
Para assinalar o Dia da Criança, a MiGRA Portugal entrevistou o Dr.
Filipe Palavra, neurologista especialista em cefaleias e
neuropediatra, com o objetivo de abordar a temática das cefaleias
pediátricas e perceber o impacto que estas têm na vida das crianças.

AS CEFALEIAS EM
IDADE PEDIÁTRICA
ENTREVISTA AO DR. FILIPE PALAVRA

A crença de que
determinado tipo de
queixas não aparece
em idade pediátrica
leva muitas vezes à
desvalorização de
queixas de dor de
cabeça numa criança,
que são naturalmente
valorizáveis e que têm
um impacto
significativo na sua
vida?

CEFALEIAS PRIMÁRIAS:

As mais frequentes são a enxaqueca e a cefaleia de tipo tensão.

CEFALEIAS SECUNDÁRIAS:

As cefaleias associadas a patologia infecciosa surgem com alguma
frequência, enquanto outras, como as cefaleias associadas a
patologia vascular, são bastante mais raras.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE CEFALEIAS MAIS FREQUENTES
NAS CRIANÇAS?

SABIA QUE...



SINTOMAS MAIS LEVES, COMPARATIVAMENTE AO ADULTO.

Identificamos a utilização indevida de determinados
medicamentos, tanto no tratamento como na
profilaxia da dor, que resulta de um diagnóstico
errado.

É importante sensibilizar para a importância do
diagnóstico médico nas cefaleias em idade pediátrica,
para que a escolha da terapêutica seja a mais
adequada para a situação.

Torcicolo, que melhora
espontaneamente

Tonturas / Sensação
vertiginosa

Dores de barriga
esporádicas

da população pediátrica tem
enxaqueca, estando em torno daquilo

que se conhece para a população
adulta

10-20%

QUAL É A PREVALÊNCIA DA ENXAQUECA EM
IDADE PEDIÁTRICA?

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DAS CEFALEIAS NAS CRIANÇAS? QUAL É A DIFERENÇA DA
ENXAQUECA NO ADULTO E DA ENXAQUECA PEDIÁTRICA?

As cefaleias nas crianças são pouco valorizadas - por
vezes não consideradas nos problemas ativos. No
entanto, quando consideradas, são sobre
reconhecidas, mas nem todas as situações poderão
tratar-se de enxaqueca, é necessário diagnosticar
corretamente.

Aquilo que permite fazer o diagnóstico numa criança ou num adolescente são as mesmas características
que estão efetivamente descritas para o adulto.

Dor de cabeça
pulsátil

+ prevalência na
fase pré-pubertária

+ prevalência na
fase pós-pubertária

Estima-se que

Naúseas / Vómitos



SINAIS DE ALARME

 

Se já existir histórico familiar de enxaqueca e cefaleias, e a
criança sentir uma dor de cabeça episódica, que dura
algumas horas, sendo mais ou menos incapacitante, desde
logo a patologia poderá ser uma possibilidade e deve ser
procurada ajuda médica para o diagnóstico.

QUAIS OS SINAIS DE ALARME E COMO É QUE OS
PAIS PODEM IDENTIFICAR?

Dor de cabeça diferente do
habitual, que não responde

ao tratamento

Falta de força nos braços
ou pernas

Perturbações da visão /
Sinais neurológicos focais

Vómitos em jato

A QUE MÉDICO SE DEVE RECORRER?

Em primeira instância, deve recorrer-se ao médico de família para diagnóstico. Se a dor for refratária ou
tiver outras características associadas, fará sentido a referência para um especialista.

Se há queixas de dor de cabeça que surge subitamente e é diferente do habitual deve recorrer-se ao serviço
de urgência, onde será consultado por um pediatra, que poderá solicitar a colaboração da neurologia
pediátrica.

Importa
valorizar o
histórico
familiar de
enxaqueca
e cefaleias.

Na presença destes sinais de alarme, é importante procurar ajuda médica!



A queixa de dor
de cabeça,
também na
população
pediátrica, tem
uma expressão
epidemiológica
significativa.

Alterações do 
padrão de sono

 

Dor de cabeça diferente do
habitual, que não responde

ao tratamento.
O diagnóstico implica conversar com as crianças. Existindo queixas de dor de cabeça, vamos fazendo um
interrogatório em função dos critérios necessários para a confirmação do diagnóstico.

EM CRIANÇAS MAIS PEQUENAS, É MAIS DIFÍCIL O DIAGNÓSTICO. 

Com a experiência clínica, desenvolvemos a sensibilidade para perceber se a dor está de acordo com o
diagnóstico de enxaqueca, de cefaleia de tensão episódica ou se poderá estar relacionada com outras
patologias, como...

