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Què són les migranyes ?

Les migranyes són uns mals de cap que poden aparèixer en adults i nens .

Quins són els símptomes de les migranyes en nens ?

Els símptomes de les migranyes varien segons l'edat del nen . En adolescents , els símptomes tendeixen a ser
més semblants als símptomes dels adults : el mal de cap , en general , comença lentament i afecta només a un
costat del cap , però en un terç dels adolescents , afecta a banda i banda del cap .

Algunes nenes adolescents tenen migranyes tots els mesos, al voltant de la data d'inici del seu cicle menstrual ,
són les anomenades " migranyes menstruals " .

En nens petits , les migranyes poden causar nàusees, vòmits i dolor en l'àrea de l'estómac i sensibilitat a la llum i
als sorolls , el mal de cap pot afectar tot el cap o només a una part d'aquesta , com el front o algun dels costats .

Sense importar l'edat, la majoria dels nens que tenen migranya se senten millor si es fiquen al llit en una habitació
tranquil·la i fosca .

Alguns nens , abans que comenci la migranya , tenen l'anomenada " AURA " . Una aura és una sensació o
símptoma estrany que li adverteix al nen que va a començar una migranya . L'aura de cada nen és diferent , però ,
en la majoria dels casos , les aures afecten la visió . Com a part d'una aura , un nen podria veure llums
intermitents , punts brillants , línies en ziga-zaga o perdre part de la visió . Un altre nen pot sentir adormiment i
formigueig als llavis , la part inferior de la cara i els dits d'una mà . L'aura sol durar uns pocs minuts i desapareix
quan comença el mal de cap .

He de portar el meu fill a veure un metge ?
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És aconsellable portar el seu fill al metge si :

- Té un mal de cap que comença després d'una lesió al cap.

- Es desperta a la nit amb maldecap, sobtat i intens , i apareix amb altres símptomes , com vòmits , dolor o rigidesa
al coll .

- Presenta canvis en la visió o visió doble , confusió , pèrdua de l'equilibri o febre superior a 38 º .

- Té mal de cap amb una freqüència d'una o més vegades al mes o té menys de 3 anys d'edat

El meu fill s'ha de fer alguna prova ?

És probable que no . El metge del seu fill , possiblement , pot determinar la causa del mal de cap en realitzar un
examen i informar-se sobre els seus símptomes . No obstant això , si el metge ho considera oportú, potser
l’indiqui un estudi d'imatge , com una ressonància magnètica nuclear o una tomografia .

Què puc fer per ajudar el meu fill quan té una migranya ?

Quan comenci la migranya del seu fill :

• Feu que descansi en una habitació tranquil · la i fosca .

• Intenteu que dormi .

• Administri les medicines que li hagi aconsellat el seu metge .

Com es tracten les migranyes en nens ?

Hi ha moltes medicines que poden alleujar el dolor de les migranyes . També hi ha medicines que poden ajudar a
evitar que es produeixin les migranyes . La medicina adequada per al seu fill dependrà de la freqüència amb la
que pateix migranyes i de la seva intensitat. Si el seu fill té migranyes sovint , consulti al seu metge per trobar el
tractament adequat , no intentin gestionar el problema pel seu compte administrant medicines per al dolor , de
venda sense recepta . De fet , si el seu fill pren aquestes medicines molt sovint , pot tenir més maldecaps en el
futur .

Hi ha res que pugui fer per evitar que el meu fill tingui migranya ?

Pot ser . En alguns casos , les migranyes poden ser desencadenades per certs aliments o activitats.

Algunes possibles estratègies per prevenir el mal de cap són :

- Beure líquids suficients i tractar d'evitar begudes amb cafeïna .

- Mantenir horaris regulars de son i procurar que diàriament descansi un nombre d'hores suficient . Evitar el
cansament excessiu . Tampoc és bo dormir en excés .

- Horaris de menjar reglats i equilibrats . Evitar saltar menjars .

- Planificar i organitzar les seves activitats de forma sensata

Intenti evitar situacions que li desencadenin els mals de cap . No tothom és igual en això , pel que és útil que
aprengui a reconèixer els factors que perjudiquen al seu fill . Aquests són alguns dels que més sovint solen
provocar-los, per la qual cosa ha de procurar evitar-los:

- Olors fortes, perfums , pintures , productes de neteja , etc .

- Llums excessivament brillants o intermitents .
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- Exercici excessiu ( extenuant ) .

- Situacions que li provoquin estrès .

També hi ha tres grups d'aliments que poden desencadenar una migranya , i si veu que l'afecta algun d'ells ,
eviti'ls :

- Aliments rics en tiramina , per exemple , formatges , especialment fermentats i madurats , derivats lactis com
iogurt , nata i gelats , xocolata , fruits secs.

- Aliments rics en nitrits , per exemple , salsitxes .

- Aliments rics en glutamat , per exemple , menjar xinès .

Per determinar quins són els possibles desencadenants , porti un diari dels mals de cap del seu fill : DIARI DELS
MALS DE CAP DEL MEU FILL . En ell escrigui cada vegada que el seu fill tingui un mal de cap i també escriviu la
següent informació :

- L'hora en què va començar i en què va finalitzar .

- A quina part del cap li afectava , per exemple , costat esquerre , costat dret , tots dos costats o darrere dels ulls .

- Com sentia el mal de cap , per exemple , "com un martelleig " o " agut " .

- Què va menjar i què va fer el seu fill abans que comencés el mal de cap .

- Quina va ser la intensitat del dolor .

- Què va fer vostè per intentar ajudar , per exemple , que el seu fill descansés en una habitació fosca .

- Quina medicina li va donar , si n’hi va donar alguna , indicant el nom de la medicina i la quantitat .

- Qualsevol altre símptoma que el seu fill hagi tingut amb el mal de cap , per exemple , adormilament als llavis .

Després de portar el diari durant un temps , comenteu-los i comproveu si podeu detectar algun menjar o
esdeveniment que sembli causar el mal de cap. Després, tracti d'evitar aquests desencadenants per veure si els
mals de cap apareixen amb menys freqüència . Comparteixi el diari amb el metge del seu fill . Li pot ajudar a
comprendre els mals de cap del seu fill i a elegir el millor tractament per a ell .
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