Mitos e Verdades
sobre a Enxaqueca

Estilo de vida e terapias
complementares
“Põe os pés em
água muito quente,
vai passar!”

“Basta
colocares um
cubo de gelo na
nuca”

Colocar compressas frias, gelo ou bandas de frio na cabeça, na região frontal, na
nuca ou nas têmporas, promove uma sensação de alívio durante as crises de
enxaqueca.

TRATA-SE DE UMA MEDIDA NÃO FARMACOLÓGICA QUE
PODERÁ AJUDAR, JUNTAMENTE COM A MEDICAÇÃO.
Deve ser feito com cuidado, por um curto período, para evitar as queimaduras
pelo frio. O calor também poderá ser um auxiliar. O relaxamento muscular
proporcionado por um banho de água quente permite reduzir a tensão muscular,
mostrando-se benéfico.
Estas medidas apenas permitem atenuar momentaneamente a dor, mas não
constituem um tratamento por si só e raramente permitem à pessoa retomar
as suas atividades diárias.

“Só com
comprimidos
é que isso lá
vai”

NÃO SÓ COM COMPRIMIDOS!
É certo que o tratamento farmacológico - agudo e preventivo - é algo essencial
para a devolução do bem-estar da pessoa que sofre com enxaqueca. No entanto,
a ação dos medicamentos poderá ser complementada com alterações de estilo
de vida e outras medidas.
Identificar os fatores desencadeantes da enxaqueca, praticar exercício físico, manter a
hidratação, uma alimentação saudável e manter as rotinas habituais são alguns dos
passos essenciais. Técnicas de relaxamento, técnicas de retrocontrolo biológico e
acupuntura podem também ser bastante eficazes como intervenções alternativas e
complementares.

Por vezes, os medicamentos agudos são tomados em excesso (mais de 10 dias
por mês), podendo mesmo provocar cefaleia por uso excessivo de medicação.
Por isso, é importante o acompanhamento médico e a toma de uma medicação
preventiva eficaz, de modo a reduzir a frequência das crises e a quantidade de
medicação aguda necessária.

A psicologia das cefaleias
“É só ansiedade”

“É de andares
sempre
stressado(a)!”

“Isso é
psicológico!”

A ENXAQUECA NÃO É PSICOLÓGICA, MAS SIM...
NEUROLÓGICA POR NATUREZA, COM CAUSAS GENÉTICAS.
Este é um mito que surge sobretudo pelo facto de a enxaqueca ser uma doença
invisível, incompreendida pela sociedade. No que toca ao stress e ansiedade,
certamente que ambos contribuem para o surgimento das crises de enxaqueca.

NO ENTANTO, O STRESS E A ANSIEDADE...
NÃO SÃO GATILHOS PARA TODAS AS PESSOAS.
Manter uma alimentação saudável, ser ativo, fazer exercícios de relaxamento e
manter uma rotina de sono são alguns dos passos essenciais para prevenir ou
reduzir o stress e a ansiedade no dia a dia.

“A enxaqueca é
culpa minha”

NA ENXAQUECA NÃO EXISTEM CULPADOS.
TRATA-SE DE UMA DOENÇA GENÉTICA / HEREDITÁRIA.
O stress, a ansiedade e a depressão são fatores desencadeantes que
aparentemente estão sob o controlo da pessoa, mas é praticamente impossível
evitá-los. Quem sofre de enxaqueca nunca poderá evitar a sua doença, mas sim
geri-la da melhor forma possível. Por vezes, a pessoa poderá conhecer os
gatilhos que provocam as suas crises, e ao evitá-los, evitar também a ocorrência
das mesmas. Mas, na maioria dos casos, as crises de enxaqueca não se atribuem
a nenhum fator em particular. Mesmo quando são fatores que poderiam ter sido
evitados, não se trata de culpa do doente, uma vez que não fez nada de errado,
apenas tem maior sensibilidade que as outras pessoas. Não é possível viver
numa bolha para evitar crises, é necessário viver e aproveitar a vida.
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