoma são situações de dor de cabeça 

recorrente. Já as cefaleias secundárias funcionam como sintomatologia de uma doença 

primária neurológica ou sistêmica. As suas etiologias podem ser de caráter infeccioso, 

inflamatório, parasitário, traumático, vascular, • tumoral e metabólico, sendo necessária a 

realização de exames.  Nesse sentido, encontrar as diferenças entre os diagnósticos das 

cefaleias é fundamental para que sejam fornecidos tratamentos mais específicos, seguros e 

objetivos aos pacientes.  

Com base na Classificação Internacional das Cefaleias, do ano de 2004, as cefaleias primárias 

podem ser tipificadas em grupos diversos. Porém, há três tipos principais que são: cefaleia 

Migrânea, cefaleia Tensional e cefaleia Em Salvas.  

De acordo com o estudo o Global Burden of Disease Study 2010 (GBD2010), a cefaleia 

migrânea foi classificada como o terceiro transtorno mais prevalente no mundo, sendo 

enquadrada como terceiro fator responsável pela incapacidade em pacientes abaixo de 50 anos. 

No Brasil, a prevalência anual da migrânea é de 15.8%, acometendo cerca de 22% das 

mulheres e 9% dos homens, com pico de prevalência entre 30 e 50 anos. A migrânea sem aura 

(75% dos casos) é mais frequente que com aura (25% dos casos). Cerca de 80% dos pacientes 

têm um familiar direto acometido (SPECIALI, 2018).  

A Organização Mundial de Saúde classifica a enxaqueca como uma das 20 principais causas 

de perda de anos de vida saudável por ano no mundo. A enxaqueca, isoladamente, é 

responsável por cerca de 400.000 dias de trabalho perdidos por ano, por um milhão de 

habitantes, nos países desenvolvidos (UNA-SUS, 2013). 



  

 

Essa realidade do Brasil e do mundo é responsável por problematizar ainda mais o tema, uma 

vez que a incapacitação dos cidadãos sobrecarrega o setor público de saúde, retarda a 

economia e prejudica a aquisição de uma vida de qualidade.  

Com base nessa perspectiva, anteriormente à discussão e classificação da cefaleia migrânea, é 

imprescindível entender o significado de “aura”. Aura corresponde a um distúrbio da visão 

constituído por pontos fosfenos, perda ou distorção de um dos hemicampos visuais ou parte 

deles, podendo estar associados a parestesia unilateral e/ou disfasia.  

 Cefaleia migrânea sem aura corresponde a uma cefaleia recorrente que se manifesta 

em crises que duram de 4 a 72 horas. Neste tipo de cefaleia, as características são específicas 

e sintomas associados. Possui localização unilateral, caráter pulsátil, intensidade moderada ou 

forte, associada a náusea e/ou vômito e fotofobia e fonofobia ou ambos. Além disso, esse tipo 

de cefaleia é amplificado quando o paciente pratica atividades físicas de rotina como 

caminhar ou subir escadas, por exemplo. Para que o diagnóstico seja efetuado, é necessário 

que o paciente tenha apresentado cinco crises de cefaleia com os critérios estabelecidos pela 

Classificação Internacional das Cefaleias. Caso tenha menos de cinco critérios, deve ser 

enquadrado em um quadro de provável migrânea sem aura. 

 Já a Cefaleia Migrânea com aura é descrita como crise recorrente com duração de 

minutos. Neste tipo de cefaleia, há a presença de sintomas neurológicos focais e transitórios 

que irão preceder ou acompanhar a cefaleia. Pode ocorrer, também, as fases prodrômica (a 

qual antecede o aparecimento da cefaleia) e/ou fase posdrômica (a qual apresenta-se depois do 

quadro de cefaleia ter se resolvido). Nos casos de fase posdrômica, podem estar associados 

hiperatividade, hipoatividade, depressão, apetite específicos para determinados alimentos, 

bocejos repetidos, fadiga e rigidez e/ou dor cervical. Para ser classificada como Migrânea com 

aura é importante considerar que o paciente tenha apresentado pelo menos duas crises com 

um ou mais sintomas reversíveis como: visual, sensorial, motor, tronco cerebral, retiniano ou 

da fala e/ou linguagem. Além disso, deve enquadrar-se nas seguintes características (ao 

menos três): ao menos um sintoma de aura alastra-se gradualmente por ≥5 minutos; dois ou 

mais sintomas de aura ocorrem em sucessão; cada sintoma de aura individual dura 5-60 

minutos; ao menos um sintoma de aura é unilateral; ao menos um sintoma de aura é positivo; 

a aura é acompanhada, ou seguida dentro de 60 minutos, por cefaleia;  

 Cefaleia tensional possui alto impacto, tanto na sociedade quanto na economia, 

correspondendo entre 30% e 78% na população global. Ela subdivide-se em: Cefaleia do tipo 

tensão episódica infrequente; Cefaleia do tipo tensão episódica frequente; Cefaleia do tipo 

tensão crônica.  

