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REZUMAT

Cefaleea este un simptom frecvent întâlnit în 
practica pediatrică. 

OBIECTIVE: Evaluarea incidenței cefaleei la 
adolescenți în cabinetul medical școlar, a caracterului 
și etiologiei acesteia, precum și a posibilităților de tra-
tament corect. 

MATERIAL ȘI METODĂ: Studiu prospectiv, 
în două unități de învățământ din Tîrgu Mureș, în pe-
rioada 9.02.2015 – 9.04.2015. Lotul: 1295 adolescenţi 
elevi (759, respective 536), vârsta 15 – 19 ani, raport 
fete:băieți 2:1, vârsta medie 16 ani. Monitorizarea ce-
faleei s-a realizat pin evaluarea elevilor care s-au pre-
zentat la cabinet cu cefalee (anamneză, examen cli-
nic general, pulsoximetrie – SaO2, tensiune arterială 
– TA, temperatura axilară, algezimetrie pe scala VAS, 
optometrie), stabilirea diagnosticului, administrarea 
tratamentului, reevaluare, înregistrarea datelor într-un 
formular excel prestabilit. Metode statistice – minim, 
maxim, media aritmetică, procente, chitest 

REZULTATE ȘI DISCUȚII: Cefaleea a fost 
prezentă în 7,87% (n=102) din cazuri în lotul stu-
diat, reprezentând 30% din totalul cazurilor de du-
rere, 26,25% (n=340) acuzând o formă de durere 
(p=0,000002). Cefaleea a fost acută 99,02% (n=101), 
cu debut brusc 71,5% (n=74) și instalată progresiv în 
26,47% (=27) din cazuri, caracterul de presiune în 
68,62% (n=70) mai rar pulsatilă sau de înțepătură. Un 
singur elev cu cefalee cronică (HIC benign) 0,98%, 
nici un caz cu migrenă. Există diferențe semnifi cative 
statistic între cele două unități de învățământ în ceea 

ce privește intensitatea durerii, astfel că la liceul teh-
nologic 53,03% (n=35) au prezentat cefalee ușoară 
și 46,96% (n=31) cefalee medie și severă (30,03% 
medie, 16,66% severă), pe când la colegiul național 
86,11% (n=31) au prezentat cefalee ușoară și 13.88% 
cefalee medie (nici un caz cu cefalee severă), (p 
=0,0008). Modifi cări ale parametrilor fi ziologici mo-
nitorizați s-au înregistrat în 44,12% (n=45) din cazuri. 
Cauzele determinante ale cefaleei secundare au fost: 
infecțiile acute de căi respiratorii superioare (IACRS) 
47,05% (n=48), suprasolicitarea intelectuală 20,58% 
(n=21), viciile de refracție necorectate 9,8% (n=10), 
hipertensiunea arterială juvenilă 7,84% (n=8), hipo-
calcemia 4,9% (n=5), dismenoreea 3,92% (n=4), trau-
matismele craniene ușoare 2,94% (n=3), carii dentare 
complicate 1,96% (n=2), hipertensiune intracraniană 
benignă 0,98% (n=1). Tratament medicamentos, tera-
pii complementare, psihoterapie. Evolutie favorabilă 
la reevaluare după o oră. 

CONCLUZII

1. Cefaleea reprezintă o cauză importantă de 
durere la adolescenți pentru care se solicită consult 
la cabinetul medical școlar (7,87% din elevi, 30% din 
cazurile de durere, p=0,000002) 

2. Anamneza efectuată cu deosebită acuratețe 
dar și minima dotare a cabinetelor medicale școlare 
este foarte importantă în stabilirea corectă a tipului și 
cauzelor de cefalee, parametrii fi ziologici fi ind modi-
fi cați în 44,12% (n=45) din cazurile de cefalee. 
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3. Tratamentul holistic al cefaleei presupune un 
personal bine pregătit și o muncă de echipă. 4.Speci-
alizarea/Competenţa de medicină şcolară atât pentru 
medici cât și pentru asistenții medicali, dar și ghidu-
rile de practică pentru medicina şcolară reprezintă o 

necesitate urgentă, având în vedere specifi cul activi-
tății din cabinetul medical școlar, asistentul medical 
desfășurând mai mult de 50% din activitate fără me-
dic în cabinet.

