
A cervicalgia é uma dor localizada nas vértebras cervicais. Ela pode ser crônica (quando duram várias semanas) ou
aguda (quando só dura alguns dias). Na fase aguda e mais conhecida como torcicolo; Geralmente, esta condição é
o resultado de traumas no pescoço, como movimentos bruscos, má acomodação na hora do sono ou permanecer por
muito tempo em uma posição forçada. As alterações na postura têm grande responsabilidade por boa parte dos dores
na área cervical devido aos encurtamentos musculares na área. As dores podem ser piores após dormir em posturas
inadequadas ou ao executar um movimento brusco.

São destacadas as principais causa;

Lesões musculares ou articulares: esta é a razão mais comum da doença aguda. Ele pode ser causada pela má
postura ou algum movimento brusco;

Artrose das vértebras cervicais: um dos motivos da cervicalgia crônica;

Hérnia cervical;

Estresse: causa a rigidez muscular;

Mau condicionamento físico;

Má postura;

Obesidade;

Envelhecimento;

DDD (Doença Degenerativa Discal).

A massoterapia trás vários benefícios na cervicalgia liberta os bloqueios de energia, acalma ou elimina a dor com
sucesso e restabelece a circulação, as sessões de tração cervical oferecem grandes benefícios na área , no que toca
a descompressão das articulações da cervical , permitindo que o liquido com nutrientes do corpo circunde por entre as
estruturas das mesmas; o potencial da massagem de diminuir o estresse e relaxar, atenua a tensão .

importante evitar a manutenção durante longos períodos de tempo em posições que esforçam o pescoço, como, por
exemplo, trabalhar em frente a um computador. Durante esse tempo, as costas devem estar direitas, os pés bem
apoiados no chão e devem-se fazer pausas regulares. O computador deve estar ao nível dos olhos. Durante a noite,
deve-se utilizar uma almofada que mantenha o pescoço alinhado e deve-se evitar dormir de barriga para baixo,
porque essa posição obriga o pescoço a estar torcido.
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