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Sabias que a
cefaleia em salvas

afeta cerca de 5
vezes mais os

homens do que as
mulheres?

A cefaleia em salvas é uma cefaleia primária, rara,
extremamente dolorosa e incapacitante. Devido aos
seus sintomas e à sua gestão no dia-a-dia, este tipo
de cefaleia poderá ter um grande impacto na saúde
mental do doente. Habitualmente, manifesta-se
entre os 20 e os 40 anos de idade.  Estima-se que 1
em cada 1000 pessoas tenha cefaleia em salvas.
Parece ser mais frequente em fumadores ou ex-
fumadores e as crises  ocorrem habitualmente na
Primavera e no Outono.

Pode ser classificada em dois tipos:

O que é a cefaleia em salvas?

Dor muito intensa e repetitiva, unilateral (na zona
do olho), na região temporal;
A crise dura entre 15 minutos e 3 horas e
normalmente aparece sempre nos mesmos
horários, repetindo-se ou não ao longo do dia e
surgindo habitualmente durante o sono;
Olho vermelho e inchado;
Pálpebra superior descaída;
Pupila mais pequena (miose);
Lacrimejo;
Sensação de congestão nasal e pingo do nariz;
Sensibilidade à luz, aos sons e aos ruídos
(sintomas raros);
Grande agitação e inquietação durante a crise; 

Quais os sintomas?

As crises ocorrem diariamente entre
6 a 12 semanas e repetem-se de
forma periódica.

Episódica

Caracteriza-se por crises diárias sem
remissão ou com períodos de
remissão inferiores a 1 mês.

Crónica

Náuseas e vómitos (sintomas raros);
Aura, vertigens, crises epiléticas
(sintomas raros).



Qual o tratamento que existe?

Sabias que o
diagnóstico final da
cefaleia em salvas
pode demorar, em

média, 5 anos?

Guia prático

CEFALEIA
EM

SALVAS

Como é feito o diagnóstico?

Descrição dos sintomas - localização, tipo,
frequência e início da dor; outros sintomas
associados à cefaleia;
História familiar de cefaleia em salvas;
Exame físico geral e neurológico;
Exames complementares de diagnóstico - para
exclusão de outras patologias que possam
estar a provocar os sintomas;
Calendário com a frequência, duração e
intensidade da dor, medicação utilizada e
outros sintomas.

Não existe um exame específico para diagnosticar
a cefaleia em salvas. O diagnóstico é feito com
base no seguinte:

1.

2.
3.
4.

5.

O tratamento da cefaleia em salvas exige
intervenção médica. A terapêutica utilizada tem
como objetivo aliviar a dor, reduzir a frequência das
crises e melhorar a funcionalidade do doente. 

Terapêutica farmacológica

Com o objetivo de deixar a pessoa sem
dor rapidamente. Exemplos: oxigénio
normobárico a 100%; triptanos.

Aguda

Usada para reduzir o nº de crises antes
do efeito da terapêutica preventiva se
instaurar. Exemplos: corticosteroides
orais; bloqueio do nervo occipital.

De
transição

Usada por períodos prolongados para
reduzir a frequência e intensidade das
crises. Exemplos: verapamilo; carbonato
de lítio; topiramato; gabapentina.

Preventiva

Medidas complementares
Manter uma boa rotina de sono;
Atividades para gestão do stress e da ansiedade
(yoga, técn. de relaxamento, ex. físico);
Acompanhamento psicológico/ 

psiquiátrico.
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Como podemos ajudar?
É muito importante

demonstrar empatia e
compreender que a pessoa
que vive com cefaleia em
salvas tem de lidar com a

gestão de uma dor
extremamente intensa e está

muitas vezes incapacitada em
certos períodos.

O que são Cefaleias em Salvas – Associação
Migra (migraportugal.pt) 
Cefaleia em salvas: saiba o que é | Hospital da
Luz
What Are Cluster Headaches? - Clusterbusters
Cluster headache epidemiology including
pediatric onset, sex, and ICHD criteria: Results
from the International Cluster Headache
Questionnaire - Schor - 2021 - Headache: The
Journal of Head and Face Pain - Wiley Online
Library
https://www.youtube.com/watch?
v=5i_o8aINtCs&t=24s  

1.

2.

3.
4.

5.

Referências:

Para mais informações
https://migraportugal.pt/ 

"Tinha dores excruciantes e seguidas em flash, que
apenas apareciam ao fim do dia, durante dias
seguidos, nas mudanças de estação. Precedidas de
uma drástica mudança de humor e eram
acompanhadas por lacrimejo, ptose palpebral e uma
sensação de inquietação enorme."

Como é viver com cefaleia em
salvas?

"No meu caso as dores são muito fortes que não
estou bem em lado nenhum e não consigo fazer nada
(...) por vezes ando aos murros na cabeça e penso
em fazer coisas bem piores, elas duram cerca de
meia hora mais ou menos e aparecem normalmente
durante o sono."

Ana

André

Ajudar a pessoa a manter os seus hábitos, a sua
rotina e auxiliar no registo dos sintomas e
frequência das crises;
Ajudar no combate ao stress e ansiedade;
Permitir que a pessoa consiga gerir a sua crise e
dar-lhe algum espaço;
Ser flexível nas mudanças de planos;
Perceber quais as necessidades da pessoa e
como se sente durante uma crise.


