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A enxaqueca é uma doença neurológica de diagnóstico clínico
com predominância em pessoas jovens, principalmente mulheres,
que pode ser prevenida e tratada. É apenas um dos quase 200
tipos de dores de cabeça que existem.
A doença se caracteriza por uma dor latejante que dura de
quatro a 72 horas e afeta, em geral, apenas um lado da cabeça,
mas pode afetar a cabeça toda. Ela piora com luz , cheiro, barulho
e movimentos .
A forma mais comum de enxaqueca é a sem aura. Aura são
alterações visuais como pontos escuros, luminosos, linhas em zigzag ou
manchas na visão que podem anteceder ou acompanhar a dor de cabeça,
duram de 5 a 60 minutos. Na enxaqueca com aura a dor é precedida por
alterações visuais ou sensitivas (dormência na mão, braço e língua).
Um alerta importante é que a enxaqueca com aura quando associada
ao uso de anticoncepcional pode aumentar o risco de acidente vascular
cerebral (derrame). Se, além do anticoncepcional, a paciente for
tabagista, o risco é muito maior.
Quando um médico especialista atende um paciente com enxaqueca,
pode indicar dois tipos de tratamentos medicamentosos: o para a crise em
si e o preventivo. O primeiro medicamento é essencial para abortar a crise
de dor. No caso do tratamento abortivo das crises, o princípio mais
importante na enxaqueca já instalada é que o medicamento seja
administrado assim que a dor se manifesta. Um papel fundamental do
especialista é orientar sobre as mudanças nos hábitos de vida,
introduzindo técnicas de relaxamento como a Ioga e massagens
relaxantes regularmente.

Outro recurso que tem sido utilizado com sucesso pelos
médicos é fornecer ao paciente um diário no qual ele irá anotar
todas as vezes que sentiu a dor, sua intensidade, frequência, o
que pode ter desencadeado, entre outros detalhes. Com essas
informações, é possível identificar os fatores desencadeantes,
que podem variar em cada pessoa.

