Com o apoio:

RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO

Enxaqueca e Cefaleias
Será que sei tudo?

O questionário "Enxaqueca e Cefaleias - Será que sei tudo?" foi desenvolvido com o objetivo de
avaliar a literacia em saúde da sociedade na área da enxaqueca e cefaleias. Foram colocadas aos
inquiridos questões acerca das generalidades sobre cefaleias, sobre enxaqueca, cefaleia em
salvas e cefaleia de tensão. A análise dos resultados deste questionário vai permitir que a MiGRA
Portugal desenvolva as suas atividades tendo em conta as áreas onde existe mais
desconhecimento sobre enxaqueca e cefaleias, e contribuir para aumentar a literacia em saúde
neste âmbito. Obrigada por contribuíres com o teu conhecimento e sugestões, para que possamos
cada vez mais melhorar os nossos projetos e aumentar o conhecimento sobre enxaqueca e
cefaleias na sociedade

CEFALEIAS
Verdadeiro

Uma cefaleia raramente aparece como único sintoma

X

Existem mais de 200 tipos de cefaleias

X

Cefaleias Primárias são doenças por si só

X

Cefaleias Secundárias são dores de cabeça provocadas por
outras doenças

X

Falso
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ENXAQUECA
Verdadeiro

Falso

Cefaleia e Enxaqueca são sinónimas

X

Os sintomas da enxaqueca são os mesmos das outras
dores de cabeça

X

A enxaqueca é considerada uma doença do sistema
nervoso (neurológica)

X

A enxaqueca é mais comum nas mulheres do que nos
homens

X

A enxaqueca afeta entre 10-20% das população
pediátrica

X

Na enxaqueca, a dor é habitualmente sentida nos dois
lados da cabeça
A dor sentida na enxaqueca agrava-se com a atividade
física

Uma crise de enxaqueca dura, normalmente:
Segundos a minutos
󠆂Minutos a horas
󠆂Horas a dias
Dias a semanas

X

X

É um sintoma que tem de
estar presente para que a
dor de cabeça seja
considerada enxaqueca

Náuseas

É um sintoma que
usualmente se associa à
enxaqueca

É um sintoma que
usualmente não se
associa à enxaqueca

X

Convulsões

X

Sensibilidade à luz

X

Sensibilidade aos
sons

X

Dor de cabeça
latejante/pulsátil

X

Perda de
consciência
Perturbações
visuais (p.e. aura)

É um sintoma que
nunca se associa à
enxaqueca

X

X

Verdadeiro

A enxaqueca é uma doença que apenas
pode ser diagnosticada por neurologistas

Falso

X

Existem medicamentos para o alívio
rápido dos sintomas da enxaqueca

X

A utilização excessiva destes
medicamentos (para alívio rápido dos
sintomas da enxaqueca) pode conduzir a
um aumento do número de crises

X

Existem medicamentos que poderão
ajudar a prevenir as crises de enxaqueca

X

Têm surgido medicamentos inovadores
para prevenir a enxaqueca

X

CEFALEIA
EM SALVAS
Verdadeiro

A Cefaleia em Salvas – ou de Cluster – é um tipo raro
de dor

X

A Cefaleia em Salvas manifesta-se através de dor
ocular e em redor dos olhos

X

A Cefaleia em Salvas atinge, quase exclusivamente, o
sexo masculino, aparecendo pela primeira vez no jovem
adulto

X

A Cefaleia em Salvas aparece habitualmente nos dois
lados da face

Falso

X

A Cefaleia em Salvas pode acompanhar-se de
lacrimejo, queda da pálpebra superior, olho vermelho,
pupila pequena e pingo do nariz

X

Uma crise de Cefaleia em Salvas pode repetir-se várias
vezes num dia, durante 4 a 8 semanas, podendo
desaparecer durante meses ou anos

X

Numa crise de Cefaleia em Salvas os doentes ficam
muito inquietos e agitados

X

As crises de Cefaleia em Salvas apresentam melhoria
com a inalação de oxigénio de alto débito

X

Uma crise de Cefaleia em Salvas dura, tipicamente:
Menos de 30 minutos
Mais de 30 minutos
Mais de 1 hora
Mais de 2 horas
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As crises de Cefaleia em Salvas aparecem normalmente em que período do dia?
Especialmente no início da madrugada
Especialmente de manhã
Especialmente durante a tarde
Especialmente durante a noite

As crises de Cefaleia em Salvas têm prevalência em que estações do ano?
Primavera e Verão
Outono e Inverno
󠆂Verão e Outono
󠆂Primavera e Outono
Igual prevalência em todas as estações do ano

CEFALEIA
DE TENSÃO
Verdadeiro

A Cefaleia de Tensão é a mais frequente das cefaleias
primárias

X

A Cefaleia de Tensão é caracterizada por dor ligeira a
moderada, como um peso, pressão, aperto ou moinha –
sensação de capacete pesado ou banda opressiva

X

A Cefaleia de Tensão pode acompanhar-se de náuseas
e intolerância ao ruído

X

A Cefaleia de Tensão pode durar horas, dias e, em
alguns casos, é praticamente contínua

X

A Cefaleia de Tensão, na grande maioria, distingue-se
da enxaqueca por ser bilateral, menos intensa, não ser
latejante, não se exacerbar com esforço físico, não ser
acompanhada de vómitos e por uma menor
sensibilidade ao ruído

Falso
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