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Resumo 

 

A dor em região cervical (ou cervicalgia) pode levar ao desenvolvimento de síndrome da dor 

miofascial, que se caracteriza pela presença de um ou mais pontos-gatilho miofasciais (PGM), e 

dentre as técnicas de tratamento para PMG, podemos citar o agulhamento a seco (AS) e 

eletropuntura (EP). Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos agudos do 

uso do AS e EP em PGM do músculo trapézio superior. Foram coletados 42 voluntários, de ambos 

os sexos, com idade entre 18 e 35 anos, com presença de PGM ativo ou latente no músculo trapézio 

superior, sendo divididos em 2 grupos de intervenção: Grupo Agulhamento a Seco (GAS) (n=21) 

e Grupo Eletropuntura (GEP) (n=21). Para a comparação pré e pós-intervenção, foram utilizados 

os seguintes instrumentos: algômetro para quantificar o limiar de dor por pressão, escala visual 

analógica para nível de intensidade da dor, índice de incapacidade cervical, amplitude de 

movimento (ADM) por meio da goniometria cervical e de ombro, dinamômetro de força para 

membros superiores e eletromiografia (EMG) de superfície. Para análise estatística, foram usadas 

medidas descritivas e os testes de Mann Whitney e ANOVA mista de medidas repetidas, com o 

nível de significância de 5%. Concluiu-se, portanto, que ambos os grupos mostraram melhora nos 

níveis de intensidade de dor (p=0,000), ADM ombro (flexão p=0,002, extensão p=0,022 e abdução 

p=0,018), ADM cervical (extensão p=0,002 e inclinação p=0,042) e algometria (p=0,032), não 

havendo superioridade entre as técnicas aplicadas. 

 

Palavras-chave:  Cervicalgia. Síndrome da Dor Miofascial. Pontos-gatilho 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

Pain in the cervical region (or neck pain) can lead to the development of myofascial pain syndrome, 

which is characterized by the presence of one or more myofascial trigger points (MTP), and among 

the treatment techniques for MTP, we can mention dry needling (DN) and electropuncture (EP). 

Therefore, the objective of the present study was to analyze the acute effects of the use of DN and 

EP in MTP of the upper trapezius muscle. We collected 42 volunteers, of both sexes, aged between 

18 and 35 years, with presence of active or latent MTP in the upper trapezius muscle, being divided 

into 2 intervention groups: Dry Needling Group (DNG) (n=21) and Electropuncture Group (EPG) 

(n=21). For the pre- and post-intervention comparison, the following instruments were used: 

algometer to quantify the pressure pain threshold, visual analogue scale for pain intensity level, 

cervical disability index, range of motion (ROM) through goniometry neck and shoulder, strength 

dynamometer for upper limbs and surface electromyographic (EMG). For statistical analysis, 

descriptive measures and the Mann Whitney tests and mixed repeated measures ANOVA were 

used, with a significance level of 5%. It was therefore concluded that both groups showed 

improvement in pain intensity levels (p=0.000), shoulder ROM (flexion p=0.002, extension 

p=0.022 and abduction p=0.018), cervical ROM (extension p=0.002 and inclination p= 0.042) and 

algometry (p=0.032), with no superiority between the techniques applied. 

 

Keywords:  Neck Pain. Myofascial Pain Syndrome. Trigger Points 
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1. INTRODUÇÃO 

A dor, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (International Association 

for the Study of Pain – IASP) pode ser definida como “uma experiência sensitiva e emocional 

desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial”1. 

No que diz respeito a fisiologia, a dor pode ser entendida, entre outros mecanismos, como a tomada 

de consciência de estímulos danosos por meio dos nocireceptores2. 

Aproximadamente 23 milhões de americanos apresentam queixas crônicas do sistema 

musculoesquelético3. Dentre elas, a coluna vertebral atua como um amplo centro de algias, uma 

vez que atinge grande parte da população mundial— 60 a 80% das pessoas têm ou terão dor na 

coluna vertebral.4 A dor na região cervical é um dos principais distúrbios osteomusculares que 

acomete a população adulta; sua prevalência no mundo varia 16,7% a 75,1%5. Foi observado por 

Webb et. Al. (2003), em 5.752 indivíduos, que a dor cervical atingiu 89% dos indivíduos da amostra 

e sendo mais prevalente no sexo feminino.6 

Atividades que requerem o uso repetitivo de um mesmo músculo ou grupo muscular ou 

posturas prolongadas podem levar ao desenvolvimento de síndrome da dor miofascial7. Esta 

síndrome pode ser definida como uma disfunção neuromuscular regional, que é caracterizada como 

uma dor intensa e profunda dos músculos esqueléticos e de sua fáscia e pela presença de um ou 

mais pontos-gatilho miofasciais (PGM) que ocasionam sintomas sensoriais, motores e 

autonômicos8,9. 

Indivíduos com PGM apresentam, em sua maioria, um ou mais dos seguintes sintomas: dor 

local, dor referida sobre áreas distantes e adjacentes em regiões de hipersensibilidade sobre bandas 

musculares tensa, dor ao exercer compressão ou alongamento no músculo, resposta local de 

contração muscular provocada pela palpação da banda esticada, força reduzida e faixa reduzida de 

amplitude de movimento (ADM)9. 

O músculo trapézio superior é comumente afetado por PGM10,11. Estes PGM, segundo 

Simons et al.8 1999 são clinicamente divididos em duas categorias: ativo e latente. O PGM ativo 

possui sintomas de dor mesmo sem estímulo e em repouso. Os PGM latentes, no entanto, não 

produzem nenhum sintoma, a menos que evocados por algum estimulante externo. 

