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Enxaqueca





O que é a enxaqueca?
 “Quando tenho uma enxaqueca sinto-me muito 

doente e não consigo fazer nada durante todo 
o dia ou mesmo durante mais tempo. Pressinto 
quando vou ter uma enxaqueca e, de repente, 
ela aparece com toda a força; sinto-me horrível 
e tenho que me deitar. À medida que ela 
avança, sinto-me enjoado (quase a vomitar), 
eventualmente vomito e, por fim, a dor começa a 
abrandar. No dia seguinte ainda tenho uma vaga 
dor e sinto-me absolutamente exausto mas de 
resto bem.”

A enxaqueca é uma afecção médica. Manifesta-se em 
crises, uma ou duas vezes por ano em certas pessoas 
mas podendo atingir várias vezes por mês noutras. A 
principal característica destas crises é a dor de cabeça, 
que pode ser intensa. Outras características comuns 
são a sensação de enjoo ou os vómitos e o desconforto 
provocado pela luz e pelo ruído.

Se se sente enjoado quando tem uma dor de cabeça, 
ou se a luz e o ruído o incomodam, ou se a sua dor de 
cabeça dificulta a realização das suas actividades diárias 
habituais, é bastante provável que seja uma enxaqueca.

O que causa a enxaqueca?

A enxaqueca vem do cérebro. Trata-se de uma afecção 
das partes do cérebro que processam a dor e outras 
sensações. Provavelmente herdou-a de um dos seus pais 
ou de um dos seus avós.



Quem tem enxaqueca?

Cerca de um em sete adultos tem enxaqueca, portanto é 
muito frequente. As mulheres têm a probabilidade de ser 
três vezes mais afectadas do que os homens. Começa 
muitas vezes na infância ou na adolescência. Nas 
raparigas, em particular, pode começar na puberdade. A 
enxaqueca afecta famílias inteiras e pode ser hereditária.

Quais são os diferentes tipos de enxaqueca?

O mais comum é a enxaqueca sem aura (a aura é 
descrita mais adiante). Cerca de três quartos das 
pessoas com enxaqueca tem apenas este tipo; uma em 
cada 10 tem enxaqueca com aura, e o dobro destas tem 
eventualmente ambos os tipos. Muito menos frequentes 
são as crises unicamente de aura, sem dor de cabeça. 
Este tipo de enxaqueca tende a desenvolver-se nas 
pessoas mais idosas. Existem outros tipos de enxaqueca, 
mas são raros.

Quais são os sintomas da enxaqueca?

Os sintomas estão presentes durante a crise, que tem 
quatro fases, embora nem todas se verifiquem sempre. 
Entre as crises, a maioria das pessoas com enxaqueca 
está perfeitamente bem.

A fase premonitória chega antes de quaisquer outros 
sintomas da crise. Apenas metade das pessoas com 
enxaqueca têm consciência desta fase. Se é uma dessas 
pessoas, poderá sentir-se irritado, deprimido ou cansado 
durante horas ou mesmo um ou dois dias antes da dor 
de cabeça começar. No entanto, certas pessoas acham 
que ficam invulgarmente enérgicas durante esta altura. 
Algumas têm um apetite específico para determinados 
alimentos. Outras “só sabem” que está prestes a 
começar uma crise de enxaqueca.



A aura, quando aparece, é quase sempre na fase 
seguinte. Apenas um terço das pessoas com enxaqueca 
chegam a ter aura e, mesmo para essas pessoas, 
poderá não fazer parte de todas as crises. A aura é 
um sinal do cérebro, que está a ser temporariamente 
(mas não gravemente) afectado pelo processo de 
enxaqueca. Dura, geralmente, 10 a 30 minutos, mas 
pode durar mais. Afecta principalmente a visão. Poderá 
notar manchas, luzes brilhantes ou cintilantes ou linhas 
coloridas em ziguezague a espalharem-se em frente 
dos seus olhos, geralmente para um lado. Menos 
frequentes são os sintomas sensoriais – formigueiro ou 
adormecimento – que começam em geral nos dedos de 
uma mão e se espalham pelo braço acima indo afectar 
esse lado da face ou da língua. Quando estes aparecem, 
há quase sempre também sintomas visuais. A dificuldade 
em falar ou em encontrar as palavras certas também 
pode fazer parte da aura.

A fase de cefaleia é a mais problemática para a maioria 
das pessoas, durando algumas horas ou até dois ou 
três dias. A enxaqueca é muitas vezes intensa. Tem 
tendência para ser unilateral, mas pode ser dos dois 
lados, e embora afecte com maior frequência a frente 
ou a têmpora pode ser em qualquer parte da cabeça. 
É geralmente uma cefaleia latejante ou pulsátil, muitas 
vezes agravada pelo movimento. Provavelmente sentir-
se-á enjoado (quase a vomitar) e poderá mesmo vomitar 
(o que parece aliviar a dor de cabeça). Poderá também 
achar a luz e o ruído desagradáveis e preferir estar só no 
escuro e sossegado.



