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ENQUADRAMENTO 

As cefaleias estão entre as doenças mais comuns do sistema nervoso, afetando cerca de 50% da 

população mundial [1]. Cefaleias em mais de 15 dias por mês é prevalente em 1,7% a 4% da 

população adulta [1]. A prevalência da enxaqueca é de cerca de 8% a 15% da população, sendo 

mais frequente do que doenças como a asma ou a diabetes [2]. 

De acordo com o Global Burden of Disease Study 2017, as cefaleias foram consideradas a segunda 

causa de anos vividos com incapacidade na população portuguesa dos 5 aos 49 anos, sendo a 

enxaqueca, em si mesmo, a sexta causa a nível mundial[3]. As crises de enxaqueca severas estão 

ainda classificadas pela Organização Mundial de Saúde como uma das doenças mais incapacitantes 

do mundo, comparável à demência, quadriplegia e psicose ativa [4]. 

As cefaleias são patologias caracterizadas, não só pelas fortes dores de cabeça recorrentes, como 

também por um conjunto de outros sintomas sistémicos que as tornam incapacitantes [1]. A 

classificação Internacional de Cefaleias inclui 14 grandes tipos de Cefaleias, as quais se subdividem 

em cerca de 200 formas diferentes [2]. Existem cefaleias primárias como a enxaqueca, cefaleia de 

tensão e cefaleias em salva, e cefaleias secundárias que são causadas por uma outra condição tal 

como o uso excessivo de medicação [1]. 

A enxaqueca apresenta-se como uma dor pulsátil de intensidade moderada a severa, 

normalmente de um dos lados da cabeça. Outros sintomas como náusea, vómitos, 

intolerância à luz, ao ruído e a alguns cheiros são comuns durante a crise de enxaqueca. 

Alguns doentes referem ainda a presença de sintomas mais complexos como a aura [2]. 

Uma crise de enxaqueca dura usualmente dois a três dias [2]. A enxaqueca afeta 

maioritariamente mulheres, devido à influência hormonal, e pessoas em idade produtiva, 

implicando assim grandes custos económicos, sociais e familiares [2]. A enxaqueca é uma 

cefaleia primária que geralmente se inicia na puberdade, apesar de existirem crianças com 

enxaqueca [1]. 

A cefaleia de tensão é a cefaleia primária mais comum e está relacionada com stress e 

problemas musculoesqueléticos no pescoço [1]. Geralmente as crises de cefaleia de tensão 

duram algumas horas, mas podem persistir por vários dias [1]. 

A cefaleia em salva é uma cefaleia primária mais rara que as anteriores, afetando 

maioritariamente homens [1]. Este tipo de cefaleias caracteriza-se por uma dor perto do olho, 

breve, mas extremamente dolorosa, com vermelhidão e lacrimejamento do olho e alteração 

das secreções nasais [1]. 

A cefaleia por uso excessivo de medicação é causada pela utilização crónica e excessiva 

de medicação para tratar crises de cefaleias, sendo o tipo de cefaleias secundárias mais 

comum [1]. Este tipo de cefaleias ocorre em mais de metade dos dias, sendo persistente e 

mais intensa ao acordar. 
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A recorrência de crises de cefaleias e frequentemente o medo constante da próxima crise afetam a 

vida familiar, social e profissional, apresentando ainda um elevado impacto económico [1].  

No que se refere ao impacto na vida quotidiana, o estudo realizado em Portugal, My migraine Voice, 

reportou que cerca de 79% dos doentes com enxaqueca sentiu-se muito ou extremamente limitado 

na realização das suas atividades diárias durante uma crise [5].  Nos últimos 3 meses, 71% dos 

doentes deste estudo dependeu da ajuda de familiares ou amigos para realizar atividades diárias, 

numa média de 11,8 horas [5].  

A enxaqueca afeta ainda a vida social em mais de 80% dos doentes, sendo a modificação das 

relações com familiares, amigos e companheiro reportada por 63% dos doentes [5]. Adicionalmente, 

durante o último mês, 80% dos doentes reportaram terem cancelado planos devido à enxaqueca [5]. 

