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Olá, 

Só quem sofre de enxaqueca sabe como é complicado. Muito 
diferente das dores de cabeça que as pessoas têm de vez 
em quando, a enxaqueca é uma doença potencialmente grave 
que interfere no dia a dia, trazendo prejuízos sérios para as 
atividades.1 É preciso se cuidar o tempo todo e ficar atento para 
evitar o surgimento das crises e, mesmo assim, elas insistem 
em aparecer. Nesse material, você vai encontrar 
dicas e informações para ajudar a tirar o medo da 
enxaqueca da cabeça. 

Lembre-se sempre que com o tratamento certo, apoio do seu 
médico e de quem você gosta e bastante informação é possível 
viver bem com a enxaqueca. 

Boa leitura!

Afinal, o que é a enxaqueca?

•  3ª doença mais comum no mundo2 

•  Ataca 1 a cada 7 pessoas2 

•  Brasil: 31 milhões de pacientes3

•  Não é dor de cabeça comum -> É uma doença neurológica1



É COISA SÉRIA

•  Dor latejante de um lado da cabeça1,5

•  Pode ter os sintomas: náuseas; vômitos;     
    hipersensibilidade à luz e ao som1,5

•  90% das pessoas não conseguem trabalhar1,5

De onde vem a enxaqueca?

Ainda não se sabe a causa exata.7

Fatores ambientais e genéticos podem desencadear crises, 
conhecidos como gatilhos.8

Gatilhos mais comuns

Menstruação
No período menstrual pode agravar.9 

Estresse 
Sabe por que o estresse é um dos principais desencadeadores 
de uma crise de enxaqueca?10

Ele libera peptídeos e hormônios, inflamando vasos sanguíneos e 
tornando as células nervosas hiperestimuladas, causando dor.10

Analgésicos 
Excesso de medicações contra a dor pode levar aos ataques de 
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enxaqueca11, chamados de Cefaleia por Abuso de Medicamentos. 
Evite a automedicação. 

Alimentos
Cafeína, álcool, adoçantes artificiais, alguns tipos de queijo 
e chocolate podem iniciar uma crise. Jejum prolongado e 
esquecer de tomar água também podem ser gatilhos.12

Sono
Dormir muito, pouco ou não dormir pode causar crises. O sono 
regular é muito importante para evitá-las.12

Enxaqueca e a vida social

A enxaqueca pode interferir na vida social. 
Muitos dizem que a enxaqueca e a vida social não se misturam, 
porque a gravidade dos sintomas faz com que seja preciso 
cancelar os planos em cima da hora ou sair de eventos  
de repente.13

Dias seguidos de crise que necessitam de isolamento e idas 
frequentes ao pronto-socorro podem ser um transtorno para 
toda a família. Faltas e ausências podem causar grandes 
prejuízos para a vida profissional.14 Infelizmente, a depressão 
acaba sendo frequente nesse grupo.15 Para conviver com isso, 
é útil conversar, criar rotinas alternativas que possam incluir 
o tratamento e não se afastar das pessoas ao redor.
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Diagnóstico

•  Não há exame específico
•  Envolve uma série de profissionais
•  O médico avalia o histórico do paciente para excluir outras 
doenças que possam causar cefaleia16

Exames que podem ser realizados para descartar outras doenças:16

Ressonância magnética

Tomografia computadorizada

Exame de sangue e urina

Raio X sinusal

Eletroencefalograma

Exame oftalmológico

Punção lombar

Qual médico devemos procurar

O clínico geral também pode fazer o diagnóstico.
O neurologista é fundamental. 

O neurologista vai analisar: 
•  Características das dores de cabeça
•  Efeito nas atividades cotidianas
•  Histórico familiar17

•  Exame físico
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O que devo perguntar ao médico?

Veja algumas perguntas que você pode fazer. 

•  O que provavelmente está desencadeando minhas crises  
de enxaqueca?

•  Existem outras causas possíveis para meus sintomas?
•  Que tipos de exames eu preciso fazer?
•  Como devo lidar com minhas crises?
•  Que tipo de mudanças eu preciso fazer no meu estilo de  

vida ou dieta?
•  Eu tenho alguns outros problemas de saúde. Como posso 

administrá-los juntos?