Não existem duas
crianças iguais,
por isso
deveremos
combater esta
atitude
dogmática de que
os fatores
desencandeantes
são os mesmos
em todos os
doentes.

COMO SE REALIZA O DIAGNÓSTICO? O DIAGNÓSTICO É MAIS DIFÍCIL NAS CRIANÇAS?

Stress emocional

O neurologista só deverá intervir em casos mais complexos ou  graves,
que possam gerar mais dúvidas de diagnóstico.

QUAIS SÃO OS FATORES DE RISCO E OS PRINCIPAIS
DESENCADEANTES DAS CEFALEIAS NA CRIANÇA?

FATORES DE RISCO:

Histórico familiar / 
Antecedentes familiares

Fatores ambientais
associados

FATORES DESENCADEANTES:
conjunto de fatores que aumentam a probabilidade de ocorrência de crises 

Ingestão de certos
alimentos

Cheiros fortes, como
o cheiro a cloro ou o
perfume dos pais

Ciclo menstrual

SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO
SONO, OTITE OU SINUSITE.



Explica-se que ao longo do tempo irá
aprender a gerir da melhor forma a sua

enxaqueca.

 

Explicando a situação, tal como se explica a um adulto. 

COMO É QUE SE EXPLICA A UMA CRIANÇA QUE TEM
ENXAQUECA?

Diz-se frontalmente o resultado do
diagnóstico, que tem determinadas

características, que pode evoluir com mais
ou menos crises e que se poderá

considerar a utilização de um tratamento
para evitar o surgimento frequente de

crises.

QUAIS SÃO OS EFEITOS DAS CEFALEIAS NA VIDA DAS CRIANÇAS?

Muitas vezes, surgem queixas de absentismo escolar, relacionado com atividades desportivas ou com
tarefas que gostavam de fazer, e que não têm realizado devido à dor de cabeça.

Falto a vários treinos e
aulas, o que me faz
perder matéria. 
Eu sou uma pessoa muito
energética e odeio ficar
deitado na cama quando
tenho uma crise. 
Fico muito triste por não
poder passar tempo com
os meus amigos. Não
gosto nada de ter
enxaquecas.

Vasco, 12 anos

As queixas de dor têm um impacto negativo na qualidade de
vida das crianças e, por conseguinte, das famílias, tendo uma
relevância significativa naquilo que é a dinâmica familiar e
social.

COMO LIDAR COM AS CRISES EM CASA E NA
ESCOLA? É IMPORTANTE COMUNICAR AOS
PROFESSORES E AOS COLEGAS?

O médico comunicará ao professor ou educador de infância
se os pais acharem que o deve fazer.

Aconselhamos sempre as crianças a fazerem o tratamento
analgésico o mais cedo possível quando identificam que é
uma crise, o que muitas das vezes começa na escola.



 

Dor de cabeça diferente do
habitual, que não responde

ao tratamento.

EXEMPLOS:

QUE MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS SÃO RECOMENDADAS?

O Vasco começou a
fazer tratamento
preventivo com
Flunarizina e, em
crise, foi-lhe
recomendado
tomar um anti-
inflamatório. 
Lidar com a
enxaqueca é muito
complicado, pois
vemos o nosso filho
completamente
impossibilitado e
com dores fortes!
No entanto, com
esta medicação,
parece-me que está
a melhorar
bastante.

A criança com diagnóstico de cefaleias poderá ser sensível a vários
estímulos, como a luz, sons, odores e a variações na rotina de sono. Ao
manter os hábitos de sono, contribuímos para reduzir a frequência das
crises.

É necessário um contacto médico assíduo com a instituição de ensino,
seja pela emissão de determinado tipo de documento sobre orientações,
seja a pedido da família para informar da necessidade de efetuar o
tratamento quando se inicia uma crise.

QUAL É O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA ENXAQUECA
PEDIÁTRICA?

Em relação às crianças com queixas de cefaleia que tenham tido COVID-19 podem ter um agravamento na
frequência das crises ou ter crises mais refratárias.

Mãe de Vasco

Os fármacos mais utilizados no tratamento da enxaqueca pediátrica são
os analgésicos simples.

Paracetamol, Ibuprofeno, Naproxeno ou Nimesulida.

EM ADOLESCENTES, PODERÁ RECORRER-SE A TRIPTANOS.

Criar hábitos de sono é um aspeto fundamental como adjuvante do
tratamento farmacológico.

QUAL FOI O IMPACTO DA COVID-19 NA ENXAQUECA PEDIÁTRICA?

Segundo a prática clínica, a pandemia e as
condições impostas demonstraram ter um
baixo impacto nas crianças com enxaqueca e
cefaleias prévias.


