
RELAÇÃO ENTRE 
ALIMENTOS E ENXAQUECA 



A relação entre alimentos e enxaqueca não é 
simples, porque, entre as pessoas que têm este 
tipo de doença neurológica, cada uma pode 
reagir a um diferente tipo de alimento com maior 
potencial de provocar uma crise. Mas, existem 
sim alguns tipos de alimentos que você deve 
evitar, não só para se prevenir das crises, mas, 
também, para diminuir a intensidade delas.
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Alguns alimentos podem 
aumentar a intensidade  
das crises, tais como:

 n Chocolate;
 n Frutas cítricas;
 n Alimentos gelados (como sorvete);
 n Alimentos gordurosos;
 n Alimentos condimentados ou carnes 
processadas;

 n Alimentos ricos em glutamato monossódico, que 
está presente em salgadinhos, molhos e adoçantes.

Sobre as bebidas, aquelas 
que contêm cafeína (café, 
refrigerantes e chá-preto) e 
as alcoólicas também devem 
ser evitadas por quem sofre 
com crises de enxaqueca. 
Mas, isso não significa que 
você deve evitar todos os alimentos listados. Pois o 
efeito de cada um desses alimentos na intensidade 
de uma crise de enxaqueca varia para cada pessoa. 
Entretanto, você pode tentar identificar quais deles 
pioram ou ajudam a desencadear uma crise e, 
assim, evitá-los.



Existem algumas medidas que ajudam você a 
identificar os alimentos que podem piorar as crises 
de enxaqueca:

 • HORÁRIO EM QUE COME - tente lembrar se 
comeu um determinado alimento e teve uma crise 
de enxaqueca nas 12 ou 24 horas seguintes;

 • FREQUÊNCIA COM QUE COME ALGO – tente 
lembrar se você ingeriu um alimento ou uma 
bebida menos vezes em um mês a intensidade 
das crises de enxaqueca diminuiu.

Alimentos e enxaqueca:  
COMO IDENTIFICAR GATILHOS?



A enxaqueca também pode estar 
relacionada com o nível de açúcar no 
sangue. Então, para prevenir, faça 
cinco ou seis pequenas refeições 
ao longo do dia para manter o nível 

de açúcar no sangue constante. 
Pequenas refeições espalhadas no 

dia ajudam a evitar a dor de cabeça causada 
pela fome e mantêm o metabolismo acelerado. 
Por outro lado, evitam que você consuma uma 
grande quantidade de alimentos de uma só vez, 
o que também pode piorar as crises.

Também procure adotar outros hábitos que 
podem ajudam a aliviar as crises de 
enxaqueca: manter-se hidratado, 
comer proteínas magras (frango e 
peixe) nas refeições e ingerir grãos 
inteiros ao invés de processados - 
por exemplo, trocando o pão branco 
pelo pão integral.

DIETA para quem tem enxaqueca
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