O impacto da enxaqueca na vida profissional dos doentes e consequente impacto económico na 

sociedade é muito elevado, especialmente pelo facto desta patologia afetar maioritariamente 

pessoas em idade produtiva e gerar uma enorme perda de horas de trabalho e redução da 

produtividade [1]. Num estudo realizado no Reino Unido, em indivíduos com enxaqueca, foram 

identificados cerca de 25 milhões de dias de trabalho/escola perdidos por ano [1]. Num estudo 

português, 81% dos doentes reportou que a enxaqueca tem um impacto negativo na sua vida 

profissional e cerca de metade dos doentes necessitaram de faltar ao trabalho devido à enxaqueca, 

em média 3,8 dias por mês [6]. 

Perante as consequências familiares, sociais e profissionais da enxaqueca, cerca de 37% dos 

doentes desenvolveu mecanismos de compensação [5]. O efeito prolongado do esforço para 

compensar o impacto das cefaleias crónicas predispõem os indivíduos a outras patologias como a 

ansiedade e depressão, as quais são significativamente mais frequentes em doentes com 

enxaqueca do que indivíduos saudáveis [1]. Num estudo realizado em Portugal, 40% dos doentes 

referiram sentir-se deprimidos [5]. 

Devido ao impacto na vida dos doentes, as cefaleias apresentam um elevado consumo de recursos 

de saúde. A enxaqueca é uma das maiores causas de recurso a consultas médicas, sendo que cerca 

de um terço das consultas de neurologia se devem a cefaleias [1]. No entanto, muitos dos doentes 

com cefaleias não recebem acompanhamento e tratamento adequado, por exemplo, nos Estados 

Unidos da América e no Reino Unido, cerca de metade dos doentes com enxaqueca não tinham sido 

acompanhados por um médico devido à enxaqueca nos últimos 12 meses [1]. 

De acordo com a organização mundial de saúde, apenas uma minoria de pessoas com enxaqueca 

e outras cefaleias se encontram diagnosticadas [1]. As cefaleias têm sido sistematicamente 

desvalorizadas, pouco reconhecidas e subtratadas, conduzindo a um grande número de doentes 

com um elevado impacto familiar, social e profissional evitável [1]. A desvalorização sistemática 

destas patologias gera uma enorme falta de compreensão, quer pela população geral e entidades 

patronais, como pela própria comunidade médica. Mais de metade dos doentes com enxaqueca 

reportam falta de compreensão dos outros pela dor que sentem [5]. 
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A gestão adequada das cefaleias requer o acompanhamento por profissionais de saúde 

especializados, um diagnóstico correto, o devido reconhecimento destas patologias, a seleção do 

tratamento adequado, alterações simples do estilo de vida e o aumento da literacia em saúde. 

No entanto, a Organização Mundial de Saúde identificou grandes barreiras à gestão das cefaleias, 

nomeadamente a falta de conhecimento dos profissionais de saúde acerca destas patologias e a 

falta de consciencialização da população geral e dos decisores políticos acerca do impacto das 

cefaleias [1]. 

É neste contexto que surge em Portugal, em julho de 2019, uma associação de doentes com 

enxaqueca e cefaleias. A MiGRA Portugal – Associação Portuguesa de Doentes com 

Enxaqueca e Cefaleias é uma associação sem fins lucrativos que tem como missão representar e 

promover os interesses e direitos de doentes com enxaqueca e cefaleias, contribuir para a correta 

gestão da patologia e da respetiva terapêutica, sensibilizar a opinião pública, política e da 

comunidade médica para o impacto da enxaqueca e cefaleias no dia-a-dia, bem como apoiar a 

investigação científica. 
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PILARES ESTRATÉGICOS 

O Plano de Atividades da MiGRA Portugal para o mandato 2019/2022 encontra-se assente em 

cinco pilares estratégicos construídos com base na missão da MiGRA Portugal. 

 

A MiGRA Portugal é uma associação recém-criada, pelo que para dar resposta à sua missão terá 

de, em primeiro lugar, estabelecer e consolidar a sua identidade como associação representativa 

dos doentes com enxaqueca e cefaleias em Portugal.  

