
A cefaleia tensional é um tipo de dor de cabeça, comum em qualquer faixa etária, que é causada

pela rigidez dos músculos do pescoço, das costas e do couro cabeludo, devido a diversos fatores como: má

postura, estresse, ansiedade, noites mal dormidas, além de estar vinculada a sofrimento físico, emocional e

econômico, afetando diretamente a saúde e a qualidade de vida.

A dor de cabeça provocada pelo excesso de tensão pode ser identificada por:

• Dor em forma de pressão, muitas vezes descrita como a sensação de uma faixa apertando o crânio;

• Dor que afeta os dois lados, na nuca ou na testa;

• Sensibilidade excessiva nos ombros, pescoço e couro cabeludo;

A cefaleia tensional pode ser classificada em: episódica (menos de 15 dias por mês) ou crônica

(mais de 15 dias por mês).

O tratamento da cefaleia tensional visa principalmente prevenir o aparecimento da dor de cabeça,

através de remédios, que por sua vez, devem ser evitados se os sintomas aparecerem mais de duas vezes

por semana, isso porque se tomados em excesso, podem causar cefaleia de rebote, ou seja, o próprio

medicamento pode causar dor de cabeça. Outra forma de prevenir o aparecimento de dores de cabeça, é

através de medidas não medicamentosas que incluem, alongamentos para relaxar a musculatura, prática

regular de atividade física ou qualquer outra atividade que goste, acupuntura, massagem no couro cabeludo,

pescoço e ombros ou tomar um banho quente. Além disso, também é importante evitar todas as situações que

podem provocar stress e tensão física ou emocional.
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