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RESUMO

A cefaleia do tipo tensional é extremamente comum, afetando cerca de 90% da população de modo geral e geralmente associa-se a uma 
contração prolongada dos músculos cefálicos como reação a situações de estresse ou tensão, podendo provocar alterações no posicionamento da 
coluna cervical bem como desconforto, podendo influenciar de forma negativa na qualidade de vida do indivíduo. A fisioterapia entra como 
tratamento não-farmacológico para tal disfunção, utilizando-se de várias técnicas manuais visando a diminuição da dor, intensidade, duração e 
frequência das crises. Sendo assim, esta pesquisa objetivou verificar os efeitos da manipulação de alta velocidade e baixa amplitude em 
portadores de cefaleia tensional. Trata-se de um estudo quase-experimental, do tipo transversal, descritivo de caráter quantitativo, que foi 
realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da Estácio FMJ de Juazeiro do Norte, ressaltando-se seguir os preceitos éticos para sua realização, 
seguindo resolução 466/12. Envolveu indivíduos que apresentaram sinais de cefaleia tensional e que buscaram ou foram encaminhados ao serviço 
de fisioterapia, captados por demanda espontânea no período de setembro a outubro de 2016, com participantes de ambos os sexos, 
independente da estatura, peso e faixa etária, com interesse voluntário, constituindo uma amostra por conveniência. Foram inclusos voluntários 
com cefaleia tensional,Headache Classification commmitte of the International Headache Society (1988). Foram excluídos voluntários que 
apresentaram contraindicação para aplicabilidade da técnica como: neoplasias, infecções agudas, herniação discal, pinçamento de raízes 
nervosas, hipermobilidade generalizada, padrões de instabilidade cervical ou patologias de cunho neurológico. O levantamento de dados foi 
realizado com 20 participantes de ambos os sexos com idade média de 27,55 anos, residentes na região do cariri, com um perfil caracterizado 
como do sexo feminino (90%), com cefaleia tensional do tipo episódica (90%), manifestando-se principalmente em aperto (60%), prevalecendo no 
lobo occipital (90%), geralmente, associando-se com desconforto no músculo trapézio fibras superiores (45%), tendo como postura de alívio mais 
frequente a extensão cervical (50%), com apresentação com intervalo de dor por horas (60%) e por dias (35%). A manipulação foi realizada em 
dois momentos, antes e após aplicação da técnica, sendo executada de forma individual, na qual, o participante foi orientado a respeito da 
técnica e após sua aplicação permaneceu em repouso durante 15 minutos. Para avaliação e quantificação dos dados, utilizou-se a escala visual 
analógica de dor (EVA) e a goniometria dos movimentos cervicais antes e após manipulação cervical. No que concerne à avaliação dos níveis dor, 
apresentaram em média o nível de dor 6,70 (± 0,98) caracterizada de moderada a intensa, enquanto no final da terapia demonstrou-se níveis 
médios de 0,50 (± 0,76) de dor classificados de leve a nula de acordo com a referida escala, com evidencias estatisticamente significativas (0,000) 
para sua redução. À avaliação goniométrica, para comparação da mobilidade coluna cervical, observou-se diferença significativa na amplitude de 
movimento antes e após aplicação da técnica para flexão (59,00 vs 68,90, p≤0,000); extensão (53,35 vs 63,50, p≤0,000); rotação direita (61,20 vs 
70,20, p≤0,000); rotação esquerda (60,80 vs 70,80, p≤0,000); flexão lateral direita (32,80 vs 40,65, p≤0,000); e flexão lateral esquerda (32,75 vs 
40,25, p≤0,000). Diante do exposto,conclui-se que aplicação da manipulação de alta velocidade e baixa amplitude cervical, torna-se coadjuvante 
no combate dos sinais e sintomas decorrentes da cefaleia de tensão, pelo fato da mesma influenciar diretamente na redução desses níveis de dor 
e no aumento ou normalização da mobilidade segmentar da população acometida.
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