Importante: reflita sobre suas próprias dúvidas.17

Uma doença difícil de tratar

Até hoje, ninguém sabe ao certo como curar a enxaqueca; o 
que tem sido cada vez mais estudado são formas de evitar as 
crises e melhorar a qualidade de vida.5 

Os gatilhos são diferentes de pessoa para pessoa e a resposta 
aos medicamentos também.18 

O acompanhamento médico constante é essencial, assim 
você terá alguém para debater os impactos dos tratamentos 
no seu dia a dia. 
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Tratamento
Existem 3 maneiras de tratar a enxaqueca. 

1 - Tratamento Agudo 
Quando acontece: durante a crise
Objetivo: interromper os sintomas
Como é o tratamento: analgésicos e anti-inflamatórios para 
tratar a dor.18

IMPORTANTE
Lembre-se que tudo precisa de acompanhamento médico: a 
automedicação, muito utilizada para aliviar a dor, não é indicada em 
nenhum caso.18  

2 - Tratamento preventivo
Quando acontece: uso contínuo
Objetivo: evitar aparecer os sintomas das crises
e reduzir sua intensidade18

Recomendação: quando a frequência ou gravidade da 
enxaqueca chega a um ponto em que ela interfere muito no 
trabalho, na escola ou na vida social19

IMPORTANTE
Se esse é seu caso, seu médico pode propor a utilização de 
medicamentos que foram desenvolvidos para outros fins, como para 
epilepsia, depressão e pressão alta22,26, além da toxina botulínica 
ou até terapia hormonal.19 Atualmente existe uma nova classe de 
medicamentos para o tratamento profilático específico da enxaqueca, 
os anticorpos monoclonais.
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3 - Tratamento complementar
Terapia não medicamentosa, associada a outros tratamentos.
Mudança no estilo de vida e outras terapias que estimulam 
a qualidade de vida podem impedir o desencadeamento 
das crises.19

 

Dor de cabeça vs enxaqueca

O termo técnico para dor de cabeça é Cefaleia. 

•  Mais de 150 tipos
•  Dividida em 2 classes: primária e secundária

Primária
Não tem sua causa conhecida, ou seja, não pode ser explicada 
por meio de exames clínicos ou laboratoriais.20

Secundária
É um sintoma e tem uma causa que deve ser investigada.5

Causas associadas: lesão na cabeça, acidente vascular 
cerebral, uso indevido de substâncias ou a sua retirada, 
infecção, perturbações do pescoço, olhos, nariz, seios da 
face ou dentes.20

IMPORTANTE
Como não tem causa conhecida20, a enxaqueca é um tipo de 
cefaleia primária. 
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Mitos e verdades
Será que tudo o que dizem sobre enxaqueca é verdade? 
Confira o que todo mundo fala e o que é real.

1. Crianças também podem sofrer com a enxaqueca.
VERDADE. De acordo com estudos do Ministério da Saúde, a 
doença ocorre em 3% a 10% das crianças, afetando igualmente 
meninos e meninas antes da puberdade.21

2. Mulheres sofrem mais com a enxaqueca do que os homens.
VERDADE. Segundo o Ministério da Saúde, de 5% a 25% das 
mulheres e 2% a 10% dos homens têm enxaqueca.22 A razão 
mais provável pela qual as mulheres sofrem mais está na 
oscilação hormonal.23

3. Os analgésicos podem ser eficazes no tratamento profilático 
da enxaqueca.
MITO. O abuso do uso de analgésicos não só não trata a 
enxaqueca profilaticamente como pode agravar a dor e virar 
um círculo vicioso.11 A prescrição médica é sempre o melhor 
caminho para o tratamento individual de cada paciente.

4. Enxaqueca pode ser hereditária.
VERDADE. Existem evidências de que muitos pacientes com 
enxaqueca possuem predisposição genética para a doença.24
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Dicas de especialista

Em uma matéria publicada no site www.saude.abril.com.br 
foram destacadas 5 dicas fundamentais para o paciente 
com enxaqueca.25

Não fique em jejum

Não exagere nos medicamentos

Faça exercício

Controle o estresse e as emoções

Durma bem

Diário de enxaqueca

Lembre-se que cada pessoa é diferente e, por isso, uma boa 
dica é fazer um diário e acompanhar o que pode iniciar ou 
piorar suas crises. Isso ainda ajudará seu médico a encontrar 
o melhor plano de tratamento para seus sintomas.26
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