Deste modo, o primeiro ano de mandato será focado na criação de plataformas de comunicação com 

os doentes, com a comunidade médica e com a população em geral. Será também um dos objetivos 

da MiGRA Portugal manter uma estreita comunicação com os seus associados, sendo que para 

isso serão criadas plataformas de comunicação dedicadas e a possibilidade de os associados 

comunicarem de um modo simples com a associação. A divulgação da existência e missão da 

MiGRA Portugal será também um dos objetivos prioritários deste mandato. 

Foi em prol dos doentes com enxaqueca e cefaleias que foi constituída a MiGRA Portugal, assim, 

um dos grandes objetivos para este mandato, no que concerne ao doente, serão o aumento da 
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literacia em saúde e a melhoria da gestão e tratamento da patologia. Durante o primeiro ano a 

prioridade será o desenvolvimento de conteúdos acerca da enxaqueca e cefaleias e da sua gestão, 

partilha de testemunhos de doentes e o desenvolvimento de protocolos que beneficiem os doentes. 

A enxaqueca e as cefaleias são patologias subvalorizadas pela população geral, entidades patronais 

e decisores políticos devido ao mito de que não são doenças reais e debilitantes. Assim, para 

combater o desconhecimento e mitos acerca destas patologias é necessário o desenvolvimento de 

campanhas de consciencialização para a sua existência e o seu impacto na vida dos doentes. Existe 

ainda uma falta de conhecimento dos profissionais de saúde acerca destas patologias e do seu 

tratamento, o que é justificado pelo número reduzido de horas dedicadas ao ensino médico pré-

graduado acerca destas patologias, que a nível internacional é de cerca de quatro horas. A formação 

especializada em neurologia permite um aprofundamento destas patologias, mas o número de horas 

dedicado à aprendizagem acerca de cefaleias durante a especialidade é de apenas 10 horas, de 

acordo com o Atlas of headache disorders [7]. Deste modo, também a comunidade médica está 

pouco sensibilizada para o diagnóstico e tratamento adequado destas patologias, gerando o 

subdiagnóstico e subtratamento das cefaleias. 

No que concerne à consciencialização acerca da enxaqueca e cefaleias, a MiGRA Portugal 

pretende desenvolver durante este mandato campanhas digitais, de rua e na comunicação social 

com este objetivo. A sensibilização para o impacto da doença será iniciada já no primeiro ano de 

mandato, em simultâneo com a divulgação da existência e da missão da MiGRA Portugal. Durante 

os próximos anos de mandato existe ainda o objetivo de alargar o alvo e as plataformas de 

divulgação destas campanhas, bem como abordar outros temas em campanhas de 

consciencialização, tais como: as doenças mentais associadas à enxaqueca e a existência de 

cefaleias em crianças e em homens [2, 4]. 

No entanto a MiGRA Portugal não irá existir isoladamente, pelo que tem como objetivo deste 

primeiro ano de mandato estabelecer parcerias com associações internacionais de doentes com 

enxaqueca e cefaleias de modo a representar os doentes portugueses junto das mesmas. A MiGRA 

Portugal irá ainda inscrever-se em todos os registos disponíveis destinados a associações de 

doentes, bem como integrar e associar-se a grupos de associações de doentes e plataformas que 

vão ao encontro dos valores e missão da MiGRA Portugal. No decorrer da sua atividade, a MiGRA 

Portugal far-se-á ainda representar junto das entidades regulamentares e governamentais 

competentes, bem como de outras entidades que sejam consideradas apropriadas. 

A MiGRA Portugal pretende avaliar o impacto de todas os projetos desenvolvidos no decurso deste 

mandato, de modo a verificar se os mesmos estão a alcançar os objetivos pretendidos. No pilar da 

investigação a MiGRA Portugal pretende ainda desenvolver um projeto de investigação para avaliar 

o impacto da alimentação na enxaqueca, uma vez que a enxaqueca é uma das áreas neurológicas 

com menos financiamento público em investigação, relativamente ao seu impacto económico, e a 

investigação dedicada à influência da alimentação nesta patologia é ainda mais escassa [4]. 
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O ano de 2019 marca, assim, o arranque dos trabalhos e de alguns projetos preconizados pelos 

primeiros dirigentes da MiGRA Portugal. Embora com um horizonte temporal de quatro anos, o 

documento aponta caminhos que começam a ser percorridos logo no primeiro ano de mandato. 

