
Verão e
Cefaleias

 
Dicas para gestão das

cefaleias durante esta época

Muitas das pessoas que vivem com
enxaqueca e outras cefaleias
referem que as mudanças de
temperatura e do clima associadas à
época de verão podem desencadear
crises. Isto pode desencorajá-las a
usufruírem do verão, levando-as,
por vezes, a alterar ou cancelar os
seus planos para as férias. 
Embora alguns dos fatores
desencadeantes possam ser
evitados, o mesmo não acontece
com o tempo, como as mudanças de
clima e de temperatura. 
As diferenças de temperatura, os
elevados níveis de humidade,
condições de seca e luz solar mais
intensa são alguns dos fatores que
poderão desencadear uma crise de
enxaqueca ou outras cefaleias
durante a época do verão. 

1 - Mantém-te bem hidratado
Para muitas pessoas a desidratação é um fator
desencadeante das crises e durante o verão pode
ocorrer mais facilmente. Leva sempre uma garrafa
de água contigo!

2 - Faz uma alimentação saudável e
equilibrada
No verão e durante as férias podemos ter tendência
para mudar a nossa alimentação. Alguns alimentos  
podem ser fatores desencadeantes de uma crise e é
importante ter atenção às alterações alimentares. 

3 - Evita o esforço físico ao ar livre e
nas horas de maior calor
Na prática de exercício físico dá preferência aos
períodos da manhã e do final do dia, e aos espaços
interiores. 

4 - Protege-te do sol
No verão, a luminosidade é mais intensa e os dias
são mais longos, o que pode aumentar a
sensibilidade à luz. Não te esqueças dos óculos de
sol e de um chapéu!

5 - Mantém as tuas rotinas
Pela duração dos dias e devido às férias, é normal
as nossas rotinas sofrerem alterações no verão.
Manter rotinas de sono e de refeições pode ajudar a
gerir as crises nesta altura do ano.  

6 - Tem em consideração a
meteorologia
Consultar qual a temperatura e os níveis de
humidade pode ajudar no planeamento das
atividades, de forma a evitar a exposição a estes
potenciais fatores desencadeantes. 

7 - Não te esqueças da tua medicação
Não te esqueças de tomar a tua medicação
preventiva e de levar a medicação SOS nas férias!
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