Segue-se a fase de resolução à medida que a cefaleia 
desaparece. Durante este tempo poderá sentir-se outra 
vez cansado, irritado e deprimido, e ter dificuldades de 
concentração. Poderá demorar mais um dia até se sentir 
totalmente recuperado.

O que é o meu “limiar de enxaqueca”?

A enxaqueca é imprevisível. Uma crise pode iniciar-se 
em qualquer altura. No entanto, certas pessoas têm 
mais tendência para crises do que outras. Quanto mais 
elevado é o seu limiar de enxaqueca, menores são as 
suas probabilidades de desenvolver uma crise, e quanto 
menor é o seu limiar, maior é o risco que corre.

Os chamados factores desencadeantes desempenham 
aqui o seu papel. Um factor desencadeante despoleta 
uma crise (embora não percebamos como é que isso 
acontece). Fá-lo com mais facilidade se o seu limiar de 
enxaqueca é baixo. Se o seu limiar é alto, poderá ser 
preciso que dois ou mais factores desencadeantes se 
juntem para isso acontecer.

Separados dos factores desencadeantes estão os 
factores de predisposição. Estes factores têm o efeito de 
baixar o seu limiar, pelo que os factores desencadeantes 
trabalham com mais facilidade. O cansaço, a ansiedade 
e o stress geral têm este efeito, o mesmo acontecendo 
com a menstruação, a gravidez e a menopausa nas 
mulheres.

O que são os factores desencadeantes?

Todas as pessoas querem saber o que poderá 
desencadear a sua enxaqueca. Tal é muitas vezes 
difícil e por vezes impossível de precisar porque os 
factores desencadeantes não são os mesmos para 
todas as pessoas nem mesmo os mesmos para crises 
diferentes na mesma pessoa. Muitas pessoas com 
enxaqueca não conseguem identificar quaisquer factores 



desencadeantes. Os factores desencadeantes possíveis 
são muitos e variados.

Dieta: certos alimentos (e o álcool), mas apenas em 
certas pessoas; com mais frequência, saltar refeições 
ou refeições atrasadas ou inadequadas, retirada da 
cafeína e desidratação.

Sono: alterações nos padrões de sono, tanto falta de 
sono como dormir até tarde.

Outro estilo de vida: exercício intenso ou viagem 
de longa distância, especialmente para outros fusos 
horários.

Ambientais: luzes brilhantes ou cintilantes, odores 
intensos e alterações meteorológicas acentuadas.

Psicológicos: transtorno emocional ou, 
surpreendentemente, relaxamento após um período 
cheio de stress.

Factores hormonais nas mulheres: menstruação, 
contracepção hormonal e terapêutica hormonal de 
substituição (THS).

O factor desencadeante mais frequente é a fome ou a 
insuficiência de alimentos em relação às necessidades. 
Este é particularmente o caso nos jovens – as crianças 
com tendência para enxaqueca nunca devem deixar de 
tomar o pequeno almoço. Nas mulheres, as alterações 
hormonais associadas ao ciclo menstrual são importantes 
factores desencadeantes potenciais.

Estes, e a maioria dos outros factores desencadeantes, 
representam uma certa forma de stress, e sugerem 
que as pessoas com enxaqueca não respondem bem às 
mudanças.

Qual o tratamento que posso tomar?

Os medicamentos que tratam da crise de enxaqueca  



têm a designação de tratamentos da crise aguda. Os 
correctos podem ser muito eficazes, mas têm que ser 
tomados correctamente e não usados em excesso. 
Incluem analgésicos vendidos sem receita médica, a 
maior parte dos quais contém aspirina, ibuprofeno ou 
paracetamol. Destes, o paracetamol é o menos eficaz 
para a maioria das pessoas. Em todos os casos, os 
preparados solúveis ou efervescentes actuam mais 
depressa e melhor.

Pode também tomar um medicamento designado por 
antiemético se sentir enjoo ou se achar que vai vomitar. 
Certos antieméticos até ajudam os analgésicos fazendo 
com que o seu organismo os absorva mais rapidamente. 
Pode administrá-los sob a forma de supositórios se se 
sentir muito enjoado ou se vomitar durante as crises de 
enxaqueca.

O seu farmacêutico pode aconselhá-lo sobre os melhores 
tratamentos sem receita médica que poderá fazer. Se 
nenhum deles funcionar para si, ou se precisar de mais 
do que a dose recomendada, o farmacêutico poderá 
sugerir-lhe que consulte um médico.