A cefaleia do tipo tensão episódica infrequente surge com episódios esporádicos de dor 

normalmente bilateral, ou seja, em ambos lados do cérebro, ocasionando pressão ou aperto de 

intensidade fraca a moderada, que pode durar de minutos a dias. Essa cefaleia geralmente 

acomete grande parte da população, mas não traz grandes prejuízos devido sua curta duração 

e menor intensidade em relação aos outros tipos, não gerando a necessidade de 

encaminhamento do paciente a um especialista ou a realização de exames complementares.  

Nos casos de cefaleia episódica, o médico deve fazer solicitação para o paciente de 

monitoramento da frequência e intensidade das crises. Além disso, a orientação médica é 



  

 

muito importante para o sucesso do tratamento. Dentre as orientações, medidas educativas 

devem ser passadas ao paciente, como: aconselhar que esse tenha uma noite de sono regular, 

que evite a ingestão de bebidas alcoólicas e que procure controlar os níveis de estresse, 

priorizando sempre que possível o relaxamento e o lazer. Ainda, como a dor não piora com a 

atividade física rotineira, esta também é recomendada.  

Já cefaleia do tipo tensão episódica frequente ocorre de maneira bilateral, com sintomas de 

pressão ou aperto pericraniano de intensidade leve a moderada. Sua dor não piora com 

atividade física leve e não ocasiona náuseas. Pode-se verificar a presença de fotofobia ou 

xenofobia, tendo a sua diferenciação das demais a presença de episódios de 15 dias a até três 

meses, com duração de horas ou dias ou sem remissão. As orientações nos casos devem ser as 

mesmas citadas no caso de cefaleias do tipo tensão esporádica infrequente, devendo o médico 

prescrever analgésicos e ou anti-inflamatórios, bem como a combinação com a cafeína para 

potencializar os efeitos dos analgésicos.  

Os casos de cefaleia tensional crônica são os que merecem maior atenção e acompanhamento, 

pois ocasionam grande perda da qualidade de vida e consequentemente acarretam alto grau de 

incapacidade. 

Esse transtorno se desenvolve a partir da cefaleia do tipo tensão episódica frequente, gerando 

episódios diários ou muito frequentes de cefaleia bilateral, com sintomas de pressão ou aperto 

de intensidade fraca a moderada, que podem durar horas a dias ou sem remissão. A dor não 

piora com a atividade física rotineira, mas pode estar associada a náusea leve, fotofobia ou 

fonofobia. Nesse caso, verifica-se um fato que deve ser encaminhado a um profissional 

especialista, visto que as dores não são aliviadas com uso dos analgésicos tradicionais, ainda 

que combinadas com todas as orientações médicas de profilaxia.  

 As cefaleias em salvas (Cefaleia Histamínica ou Cluster headache) é um tipo de 

cefaleia menos comum. Acomete com maior frequência o sexo masculino de meia idade 

(inicia geralmente entre 30 a 60 anos). Nesse tipo de cefaleia as crises costumam ser noturnas, 

intensas (acordam o paciente) e agudas com duração entre 15 a 180 min. Além disso, o 

paciente pode ter episódios sucessivos de uma até oito crises por semana. Esse tipo de cefaleia 

pode ocorrer por períodos curtos (semanas) e ficar durante um tempo assintomático, por isso 

o nome em salvas. Esse tipo de dor tem como características ser unilateral, orbital, 

supraorbital e temporal podendo também haver associação da dor entre essas áreas. Ademais, 

o paciente pode apresentar agitação, congestão nasal, lacrimejamento, rinorreia, ptose ou 

miose.  

De acordo com o Comitê de Classificação das Cefaleias da Sociedade Internacional de 

Cefaleia as cefaleias em salvas podem ser classificadas como episódica ou crônica. Quando o 

paciente apresenta crises de cefaleia em salvas que duram entre sete dias a um ano com 

período assintomático de pelo menos três meses, dizemos que é um caso de cefaleia em salvas 

episódica. No entanto, se as crises duram um ano ou mais, sem um período assintomático ou 

com um período assintomático menor que um mês, classificamos como cefaleia em salvas 

crônica. 

