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CEFALEIA TENSIONAL
Conceito: cefaleia ou cefalgia são os termos médicos para
dor de cabeça e é um dos sintomas mais comuns na medicina.
Quando constitui, por si só uma doença, é considerada
primária. Cefaleia tensional é primária e mais frequente na
forma episódica.
Causas: a cefaleia tensional é causada por estresse e tensão
muscular, por isso, costuma apresentar melhoras com
relaxamento e atividade física. São fatores desencadeantes:
ansiedade, tensão, alteração emocional, estresse psicossocial.
Características e sintomas: é descrita como dor em
capacete (não pulsátil), ou seja, dor e pressão que envolve
toda a cabeça, bilateral, em geral com predominância na
região occipital. Não há sintomas associados com náuseas,
fotofobia ou osmofobia.
Diagnóstico: deve levar em conta as características e
sintomas e o histórico do paciente, analisando-se a
frequência, intensidade, localização, duração e periodicidade
da dor, além das técnicas de diagnóstico na MTC (pulso,
língua).
Formas clínicas: ocorre em sua forma episódica ou crônica,
sendo a primeira, a mais comum.
Tratamento: em se tratando de patologia que tem como
causa principal a tensão e ansiedade, a cefaleia tensional
deve ser tratada com técnicas de acupuntura, aliadas à
quiropatia, massoterapia e atividades físicas.
Contribuição da MTC: a cefaleia tensional está relacionada
aos aspectos emocionais, raiva, medo e preocupação, os
quais, direta ou indiretamente provocam ascensão do yang do
fígado. Assim, há que se promover o reequilíbrio energético
do paciente, pela acupuntura sistêmica, podendo-se aliar o
tratamento pelos pontos trigger e pela técnica de Yamamoto.
A Auriculoterapia pode ser aplicada como reforço do
tratamento ou coadjuvante.
Acupontos sugeridos: VG20, VG21,VG22, VG23, VG24,
Yintang, TA23, VB9, VB13, VB14, VB18, IG4, F2, F3.
Pontos auriculares sugeridos: shenmen, rim, sistema
neurovegetativo, fígado, ansiedade, tensão e pontos cervicais.
Ponto YNSA sugerido: Ponto básico A.


