
A cervicalgia é um sintoma que traduz, na
maioria das vezes um processo degenerativo
ou um distúrbio funcional das estruturas
ligamentares, musculares, discais e
osteocartilagenosas da região cervical.

A maioria das cervicalgias é aguda e
autolimitada, podendo ser atribuída a
problemas mecânicos, apenas alguns pacientes
evoluem para uma cronicidade.

Em torno de 12 % das mulheres e 9 % dos
homens desenvolverão cervicalgia crônica.
Situações emocionais e interesse em
afastamento para tratamento de saúde e/ou
aposentadoria por invalidez podem interferir na
evolução do quadro, doenças como ansiedade
e depressão podem dificultar o manejo e
evolução das situações que levam a cervicalgia
crônica.

A principal manifestação clínica da cervicalgia é
a dor do tipo choque, que segue os trajetos
radiculares, piorando com os movimentos que
distendem a raiz, com o tórax ou com a coluna
vertebral. As parestesias podem ocorrer na
parte distal da raiz. Alterações dos reflexos, do
tônus, da força ou alterações tróficas podem
faltar ou serem tardias. O quadro clínico
compõem-se da região cervical dolorida,
limitação dos movimentos, cervicobraquialgia e
diminuição da força dos membros superiores.

Fonte:
http://physioclem.blogspot.com.br/2011/10/fisioterapiaost
eopatia-tratamento-da_17.html
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CERVICALGIA

Como forma de tratamento para cervicalgia
utiliza-se uma gama de técnicas e recursos,
sejam eles “tradicionais” (eletro-termoterapia e
cinesioterapia) ou terapias por técnicas
manipulativas.
As técnicas de manipulação são, geralmente,
uma forma de tratamento seguro, e um número
crescente de pacientes é tratado com
manipulações, e a maioria apresenta um alto
grau de satisfação com tais procedimentos.
Uma das características significantes e
principais benefícios da manipulação articular
na prática clínica é o seu efeito imediato sobre
a dor, ou seja, imediata hipoalgesia pós-
manipulação.
Uma das características que mais se destaca
na Osteopatia é a forma holística ou global que
esta técnica utiliza no tratamento de varias
patologias osteo-mio-articulares, dentre elas a
cervicalgia. Desta forma não se busca tratar o
sintoma de dor cervical e sim o que influencia
e causa estas dores cervicais, sejam fatores
articulares, musculares, viscerais, vasculares e
até psicológicos.
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