 Para diagnosticar as cefaleias em salvas, o médico deve observar se o paciente teve 

entre uma crise a cada dois dias até no máximo oito crises por dia. Crises com características 



  

 

de dor forte ou lancinante, unilateral apontada sobre ou atrás dos olhos podendo se estender 

para a testa, maxila e face. Além disso, podem haver sinais do mesmo lado da cefaleia, como 

injeção conjuntival e/ou lacrimejamento, edema palpebral, miose e/ou ptose. Pode haver 

também sudorese frontal e facial, congestão nasal e/ou rinorreia. O médico também deve 

observar na anamnese se o paciente apresenta sinais de inquietude ou agitação durante a crise. 

 Ademais, é válido ressaltar que as cefaleias secundárias corresponderam, de acordo 

com resultados coletados por pesquisadores do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Minas Gerais, como decorrentes, principalmente, do uso crônico de analgésicos. Isso 

ocorre, em muitas situações, devido ao mecanismo de “efeito rebote”, em que a medicação e 

as dores se tornam constantes e de manejo com maior complexidade, necessitando de 

anamnese e exame clínico detalhados.  

Dessa forma, a seguir apresentam-se os sinais de alerta das cefaleias secundárias que, de 

acordo com o Ministério da Saúde são: início abrupto de forte intensidade (sendo hemorragia 

subaracnoide por ruptura de aneurisma ou mal-formação arteriovenosa (MAV) ou hematoma 

intracerebral as possíveis causas); aumento da frequência e da intensidade das crises de dor de 

forma subaguda (semanas a meses) ou mudança do padrão das crises, cefaleia diária desde a 

sua instalação (sendo processo expansivo intracraniano e/ou hidrocefalia a possível causa); 

febre, rigidez de nuca, convulsões (sendo meningite, encefalite as possíveis causas); 

convulsões, dor hemicraniana, sempre ocorrendo no mesmo lado da cabeça (sendo MAV ou 

processo expansivo intracraniano as possíveis causas); sinais e sintomas de disfunção 

endrocrinológica (sendo adenoma de hipófise a possível causa); surgimento de cefaleia após 

os 50 anos (sendo Neoplasia sistêmica/SNC, arterite de células gigantes – arterite temporal as 

possíveis causas); anormalidades identificadas no exame físico neurológico, difusas ou focais 

(sendo a etiologia as causas já citadas acima).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Conclusão 

 

 Diante da análise dos estudos dispostos nesta revisão, observou-se que compreender as 

principais classificações de cefaleia é fundamental para que condutas corretas sejam tomadas, 

principalmente na atenção primária de saúde, a fim de contribui para que o fluxo de 

atendimentos seja mais positivo, ou seja, ampliar a quantidade de casos e atendimentos que 

podem ser resolvidos na Atenção Básica.  

Tendo em vista que os estudos analisados e manuais apresentados necessitam de um melhor 

aprofundamento do assunto, reconhece-se que é necessário que novas pesquisas sejam 

desenvolvidas sobre os tipos de cefaleia, bem como sobre os parâmetros de diferenciação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Referências: 

 

JÚNIOR A.A ; TAVARES R.M ; LARA R.P ; FALEIROS B.E ; VASCONCELOS L.P ; 

GÓMEZR.S ; TEIXEIRA A.L. Frequência das cefaleias primárias na comunidade e em 

centros de cuidados especializados. Scielo, 2013. Disponível em: 

(https://www.scielo.br/j/rdor/a/y6p33Tv59Dx7kk6tvgP6NnP/?format=pdf&lang=pt). Acesso 

em: (25 de fevereiro de 2022). 

 

KOWACS F.K; MACEDO D.D ; SILVA-NÉTO R.P. The International Classification of 

Headache Disorders, (ICHD) São Paulo - Brasil, 3° Volume, 03 fascículos, p. 01 à 204, 

Janeiro de 2018. 

 

SPECIALI J.G ; KOWACS F.K ; JURNO M.E ; BRUSCKY I.S; CARVALHO J.J; FANTINI 

F.G; FREITAS M.F ; PIRES, FIALHO E.H ; PRADO L.A. Protocolo Nacional para 

Diagnóstico e Manejo Das Cefaleias nas Unidades de Urgência do Brasil: 2018. Disponível 

em:(file:///C:/Users/SERVIDOR/Downloads/Classificac%CC%A7a%CC%83o%20das%20C

efalei as%20(1).pdf Acesso em: (25 fevereiro de 2022). 

 