O seu médico poderá prescrever-lhe um dos tratamentos 
específicos contra a enxaqueca. Deverá experimentá-
los quando os analgésicos e os antieméticos não aliviam 
os seus sintomas e não o fazem regressar à vida activa 
razoavelmente depressa. Funcionam de uma forma 
bastante diferente. Não atacam a dor mas desfazem o 
que se está a passar no seu cérebro para causar a crise. 
Incluem a ergotamina, muito utilizada em certos países 
mas não noutros, e um grupo de fármacos mais recentes 
designados por triptanos. Se o seu médico o aconselhar, 
pode utilizar estes fármacos juntamente  
com analgésicos, antieméticos ou ambos.



Há algumas medidas simples que podem tornar a 
medicação mais eficaz.

Tome a medicação logo no início ...

Tenha sempre consigo pelo menos uma dose da 
medicação recomendada pelo seu médico. Tome-a assim 
que se aperceber que vem aí uma crise. A medicação 
tomada logo no início tem mais probabilidades de 
funcionar bem. Durante uma crise de enxaqueca o 
estômago está menos activo e portanto os comprimidos 
tomados oralmente não são absorvidos tão bem na 
corrente sanguínea como seriam normalmente. Coma 
qualquer coisa se puder ou beba qualquer coisa doce.

… mas não demasiadas vezes

Siga sempre cuidadosamente as instruções que 
acompanham a sua medicação. Em particular, não tome 
o tratamento da crise aguda demasiadas vezes porque 
pode ficar com uma dor de cabeça resultante desse 
tratamento. A isto se chama cefaleia por uso excessivo 
de medicação e existe um folheto separado sobre ela 
que pode pedir se está preocupado com este assunto. 
Para evitar que tal aconteça, nunca tome medicação 
para tratar os sintomas da cefaleia regularmente em 
mais de dois ou três dias por semana.

E se estes tratamentos não funcionarem?

Se as crises frequentes ou severas não forem bem 
controladas com o tratamento para a crise aguda, 
a chamada medicação profiláctica é uma opção. 
Contrariamente ao tratamento da crise aguda, deverá 
tomar esta medicação diariamente porque funciona de 
uma forma totalmente diferente – impedindo o processo 
de enxaqueca de se iniciar. Por outras palavras, aumenta 
o seu limiar de enxaqueca.



O seu médico pode aconselhá-lo sobre a escolha de 
medicamentos disponíveis e sobre os seus efeitos 
secundários prováveis. A maioria foi inicialmente 
desenvolvida para afecções bastante diferentes, portanto 
não fique surpreendido se lhe propuserem medicação 
descrita como tratamento para a tensão alta, a epilepsia 
ou mesmo a depressão. Não é por esse motivo que a 
está a tomar. Estes medicamentos funcionam também 
contra a enxaqueca.

Se estiver a tomar um destes medicamentos, siga 
cuidadosamente as instruções. A investigação 
demonstrou que uma razão muito frequente para que 
este tipo de medicação não funcione é o facto de os 
doentes se esquecerem de a tomar.

Que outras coisas posso fazer para me ajudar a 
mim próprio?

O exercício regular e manter-se em forma será 
benéfico para si. Evitar os factores de predisposição e 
desencadeantes é sensato, pelo que deve estar ciente 
de todos os factores desencadeantes possíveis. Poderá 
conseguir evitar alguns factores desencadeantes mesmo 
que haja outros que considere difíceis ou impossíveis de 
controlar.

Mantenha um diário

As fichas do diário podem registar muitas informações 
relevantes sobre as suas dores de cabeça – com 
que frequência as tem, quando acontecem, quanto 
tempo duram e quais são os sintomas. São preciosas 
para ajudar no diagnóstico, identificando os factores 
desencadeantes e avaliando se os tratamentos estão a 
funcionar bem.



O que acontece se eu pensar que posso estar 
grávida?

Necessitará de consultar o seu médico. Alguns dos 
medicamentos utilizados para a enxaqueca não são 
indicados se estiver grávida.

Preciso de alguns testes?

A maioria dos casos de enxaqueca são fáceis de 
reconhecer. Não existem testes para confirmação do 
diagnóstico, que se baseia na sua descrição das suas 
dores de cabeça e na falta de descobertas anómalas 
quando o seu médico o examina. É pouco provável 
que um exame ao cérebro ajude. Se o seu médico não 
estiver totalmente certo sobre o diagnóstico, poderá 
pedir-lhe que faça alguns testes para eliminar outras 
causas das dores de cabeça, mas frequentemente estes 
testes não são necessários.

A minha enxaqueca vai melhorar?

Não existe qualquer cura conhecida para a enxaqueca. 
No entanto, para a maioria das pessoas com enxaqueca, 
as crises tornam-se menos frequentes à medida que vão 
envelhecendo.

Entretanto, se fizer tudo o que está ao seu alcance 
para seguir os conselhos dados neste folheto poderá 
conseguir mudar de uma afecção que está fora de 
controlo para uma que pode controlar.

Para mais informações, visite www.w-h-a.org