CUVINTE CHEIE: cefalee, adolescent, şcoală

Assessment and management of headache of adolescents 
in medical school offices  – Prospective study

ABSTRACT

Headache is a common symptom seen in pedi-
atric practice. 

OBJECTIVES: Evaluate the incidence of hea-
dache of adolescents in the medical school offi ces, the 
nature and etiology and the treatment options properly. 

MATERIAL AND METHODS: Prospec-
tive study in two schools in Tirgu Mures, between 
09/02/2015 – 04/09/2015. Lot 1295 adolescent stu-
dents (759, respectively 536), aged 15-19 years com-
pared girls: boys 2: 1, average age 16. Monitoring 
headache was achieved pine assessment of pupils who 
were presented to cabinet headache (history, general 
exam, pulse oximetry – SaO2, blood pressure – BP, 
temperature axillary, algezimetrie on VAS, optome-
try), diagnosis, treatment administration, revaluation , 
recording data in a predetermined form excel. Statisti-
cal methods – minimum, maximum, arithmetic mean, 
percentages, chitest 

RESULTS AND DISCUSSION: Headache was 
present in 7.87% (n = 102) of cases in the study group, 
representing 30% of all cases of pain, 26.25% (n = 
340) accusing a form of pain (p = 0.000002). Acute 
Headache was 99.02% (n = 101), suddenly falling 
71.5% (n = 74) and installed progressively 26.47% (= 
27) of cases, the character of pressure 68.62% ( n = 
70) or less throbbing prick. One student with chronic 
headache (HIC benign) 0.98%, no cases of migraine. 
There are signifi cant differences between the two sc-
hools in terms of pain intensity, so that the technolo-
gical high school 53.03% (n = 35) had mild headache 

and 46.96% (n = 31) and severe headache average ( 
30.03% average, 16.66% severe), while the national 
college 86.11% (n = 31) had mild headache and hea-
dache average 13.88% (not with severe headache), (p 
= 0, 0008). Changes in monitored physiological pa-
rameters were recorded at 44.12% (n = 45) of cases. 
Important causes of secondary headache were: acute 
upper respiratory tract infections (IACRS) 47.05% (n 
= 48), overuse intellectual 20.58% (n = 21), uncorrec-
ted refractive defects in 9.8% (n = 10), 7.84% juve-
nile hypertension (n = 8), hypocalcaemia 4.9% (n = 
5), dysmenorrhea 3.92% (n = 4), head trauma, mild 
2.94% (n = 3) , tooth decay complicated 1.96% (n = 2), 
benign intracranial hypertension 0.98% (n = 1). Medi-
cation, complementary therapies, psychotherapy. The 
revaluation favorable evolution after one hour. CON-
CLUSIONS: 1.Headache is an important cause of pain 
in adolescents submitted for consultation to the school 
doctor (7.87% of students, 30% of cases of pain, p = 
0.000002) 2. Anamnesis performed with great accu-
racy minimum equipment and school medical cabinets 
is very important in determining the correct type and 
causes headache, change in physiological parame-
ters being 44.12% (n = 45) of cases of headache. 3. 
Headache holistic treatment requires well-trained and 
teamwork. 4.Specialty/certifi cate medical school for 
both physicians and nurses, and practice guidelines for 
medical school is urgently needed, given the specifi c 
activity of the school doctor, nurse carrying more than 
50% of activity without doctor in cabinet.