O documento apresentará em maior detalhe as atividades propostas para o mandato de 2019/2022, 

em cada um dos cinco pilares estratégicos, bem como uma previsão do período em que estas serão 

iniciadas. Entre as atividades apresentadas, destacam-se as que serão iniciadas no primeiro ano de 

existência da MiGRA Portugal. 
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IDENTIDADE ASSOCIATIVA 

Desenvolvimento da identidade associativa             

Desenvolvimento do regulamento interno             

Desenvolvimento de website             

Desenvolvimento de página do Facebook e Instagram             

Desenvolvimento do cartão de associado             
             

 2019 2020 2021 2022 
 

            

Promoção da identidade associativa             

Divulgação da MiGRA Portugal junto da comunidade médica             

Divulgação da MiGRA Portugal junto das farmácias comunitárias             

Divulgação da MiGRA Portugal junto da comunicação social             
             

 2019 2020 2021 2022 
             

Caracterização dos associados             

Aplicação de um questionário individual             

Tratamento estatístico e divulgação dos resultados             
             

 2019 2020 2021 2022 
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DOENTE 

Promoção da literacia em saúde             

Desenvolvimento de conteúdos informativos acerca de enxaquecas e 
cefaleias 

            

Dinamização do website e redes sociais com conteúdos informativos e 
partilha de experiências ou testemunhos  

            

Criação de um canal exclusivo para os associados partilhem experiências 
ou testemunhos 

            

Promoção de reuniões de grupo de doentes              

Promoção e participação em conferências com especialistas              
             

 2019 2020 2021 2022 
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Apoio ao doente             

Desenvolvimento de parcerias e protocolos com entidades relevantes para 
os associados 

            

Desenvolvimento de estratégias de apoio ao doente durante as crises para 
esclarecimento de questões relacionadas com a terapêutica aguda ou 
necessidade referenciação ao médico 

            

Criação de um gabinete de apoio jurídico ao doente             

Incentivo ao desenvolvimento de consultas de nutrição especializadas em 
enxaqueca e cefaleias 

            

Incentivo ao desenvolvimento de consultas de psicologia especializadas em 
enxaqueca e cefaleias 

            

Promoção do aumento do número de consultas especializadas em 
enxaqueca e cefaleias 

            

        

 

    

 2019 2020 2021 2022 
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CONSCIENCIALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Consciencialização da população geral             

Criação de campanhas de rua, campanhas digitais e divulgação na 
comunicação social com o objetivo de aumentar a consciencialização sobre 
enxaqueca e cefaleias 

            

Participação em programas televisivos e de Youtube para aumentar a 
consciencialização sobre enxaqueca e cefaleias 

            

Divulgação de um vídeo com embaixadores acerca da patologia             

Promoção de campanha de sensibilização do estigma associado a doenças 
mentais na enxaqueca e cefaleias 

            

             

 2019 2020 2021 2022 
 

            

Consciencialização da comunidade médica             

Consciencialização para a necessidade de reencaminhamento dos doentes 
com enxaqueca e cefaleias para consultas especializadas 

            

Consciencialização para a necessidade de utilização de terapêutica 
profilática e aguda adequada 

            

             

 2019 2020 2021 2022 

Consciencialização de outras entidades             

Realização de ações de sensibilização sobre enxaqueca e cefaleias em 
escolas 

            

Sensibilização das entidades patronais para a existência de enxaqueca e 
cefaleias 

            

             

 2019 2020 2021 2022 
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RELAÇÕES EXTERNAS 

Representação dos doentes junto de entidades externas             

Representação dos doentes com enxaqueca e cefaleias junto de 
associações de doentes nacionais e internacionais 

            

Colaboração em projetos de associações de doentes nacionais e 
internacionais 

            

Inscrição nos diversos registos de associações de doentes existentes             
             

 2019 2020 2021 2022 
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INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

Desenvolvimento de projetos de investigação científica             

Monitorização dos projetos implementados através de indicadores 
fidedignos 

            

Desenvolvimento de um estudo observacional para avaliação do impacto 
das diferentes dietas na enxaqueca 

            

             

 2019 2020 2021 2022 
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