Mitos e Verdades
sobre a Enxaqueca

À roda da alimentação
“Toma um
café com
limão que
isso passa!”

A cafeína, presente no café, é um dos compostos químicos que pode ter algum
efeito no alívio das crises de enxaqueca, sendo um componente de alguns
medicamentos analgésicos. A sua ação é estimulante, tendo como principal
efeito a constrição dos vasos sanguíneos, que contraria a dilatação dos vasos
que ocorre numa crise de enxaqueca. Muitas das pessoas que sofrem de
enxaqueca referem que beber um café no decorrer de uma crise pode ajudar a
aliviar a crise.
Uma paragem abrupta do consumo de bebidas com cafeína habituais ou a alteração dos
horários nos quais habitualmente se consome estas bebidas pode causar dores de
cabeça, chamadas cefaleias por privação de cafeína. O uso excessivo de cafeína poderá
também ser um gatilho para desencadear uma crise de enxaqueca.

Importa referir que adicionar limão ou outro tipo de complemento ao café não
acrescenta nada à ação da cafeína no organismo.

APESAR DE PODER AJUDAR...
O CONSUMO DE CAFÉ NÃO É A SOLUÇÃO.
Ajustar o consumo de café para minimizar as cefaleias por privação de cafeína e
ser consistente nos horários de consumo, mesmo aos fins de semana, é
fundamental.

“A enxaqueca pode
ser curada com a
alimentação”

“Isso é falta de
vitaminas”

Fala-se muito da alimentação como a chave para a cura de muitas doenças, nem
sempre são eficazes ou baseadas em evidência. Alguns alimentos poderão ser
fatores desencadeantes da enxaqueca, como citrinos, queijos, enchidos,
aspartame, álcool ou chocolate - para algumas pessoas. Evitar alguns alimentos
que possam despoletar a enxaqueca pode reduzir a probabilidade de ter uma
crise, mas um regime alimentar não é uma cura.
Certos suplementos/nutracêuticos podem ser eficazes na redução da frequência da
enxaqueca, tais como magnésio, riboflavina (vitamina B2), vitamina D e coenzima Q10.

Tal como a medicação para a enxaqueca, o mesmo suplemento pode não ter o
mesmo efeito em todas as pessoas.

Hábitos e rotinas
“Se fizesses mais
desporto isso
“Isso é de
passava”
estares sempre
a ver televisão!”

“Dorme que isso
passa!”

Apesar de dormir não ser o suficiente para parar a crise de enxaqueca, é algo
que se mostra muito eficaz na redução da sua intensidade, para a maioria das
pessoas. Para além da dor, sintomas como as náuseas e a sensibilidade à luz,
sons e odor, fazem com que a pessoa durante a crise tenda a ficar abatida e
sinta necessidade de procurar um local escuro, silencioso, onde possa
descansar. Existem estudos que sugerem que a atividade física regular pode
prevenir as crises de enxaqueca, pelo que a prática de exercício físico é
aconselhada. A atividade física intensa poderá desencadear crises de
enxaqueca, logo cada pessoa deverá iniciar a prática de exercício de forma
gradual, até conhecer os seus limites.

EXERCÍCIO FÍSICO DE BAIXO IMPACTO, COMO...
YOGA OU PILATES, PODERÁ SER UMA BOA OPÇÃO.
Durante a crise de enxaqueca, a prática de exercício físico poderá agravar a
situação. Já a exposição prolongada à televisão pode ser um fator que
desencadeia uma crise, mas não é a causa.
A exposição a monitores deve ser reduzida dentro do possível, com redução da
luminosidade, para que o esforço visual seja reduzido.

“Usas a
enxaqueca como
desculpa para
tudo!”

A ENXAQUECA NÃO É DE TODO UMA DESCULPA.
O sofrimento que causa acarreta custos intangíveis e um impacto significativo
na vida da pessoa, mesmo fora de períodos de crise. Sem o tratamento
adequado, a enxaqueca provoca uma enorme redução da qualidade de vida.
O medo e a antecipação da próxima crise condicionam a pessoa com enxaqueca, que evita
participar em atividades laborais, familiares ou sociais, e tem dificuldade em assumir
compromissos. Tudo isto tem imensas consequências emocionais e afetivas.

A maioria dos doentes faz um esforço adicional para compensar as horas de
trabalho perdidas em detrimento do seu tempo pessoal e familiar.
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