KEY WORDS: headache, teenager, school
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INTRODUCERE

Cefaleea este defi nită ca orice durere continuă 
sau nevralgică localizată la cap. Ponderea cefaleei 
recurente în rândul populaţiei prezintă o tendinţă de 
creştere de la vârsta şcolară (10%) la vârsta adoles-

cenţei (15-20%). Majoritatea o reprezintă formele pri-
mare, cele secundare, care au o cauză organică, fi ind 
mai puţin numeroase (raport 9:1). Nu toate structurile 
craniene sunt sensibile la durere

Tabel nr.1: Durere craniană – structuri sensibile la durere 

SENSIBILE LA DURERE NU SUNT SENSIBILE LA DURERE

Extracraniene

 Ochii, orbitele
 Urechile și cavitățile mastoidine
 Nasul și sinusurile nazale
 Dinții și orofaringele
 Craniul (periostul și scalpul)
 Coloana cervicală 

 

 -

Intracraniene

 Marile vase (vene și artere)
 Dura mater, de la baza craniului
 Nervii cranieni V, VII, IX, X
 Nervii cervicali C1-C3 

 Parenchimul cerebral
 Pia mater
 Arahnoida
 Ependimul
 Plexurile coroide.

Mecanismele determinante ale cefaleei sunt in-
fl amaţia, tensiunea sau deplasarea, contracţia muscu-
lară și vasodilatația prin afectarea aferențelor primare 
nociceptive. Proiecția durerii determinată de leziunile 
supratentoriale este pe regiunile fronto-parietotem-
porale prin intermediul primei ramuri a nervilor tri-
gemeni, iar a leziunilor subtentoriale implică zonele 
auriculare şi occipito-cervicale prin intermediul ner-
vului glosofaringian, al nervului vag şi al nervilor cer-
vicali superiori [1, 2,3,4,5].

Clasifi care etiologică a cefaleei conform Inter-
national Headache Society din 2004 [6]:

1. Cefaleea primară
a. Migrena
b. Cefaleea de tensiune 
c.  Cefaleea în ciorchine (cluster) şi alte ce-

falalgii trigeminale 
d. Alte cefalei primare 

2. Cefaleea secundară
a. cefaleea atribuită traumatismului capului
b.  cefaleea atribuită patologiei vasculare 

craniene sau cervicale
c.  cefaleea atribuită afecţiunilor intracrani-

ene non-vasculare
d.  cefaleea atribuită unei substanţe sau se-

vrajului acesteia

e. cefaleea atribuită infecţiei
f.  cefaleea atribuită perturbării homeosta-

ziei 
g.  cefaleea sau durerea facială atribuită 

afecţiunilor craniului, gâtului, ochilor, 
urechilor, 

h.  nasului, sinusurilor, dinţilor, gurii sau al-
tor structuri faciale sau craniene

i. cefalee atribuită unei boli psihice
j. nevralgii craniene
k. alte cefalei 

Clasifi carea cefaleei în funcție de durată și 
modalitatea de debut:

1. Cefaleea acută
a. Instalată brusc
b. Instalată progresiv

2. Cefaleea cronică – este cefaleea cu durata a 
minim 15 zile/lună, în ultimele 6 luni

a. Aspect continuu
b. Aspect paroxistic

Semne de alarmă în debutul sau evoluția unei 
cefalei la adolescent și care impun măsuri urgente 
sunt [7]: 

 Caracterul fulgerător: durerea atinge rapid in-
tensitatea maximă ( câteva secunde – 5 minute)
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•  Simptome neurologice de focar (slăbiciune la 
nivelul unui membru, 5 min > aura > 1 oră)

