
CerviCalgia
Prof. Lin Pin Chuan
Instituto de Terapia
Tradicional Oriental

E-mail: 
foz9495@gmail.com

Tel : 11-55725556 SP

mailto:foz9495@gmail.com










Cervicalgia
Uma cervicalgia é uma dor localizada nas vértebras 
cervicais. Existem dois tipos de cervicalgia: a 
cervicalgia crônica e a cervicalgia aguda.
A coluna cervical é composta de sete vértebras,
ligadas por músculos e ligamentos, que formam uma
ponte óssea entre a cabeça e o tronco. Ela controla os
movimentos da cabeça em relação ao tronco e
assegura a sua sustentação. É a porção da coluna
vertebral mais frágil.
A cervicalgia é um problema frequente que afeta







Sintomas da cervicalgia
A cervicalgia pode se manifestar pelos seguintes sintomas:
- Dor na nuca que pode irradiar para os ombros ou braços
- Rigidez na nuca
- Desconforto nos movimentos da cabeça
- Dores de cabeça
- tonturas
- Formigamento no pescoço
Quando a dor se situa de um só lado e se espalha para o 
ombro ou braço, ela é chamada de nevralgia
cervicobraquial. Assim como uma ciática na perna, é 
causada pelo pinçamento ou por algum dano no nervo que 
irriga o braço.

























Tratamento

em Acupuntura
E-mail: foz9495@gmail.com

Tel : 11-55725556 SP





Pontos Principal
Pontos de 
Abertura

5 SHU e 6 JING
Clima e 4 Estações

E-mail: foz9495@gmail.com
   



Os Pontos de acompanhã
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