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Ce sunt migrenele? 

Migrenele, denumite i dureri de cap, sunt dureri ce pot apare i la copii i la adul i.ș ș ș ț

Care sunt simptomele migrenelor la copii? 

Simptomele migrenelor variază în func ie de vârsta copilului. La adolescen i simptomele tind săț ț  
fie  mai  asemănătoare  simptomelor  de  la  adul i:  durerea  de  cap  în  general  începe  lent  iț ș  
afectează doar o parte a capului, de i la o treime din adolescen i afectează ambele păr i aleș ț ț  
capului.

La anumite fete adolescente migrenele apar lunar, în jurul datei începerii ciclului menstrual; sunt 
a a-numitele ”migrene menstruale”.ș

La copiii mici, migrenele pot provoca grea ă, vomă i dureri de stomac, sensibilitate la luminăț ș  
i la zgomot; durerea de cap poate afecta capul în întregime sau doar o parte a acesteia, cum ar fiș  

fruntea sau una din păr ile laterale.ț

Indiferent de vârstă, majoritatea copiilor cu migrene se simt mai bine dacă se culcă într-o cameră 
lini tită i întunecată.ș ș

Unii copii, înainte de apari ia migrenei au a a-numita ”AURĂ”. Aura este o senza ie sau unț ș ț  
simptom ciudat care îl avertizează pe copil că va avea o migrenă. Aura fiecărui copil e diferită, 
dar în majoritatea cazurilor afectează vederea. Ca formând parte dintr-o aură, copilul ar putea 
vedea lumini intermitente, puncte strălucitoare, linii în zigzag sau să piardă par ial vederea. Al iț ț  
copii  pot  sim i  amor eală  sau  furnicături  la  nivelul  buzelor,  păr ii  inferioare  a  fe ei  sau  aț ț ț ț  
degetelor de la o mână. Aura durează de obicei pu ine minute i dispare când începe durerea deț ș  
cap.

Trebuie să duc copilul la medic? 

Este recomandabil să duce i copilul la medic dacă: ț

- Are o durere de cap ce apare după un traumatism la cap
- Se scoală noaptea cu o durere care este bruscă, intensă i este înso ită de alte simptome cum arș ț  
fi voma sau rigiditatea gâtului.
- Prezintă alterări de vedere sau vedere dublă, confuzie, pierderea echilibrului sau temperatură 
mai mare de 38 º. 
- Are durere de cap cu o frecven ă de una sau mai multe ori pe lună sau copilul are o vârstă maiț  
mică de 3 ani.

Copilului meu îi trebuie făcută vreo investiga ie? ț

Probabil nu. Probabil că medicul copilului dumneavoastră va putea determina cauza durerii de 
cap după efectuarea examenului fizic i informării asupra simptomelor. Totu i, dacă mediculș ș  
consideră că copilul are o problema gravă, este posibil să îi recomande un studiu imagistic, cum 
ar fi o rezonan ă magnetică nucleară sau o tomografie.ț

Ce pot face ca să îmi ajut copilul când are o migrenă? 

Când copilul începe cu o migrenă:



• Lăsa- i-l să se odihnească într-o cameră lini tită i întunecată.ț ș ș

• Să încerca i să îl adormi iț ț

• Administra i medicamentele pe care le-a recomandat medicul.ț

Cum se tratează migrenele la copii? 

Există multe medicamente care pot alina durerea provocată de migrene. Există i medicamenteș  
care  ajută  la  evitarea  producerii  migrenelor.  Medicamentul  adecvat  pentru  copilul 
dumneavoastră depende de frecven a i intensitatea acestora. Dacă copilul dumneavoastră areț ș  
migrene des, sfătui- i-vă cu medicul pentru a găsi tratamentul adecvat; nu încerca i să rezolva iț ț ț  
problema pe cont propriu administrând medicamente pentru durere, care se vând fără re etă. Deț  
fapt, dacă copilul dumneavoastră ia acest tip de medicamente foarte des poate avea în viitor mai  
multe dureri de cap.

Pot face ceva ca să evit migrenele copilului meu?  

Poate. În anumite cazuri migrenele pot fi declan ate de anumite alimente sau activită i pe care leș ț  
realizează copilul.

Câteva posible strategii pentru a preveni durerile de cap sunt:
                     -     Să consume suficiente lichide i să încerce să evite băuturile care con in cofeinăș ț

- Să aibă un orar regulat de somn i să încerce să se odihnească un număr suficientș  
de ore. Să evite oboseala în exces. Nu este bine nici să doarmă prea mult.

- Mese cu orar regulat i echilibrate. Să evite să sară peste mese.ș
- Să planifice i să- i organizeze ra ional activită ile. ș ș ț ț

Încerca i să evita i situa iile care declan ează durerile de cap. Nu toată lumea reac ionează laț ț ț ș ț  
fel, motiv pentru care este util să învă a i să recunoa te i factorii care aduc prejudicii copiluluiț ț ș ț  
dumneavoastră. Acestea sunt câ iva factori care produc mai des migrene i ar trebui evita i:ț ș ț

- Mirosuri puternice, parfumuri, vopsele, articole de menaj, etc.
- Lumini excesiv de strălucitoare sau intermitente.
- Efort fizic excesiv (extenuant).
- Situa ii care le provoacă stres.ț

Există de asemeni trei grupuri de alimente care pot declan a o durere de cap; dacă se dovede teș ș  
că unele dintre acestea sunt responsabilele, evita i-le:ț

- Alimente bogate în tiramină, ca de exemplu brânzeturi,  în special fermentate iș  
închegate, produse lactate ca iaurtul, smântâna i înghe ata, ciocolata, fructele seci.ș ț

- Alimente bogate în nitra i, cum ar fi de exemplu cârna ii.ț ț
- Alimente bogate în glutamat, de exemplu mâncarea chinezească.

Pentru a determina care sunt posibilii factori declan atori, folosi i un jurnal al durerilor de capș ț  
ale copilului dumneavoastră: JURNALUL DURERILOR DE CAP ALE COPILULUI MEU. În 
acesta trebuie să nota i data la care copilul dumneavoastră a a vut dureri de cap i de asemeniț ș  
scrie i i următoarele informa ii:ț ș ț

- Ora la care a început i la care s-a terminat.ș
- Ce parte a capului îl durea, de exemplu partea stângă, partea dreaptă, de ambele 

păr i, sau în spatele ochilor.ț
- Cum era durerea de cap, de exemplu ”ca un ciocan” sau ”acut”.
- Ce a mâncat copilul dumneavoastră înainte să înceapă durerea de cap.
- Care a fost intensitatea durerii.



- Ce a i făcut dumneavoastră în încercarea de a-l ajuta, de exemplu l-a i culcat într-oț ț  
cameră întunecată.

- Ce  medicament  i-a i  dat,  dacă  i-a i  dat,  indicând  numele  medicamentului  iț ț ș  
cantitatea.

- Orice alt simptom înso itor al durerii de cap, cum ar fi amor irea buzelor.ț ț

După men inerea pe o perioadă anume de timp a acestui jurnal, revizui i-l i verifica i dacăț ț ș ț  
pute i detecta vreo mâncare sau eveniment care pare să fie cauza durerii de cap. După aceea,ț  
încerca i  să evita i factorii  declan atori pentru a observa dacă durerile de cap apar mai rar.ț ț ș  
Arăta i-i medicului jurnalul copilului dumneavoastră. Îl poate ajuta să în eleagă tipul durerii deț ț  
cap i să aleagă tratamentul cel mai potrivit pentru acesta.ș
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