• Tulburări cognitive
•  Modifi cări ale frecvenței și caracterului cefa-

leei
•  Asocierea unor simptome noi episoadelor de 

cefalee
• Examen neurologic modifi cat
• Cefaleea care se modifi că în funcție de pozitie
•  Cefaleea care îl trezește pe pacient din somn, 

cefaleea matinală 
•  Cefaleea accentuată de activitatea fi zică sau 

de manevra valsalva (tuse, râs, strănut)
•  Cefaleea pacienților cu risc crescut de trom-

boză a sinusurilor venoase cerebrale
• Tulburări vizuale 
• Redoare de ceafă
• Debut recent al cefaleei la un pacient cu HIV
• Debut recent al cefaleei la un pacient cu isto-

ric de neoplasm
• Hipertensiunea arterială

Factori favorizanți, declanșatori sau agra-
vanți ai cefaleei pot fi [7]:

stressul, 
factorii climatici 
alimentele

 alergeni alimentari
  conservanți alimentari (nitrați, aspartam, 

glutamat)
  cafea, ciocolată, vin roșu, brânzeturi fer-

mentate (tiramina, fenilalanina)
factori farmacologici 

  peste 1000 de medicamente au ca efecte 
secundare cefaleea
 sevrajul

 biologici (hipoglicemia, tulburări hidroelectro-
litice, privarea de somn, oboseala, ciclul mens-
trual, activitatea sexuală, lumina puternică)

efortul fi zic intens
traumatisme
Evaluarea cefaleei presupune o anamneză ri-

guroasă și un examen clinic complet, cu evaluare 

neurologică atentă, iar uneori investigații paraclinice 
complexe.

Tratamentul cefaleei este diferențiat și com-
plex în funcție de etiologie: 

1.  Cefaleea primară. În prezent, lipsesc re-
zultatele studiilor ţintite efectuate pe copii 
şi adolescenţi, care să demonstreze o evolu-
ţie mai bună a subiecţilor trataţi. O abordare 
terapeutică timpurie a cefaleei primare este 
justifi cată şi de următorii factori:

•  accentuarea hemicraniei pe măsura 
înaintării în vârstă: debutul simptoma-
tologiei apare deja în perioada de creş-
tere la mai mult de 20% dintre adulţi;

•  tendinţa hemicraniei de a persista la 
vârsta adultă la circa 30-50% din pa-
cienţii tineri;

•  tendinţă mai mare de cronicizare în 
cazurile tratate tardiv.

De asemenea, este indicat să se facă recoman-
dări privind regularizarea atât a ritmurilor fi ziologice 
(alimentaţie/somn), cât şi a obiceiurilor de viaţă (în-
văţare, activităţi recreative, sport) împreună cu expli-
caţii simple cu privire la natura tulburării, astfel încât 
pacientul şi familia să cunoască mai bine simptomul 
şi să scadă îngrijorarea acestora. Simpla implicare 
a pacientului şi a familiei în procesul de diagnostic 
şi în abordarea cefaleei determină adesea ameliorări 
semnifi cative ale simptomelor la pacienţii tineri. Fac-
tori predictivi ai ameliorării s-au dovedit a fi : sexul 
masculin, tipul de cefalee, (tensional), debutul mai 
tardiv, absenţa comorbidităţii psihiatrice. [7]

2.  Cefaleea secundară benefi ciază de trata-
mentul bolii de bază și de tratament antial-
gic conform recomandărilor OMS (terapia 
în trepte a durerii). [3,4,7,8,9,10,11,12]

3.  Cefaleea cronică și migrena fi ind adeseori 
greu de controlat, aproximativ 1/3 din pa-
cienți apelează și/sau la terapii complemen-
tare, indicațiile și efi ciența acestora sunt pre-
zentate în tabelul nr. 2. [8,11,12,13,14,15,16]
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Tabelul nr. 2: Terapii complementare recomandate în cefaleea cronică și în migrenă [8]

TERAPII COMPLEMENTARE CEFALEE CRONICĂ MIGRENA

BENEFICE
Biofeedback
Hipnoterapia
Tehnicile de relaxare

Biofeedback
Hipnoterapia
Tehnicile de relaxare

UNEORI POT FI EFICIENTE 
(studiile sunt încă insufi ciente 
sau au generat date contradictorii)

Acupunctura
Training autogen
Coshuguto (plantă medicinală)
Imageria ghidată
Masajul terapeutic
uleiul de Mentha piperita (uz extern) 
Refl exoterapia
Tai chi
Atingerea terapeutică
Tiger Balm
Terapia Trager

