
A cervicalgia é uma síndrome caracterizada por dor e rigidez
transitória na região posterior ou lateral do pescoço,
acometendo 30% dos homens e 43% das mulheres em
alguma fase da vida. Está relacionada principalmente com a
postura inadequada, tarefas repetitivas, serviços pesados e
manuais. Os sintomas geralmente são causados por um
espasmo muscular e/ou tração de suas raízes nervosas.
Desde o surgimento dos smartphones, muita coisa mudou,
dentre elas, o modo de se comunicar e se relacionar em
sociedade. Um estudo do Centro Médico de Cirurgia Espinhal
e Reabilitação de Nova York mostrou que um indivíduo passa
de 700 a 1,4 mil horas por ano usando o celular e causando
estresse excessivo sobre a coluna. Espera-se, em um futuro
próximo, uma epidemia de dores cervicais devido ao excesso
de flexão da coluna cervical por longas horas diárias. O
tratamento na grande maioria dos casos é clínico, e entre os
mesmos são utilizados medicamentos (analgésicos,
antiinflamatórios não hormonais, relaxantes musculares e
antidepressivos tricíclicos como a amitriptilina e nortriptlina).

O uso de colar cervical por curtos períodos de tempo, no
máximo três dias, pode reduzir o espasmo da musculatura,
pois limita os movimentos e ajuda suportar a cabeça aliviando
o esforço muscular. A fisioterapia deve sempre que possível
fazer parte do tratamento, num primeiro momento com
tratamentos passivos com calor ou gelo, ultra-som, ondas
curtas, entre outras terapias que visam o alívio do quadro
doloroso reduzindo o espasmo muscular, aumentando o fluxo
sanguíneo e acelerando o processo de cura. A cabeça pesa
em média 6 kg e, quanto maior a inclinação para frente, maior
o peso sobre as vértebras da coluna. Sendo assim, conforme
se inclina para frente o pescoço, o peso da cabeça vai
aumentando, aumentando... até que, de repente, você está
“carregando” mais de 5 pacotes grandes de farinha sobre o
pescoço e, muitas vezes, por várias horas ao dia.
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