
Chamado também de dor de cabeça, a cefaleia ou cefalgia é a queixa
mais comum entre homens e mulheres, podendo aparecer em
qualquer idade e várias vezes ao longo da vida.
Segunda a Sociedade Brasileira de Cefaleia, dentre as duas dores
mais comuns dos 150 tipos de dor de cabeça, a cefaleia tensional
(CT) tem como principal sintoma a sensação de aperto e/ou pressão
em toda a cabeça, de intensidade leve a moderada. A CT pode ser
classificada em episódica: ocorre pelo menos 15 dias no mês com
duração de 30 minutos a 7 dias. E crônica: ocorre em mais de 15 dias
no mês por 6 meses ou mais.
Sua fisiopatologia é a combinação de uma disfunção miofascial e
desequilíbrio nociceptivo central. Alguns fatores pode desencadear
um episódio de cefaléia tensional, tais como:
● mudanças alimentares;
● pouca hidratação;
● ansiedade;
● depressão;
● quedas bruscas de temperatura;
● cafeína.
É possível prevenir a CT através de atividade que controlem o
estresse e a desordem psíquicas, correção de disfunções
biomecânicas, alimentares e do sono.
Seu tratamento baseia-se em métodos farmacológicos e não-
farmacológicos. Caso seja sintomático, é necessário a utilização de
analgésicos ou anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) para aliviar
o quadro álgico.
Já os métodos não farmacológicos podem ser realizados com uma
equipe multidisciplinar da área da saúde, composta por fisioterapeuta,
nutricionista, psicólogo, psiquiatra, massoterapeuta, professor de
educação física e neurologista.
O paciente é sujeito a um tratamento comportamental, mudando seus
hábitos alimentares, ingestão de água e consumo de substâncias.
Caso tenha algum comprometimento muscular, o tratamento
fisioterapêutico é indicado. Utilizando técnicas de alongamento,
exercícios de relaxamento, mobilizações passivas, reeducação
postural, fortalecimento craniocervical e orientações ao paciente de
como lidar e prevenir diariamente o estresse e a dor.
Massagens cervicais, aplicação de calor e banhos de imersão
também são indicados.
Algumas atividades aeróbicas ou de gosto do paciente, como aulas
de dança, podem auxiliar na liberação de endorfina, analgésicos
naturais, melhorando a vascularização e oxigenação dos tecidos, o
que possibilita a remoção das substâncias algógenas.
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