Acupunctura
Captalan/brustur dulce 
(Petasites hybridus)
Coenzima Q10
Spilcuța 
(Tanacetum parthenium)
Uleiul de pește
Masajul
Yoga

EFICIENȚA IMPROBABILĂ 
(studiile nu au confi rmat efi ciența) Homeopatia Homeopatia

INEFICIENTE 
sau chiar
PERICULOASE

Manipularea spinală
(manipularea coloanei cervicale poate 
determina chiar accident vascular 
cerebral și deces)

Manipularea spinală
(manipularea coloanei 
cervicale poate determina 
chiar accident vascular 
cerebral și deces)

PREMIZE

Cefaleea este un simptom frecvent întâlnit în 
practica pediatrică, dar un subiect mai rar studiat în 
pediatria românească. În cabinetele de medicină șco-
lară ne întâlnim aproape zilnic cu elevi de diferite vâr-
ste care acuză cefalee de diferite etiologii. Cefaleea 
este un simptom întâlnit frecvent la adolescenți, 3 din 
4 adolescenți acuzând cel puțin un episod de cefalee, 
iar un studiu al durerii efectuat de noi în cabinete șco-
lare în 2015, a plasat cefaleea pe locul doi după dure-
rea abdominală. [17]

OBIECTIVE 

Evaluarea incidenței cefaleei la adolescenți în 
cabinetul medical școlar, a caracterului și etiologiei 
acesteia, precum și a posibilităților de tratament corect. 

MATERIAL ȘI METODĂ

Am efectuat un studiu prospectiv, în două uni-
tăți de învățământ din Tîrgu Mureș (un colegiu na-

țional și un liceu tehnologic), în perioada 9.02.2015 
– 9.04.2015. Lotul a fost format din 1295 adolescenţi 
elevi (759, respective 536), cu vârsta între 15 si 19 
ani, raport fete:băieți 2:1, vârsta medie 16 ani.

Monitorizarea cefaleei s-a realizat pin evalu-
area elevilor care s-au prezentat la cabinet cu cefa-
lee (anamneză, examen clinic general, pulsoximetrie 
– SaO2, tensiune arterială – TA, temperatura axilară, 
algezimetrie pe scala VAS, optometrie), stabilirea di-
agnosticului, administrarea tratamentului, reevaluare, 
înregistrarea datelor într-un formular excel prestabilit.

Materiale utilizate: pulsoximetru digital, tensi-
ometru cu manometru, termometru maximal, optotip 
de carton cu fi guri pentru citire de la 3 metri, algezi-
ometru (scala VAS cromatică cu analogie numerică), 
computer, program Microsoft Offi ce Excel 2016. 

În evaluarea intensității durerii am considerat 
scorurile scalei VAS ca fi ind durere ușoară (VAS 1-4), 
durere medie (VAS 5-6), durere severă (VAS 7-10) 
[10,12,13,17,18]

Metode statistice – minim, maxim, media arit-
metică, procente, chitest
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REZULTATE ȘI DISCUȚII

Cefaleea a fost prezentă în 7,87% (n=102) din 
cazuri în lotul studiat, durerea sub diferite forme fi -
ind prezentă la 26,25% (n=340) din adolescenți, ceea 
ce înseamnă că cefaleea a reprezentat 30% din cazu-
rile de durere pentru care adolescenții au solicitat o 

consultație medicală la cabinetul școlar. Aceste valori 
sunt mult sub cele indicate de literatura de specialitate 
privind incidența și prevalența cefaleei la adolescenți, 
dar se referă doar la perioada în care elevii se afl au în 
școală și sunt semnifi cative privind ponderea cefaleei 
pentru cauzele solicitărilor din cabinetul medical șco-
lar. (p=0,000002)(vezi Figura nr. 1, Tabel nr. 3)

Tabel nr. 3: Distribuția cefaleei și a durerii în general la adolescenți în lotul studiat

DURERE Cefalee Durere
– alta decât cefaleea – Fără durere

Număr elevi (n) n % n % n %
Liceu tehnologic 66 12,31 102 19,02 368 68,65
Colegiu național 36 4,74 136 17,91 587 77,33
TOTAL 102 7,87 238 18,37 955 73,74

p = 0,000002

Figura nr. 1: Incidența cefaleei și a altor dureri la adolescenți

Cefaleea a fost relatată de elevi ca fi ind acută 
99,02% (n=101), cu debut brusc în majoritatea cazu-
rilor 71,5% (n=74) și instalată progresiv în 26,47% 
(=27) din cazuri, caracterul cefaleei fi ind de presiune 
în 68,62% (n=70) din cazuri și în mai mică măsură 
pulsatilă sau de înțepătură. De remarcat că s-a prezen-
tat la cabinet un singur elev cu cefalee cronică (HIC 
benign) 0,98%, iar cu migrenă nu s-a prezentat nici 
un caz . Localizarea cefaleei a fost difuză în 20,5% 
(n=21) din cazuri, frontală 52,9% (n=54), temporală 
18,6% (n=19), parietală 2,9%(n=3), occipitală 4,9% 
(n=5). Intensitatea cefaleei a fost evaluată de adoles-
cenți prin raportare la scala analog vizuală cromatică 
cu analogie numerică de la 1 la 10 și am constatat 
că 64,7% (n=66) au prezentat cefalee ușoară, 24,5% 
(n=25) cefalee de intensitate medie și 10,78% (n=11) 
cefalee severă. Există diferențe semnifi cative statistic 
între cele două unități de învățământ în ceea ce pri-
vește intensitatea durerii, astfel că la liceul tehnologic 

53,03% (n=35) au prezentat cefalee ușoară și 46,96% 
(n=31) cefalee medie și severă (30,03% medie, 
16,66% severă), pe când la colegiul național 86,11% 
(n=31) au prezentat cefalee ușoară și 13.88% cefalee 
medie (nici un caz cu cefalee severă), (p =0,0008). 

Semnele și simptomele de acompaniament ale 
cefaleei, cel mai frecvent întâlnite au fost faciesul 
suferind 77,45% (n=79) din cazuri, fenomenele ne-
urovegetative 50,98% (n=52), urmate de simptome 
digestive 16,66% (n=17), vedere încețoșată 13,72% 
(n=14), agitație/somnolență 12,74% (n=13), feno-
mene neuropsihice 6,86% (n=7), Chvostek pozitiv 
4,9% (n=5) și epistaxis 2,95% (n= 3). (Figura nr.2) 
Modifi cări ale parametrilor fi ziologici monitorizați 
s-au înregistrat în 44,12% (n=45) din cazuri, astfel 
puls peste 100/minut 16,66% (n=17), febră/subfebri-
litate 14,7% (n=15), tensiune arterială peste 130/90 
mmHg 8,8% (n=9), SaO2 sub 94% 3,9% (n=4).
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Figura nr. 2: Semne și simptome de acompaniament
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15,68% (n=16), dintre adolescenții care s-au 
prezentat la cabinetul medical școlar pentru cefalee, 
se afl au în evidența cu boli cronice, astfel: tulburări 
de comportament 6,86% (n=7) din cazuri, gastrite 
cronice 4,9% (n=5), scolioză 1,96% (n=2), epilepsie 
0,98% (n=1), boli cardiace 0,98% (n=2).

Cauzele determinante ale cefaleei secundare 
(Figura nr.3) au fost în primul rând infecțiile acute de 

căi respiratorii superioare (IACRS) 47,05% (n=48), 
urmate de suprasolicitarea intelectuală 20,58% 
(n=21), viciile de refracție necorectate 9,8% (n=10), 
hipertensiunea arterială juvenilă 7,84% (n=8), hipo-
calcemia 4,9% (n=5), dismenoreea 3,92% (n=4), trau-
matismele craniene ușoare 2,94% (n=3), carii dentare 
complicate 1,96% (n=2), hipertensiune intracraniană 
benignă 0,98% (n=1). 

Figura nr. 3: Distribuția cauzelor de cefalee secundară
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Prezentarea la cabinet pentru cefalee s-a fă-
cut în mai putin de o oră de la debut în 6,86% (n=7) 
din cazuri, între 1-24 ore de la debut 35,29% (n=36) 
și după mai mult de 24 de ore de la debut 57,84% 
(n=57), cu un minim de 5 minute de la debutul cefa-
leei și un maxim de 30 de zile, într-un caz de cefalee 
intermitentă, determinată de scăderea acuității vizuale 
necorectate. S-au prezentat la cabinet după 1-2 zile de 
la instituirea de către medic sau părinți a unui trata-
ment antialgic cu paracetamol, metamizol sau ibupro-
fen 26,47% (n=27) dintre adolescenți.

Remarcăm o incidență a cefaleei mai crescută 
la liceul tehnologic 12,31% (n=66), față de colegiul 
național 4,74% (n=36), dar și o pondere mai mare a 
cefaleei 39,28% din totalul cazurilor cu durere la li-
ceul tehnologic, față de 20,93% la colegiul național. 
(Fig. Nr.1, Tabel nr.3). Aceste diferențe se explică prin 
ponderea mai mare a elevilor cu probleme sociale, 
provenind din medii socioeconomice defi citare, fami-
lii disfuncționale (studii anterioare, în care s-a măsurat 
scorul Apgar familial relevând că peste 50% din copii 
provin din familii disfuncționale), numărul mare de 
elevi cu boli cronice, inclusiv cu tulburări de reacti-
vitate comportamentală, boli neuropsihice, difi cultăți 
de adaptare și integrare școlară și socială, difi cultăți 
de învățare, tulburări psihoemoționale și de asemenea 
prin viciile de refracție necorectate. La colegiul națio-
nal o cauză frecventă de cefalee a fost reprezentată de 
suprasolicitarea intelectuală 58,33% (n=21), aceasta 
având o pondere importantă 15% (n=21) raportat la 
cauzele totale de durere ale adolescenților din acest 
colegiu (n=136), cu o incidență generală a cefaleei 
prin suprasolicitare de 2,76% (n=21), în perioada stu-
diului nostru. La liceul tehnologic nu s-a înregistrat 
nici un caz de cefalee prin suprasolicitare, în perioada 
studiată. Programa școlară și extrașcolară încărcată, 
spiritul competitiv și caracterul perfecționist al ele-
vilor din colegiul național sunt generatoare de stress, 
duc de asemenea la un stil de viață dezechilibrat cu 
perturbarea programului de odihnă în detrimentul 
odihnei active dar și pasive, cu privare de somn, cu 
un program de masă neregulat, factori favorizanți și 
declanșatori ai cefaleei. Aceleași cauze se pare că stau 
și la baza diferențelor mari privind intensitatea durerii 
dintre cele două grupuri. [1,3,4,7,10,12,13,17,18]

Tratamentul cefaleei a fost curativ (medica-
mentos general, local, psihoterapie) și profi lactic.

Tratamentul medicamentos a fost reprezentat 
de administrarea per os de analgezice, antiinfl amatorii 
nesteroidiene, antipiretice (paracetamol, metamizol, 
ibuprofen) 52,94% (n=54), tratamentul simptome-
lor și semnelor de acompaniament (metoclopramid, 
drotaverina, Calciu gluconic, glucoza) 6,89% (n=7), 
hemostază prin tamponament nazal anterior 0,98% 
(n=1) și tratamentul bolii de bază. Terapiile comple-
mentare utilizate au fost reprezentate de terapii fi zice 
(comprese reci, masaj,), tehnici de relaxare, consiliere 
psihologică 46,07% (n=47). Tratamentul profi lactic al 
cefaleei s-a realizat prin educație pentru sănătate indi-
viduală privind dozarea efortului intelectual, respecta-
rea orarului muncă – odihnă activă – somn, activitate 
fi zică adaptată nevoilor individuale, educație nutriți-
onală, activități recreative și activitate fi zică/sport. 
Evoluția cazurilor a fost în cea mai mare măsură favo-
rabilă, cu remisia totală sau parțială a cefaleei la reeva-
luarea după o oră, VAS reducându-se la valori de 1-3.

Tratamentul cefaleei s-a efectuat cu medica-
mente din dotarea cabinetului medical școlar, con-
form baremului din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 
1668 din 3 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodo-
logiei privind examinarea stării de sănătate a preșco-
larilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat 
și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea 
asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui 
stil de viață sănătos, publicat în Monitorul Ofi cial nr. 
25 din 12.ianuarie.2012, dar și din surse proprii, de-
oarece acest barem este incomplet și neconform cu 
recomandările Asociației Europene de Studiu al Dure-
rii(EFIC), al Asociației Internaționale pentru Studiul 
Durerii (IASP) și al Organizației Mondiale a Sănătă-
ții. Din acest barem lipsesc antiinfl amatoriile nesteroi-
diene, de tipul ibuprofenului, recomandat în cefalee 
ca monoterapie sau asociat cu paracetamolul și/sau un 
coanalgezic, dar și medicația de treapta a doua, con-
form recomandărilor OMS.

De remarcat de asemenea că toate cazurile au 
fost secundare, 99,02% acute, majoritatea cu debut 
brusc (71,56%), caracter de presiune (68,62%), loca-
lizare frontală (52,9%) și de intensitate ușoară (65%), 
doar un singur caz cu cefalee cronică (0,98%) în con-
textul unui HIC benign. Nu au fost cazuri de migrenă 
sau altă cefalee primară, deși în literatura de specia-
litate incidența acestora este menționată ca fi ind de 
10%, de asemenea nu au fost urgențe majore și/sau 
semne de iritație meningiană în perioada studiată. 
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Evoluția a fost favorabilă în toate cazurile după 
instituirea tratamentului, cu remisie totală sau parțială 
la reevaluare, după 60 de minute. 

Cefaleea este o problemă importantă, ea trebuie 
investigată și niciodată considerată un produs al ima-
ginației. Dacă, în copilărie, durerea este asociată cu 
confl ictele familiale, expunere la violență, abuz, res-
pingere, neglijare, sărăcie, ca adult există 35% șanse 
de a dezvolta o boală psihică. O anamneză corectă și 
un examen clinic corect și complet efectuat pote pune 
diagnosticul corect în două treimi din cazurile de ce-
falee, fără să fi e nevoie de investigații suplimentare. 
Abordarea holistică a adolescenților cu cefalee este 
deosebit de importantă atât pentru un diagnostic co-
rect, cât și pentru identifi carea factorilor favorizanți și 
declanșatori ai cefaleei și tratamentul corespunzător 
al acesteia. [18,19,20,21] . 

CONCLUZII

1. Cefaleea reprezintă o cauză importantă de 
durere la adolescenți pentru care se solicită consult 
la cabinetul medical școlar (7,87% din elevi, 30% 
din cazurile de durere, p=0,000002)

2. Anamneza efectuată cu deosebită acuratețe 
dar și minima dotare a cabinetelor medicale șco-
lare este foarte importantă în stabilirea corectă a 
tipului și cauzelor de cefalee, parametrii fi ziologici 
fi ind modifi cați în 44,12% (n=45) din cazurile de 
cefalee. 

3. Tratamentul holistic al cefaleei presupune 
un personal bine pregătit și o muncă de echipă.

4. Specializarea/Competenţa de medicină şco-
lară atât pentru medici cât și pentru asistenții me-
dicali, dar și ghidurile de practică pentru medicina 
şcolară reprezintă o necesitate urgentă, având în 
vedere specifi cul activității din cabinetul medical 
școlar, asistentul medical desfășurând mai mult de 
50% din activitate fără medic în cabinet.
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