Atualmente, são utilizados diversos tipos de tratamentos para os PGM, farmacológicos ou 

não. Dentre as condutas fisioterapêuticas, são usadas terapias manuais, como massoterapia 
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(aplicada diretamente no PGM)12, técnicas de energia muscular (que aumenta a ADM, diminui a 

dor e inativa os PGM)13 e a laserterapia14. Como terapias complementares, tem sido utilizadas a 

acupuntura tradicional e eletropuntura15, o agulhamento a seco e a ventosaterapia.  

Dentre as técnicas para o tratamento de dor cervical de origem miofascial, o agulhamento 

a seco (AS), ou Dry Needling, tem sido apontado como uma forma não tradicional, porém 

potencialmente eficaz no ambiente clínico16. Trata-se de um tratamento pouco invasivo, não 

farmacológico e de fácil aplicação que define-se pelo uso de uma agulha fina, semelhante àquelas 

utilizadas em acupuntura, para penetrar a pele, atingindo o músculo de forma superficial ou 

profunda.16,17. Esse processo tem como objetivo principal a analgesia rápida da dor local e referida, 

porém possui também efeito sobre o comprometimento motor e a ADM.17,18. 

 Estudos demonstram a eficácia da técnica de AS associada a eletroestimulação, conhecida 

como eletropuntura (EP) ou estimulação intramuscular, na qual os estímulos da agulha são somados 

ao efeitos da eletricidade para que haja um maior efeito analgésico, mediado por opióides 

endógenos19, vem sendo realizada como tratamento de PGM por meio da estimulação elétrica20,21  

e alguns estudos já demonstram sua eficácia no alívio de dor crônica cervical22,23.  

O presente estudo torna-se relevante em razão da falta de dados existentes na literatura 

sobre a comparação destas duas intervenções em pacientes com queixas de dores originadas de 

PGM na região cervical. O interesse proposto por este estudo parte da consideração de que estes 

dados coletados servirão de base para novas hipóteses atuais sobre tratamento de PGM e para 

futuros estudos.  

Com isso, esperou-se verificar que pacientes do grupo eletropuntura, por somarem os 

efeitos da agulha e da estimulação elétrica, tivessem maiores melhorias na intensidade da dor, 

ADM e limiar de dor por pressão na avaliação final se comparados ao grupo agulhamento a seco.  
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2. OBJETIVOS 

 

Analisar os efeitos agudos do uso do agulhamento a seco e eletropuntura em PGM do 

músculo trapézio superior (TS). Secundariamente, comparar os efeitos de ambas as técnicas na 

ADM cervical e de ombro, bem como no limiar de dor por pressão, intensidade de dor, sinal 

eletromiográfico e na força do músculo TS. 

3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo randomizado controlado cego com avaliações em dois momentos 

em relação à intervenção: imediatamente antes e após 15 minutos da terapia.24 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e 

Ciências da UNESP Marília, sob o protocolo nº 4.566.172, CAAE 41072620.2.0000.5406. Os 

participantes desta pesquisa foram informados sobre os procedimentos a serem realizados durante 

a pesquisa e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foi realizado de acordo 

com as normas do Conselho Nacional de Saúde (CNS) – 466/12.  O estudo seguiu a padronização 

proposta por Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) e foi realizado o registro 

na plataforma ReBEC – Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos nº RBR-99hnm43 

Não foi possível realizar o cegamento dos participantes, porém o fisioterapeuta 

responsável pela avaliação inicial e após a intervenção não teve acesso a qual grupo cada 

participante foi alocado. Um outro pesquisador foi responsável pelo recrutamento e aplicação das 

intervenções. O responsável pela análise estatística após o término das intervenções também não 

teve acesso à alocação. 

 

3.1 Alocação e Randomização 

Após as avaliações iniciais, foi realizada a randomização em blocos para distribuição dos 

indivíduos em números iguais nos seguintes grupos: grupo agulhamento a seco (GAS) e grupo 

eletropuntura (GEP). A alocação oculta dos voluntários foi realizada por meio do emprego de 

envelopes opacos, selados e sequencialmente numerados, sendo abertos apenas no momento da 

intervenção pelo pesquisador responsável pela aplicação dos programas de tratamento. 
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3.2 Participantes 

Foram elegíveis os participantes, de ambos os sexos, que preencheram os seguintes critérios 

de inclusão: idade entre 18 e 35 anos; dor a palpação na região do trapézio superior no momento 

da coleta; presença de PGM ativo ou latente no músculo trapézio superior a serem confirmados 

com a palpação e dígito-pressão25; escala visual analógica acima de 5 na região de trapézio.26,27 

 

Critérios de não inclusão 

 Não foram incluídos no estudo indivíduos que possuíssem um ou mais dos seguintes 

fatores: histórico de cirurgia na região cervical ou em cintura escapular e ombro; lesão em chicote 

cervical prévia; distúrbios sistêmicos não controlados; apresentar déficit cognitivo que o impeça 

de realizar os testes propostos; gravidez; fobia por agulha; lesões ou infecções cutâneas no local da 

aplicação; radiculopatia cervical ou mielopatia; auto-relato de fibromialgia; ter realizado 

intervenção fisioterapêutica para dor em região de trapézio nos últimos 3 meses; ter utilizado na 

semana anterior à coleta relaxante muscular e/ou anti-inflamatório não esteroidais (AINEs) ou 

qualquer tipo de medicamento que possa mascarar o quadro álgico real28; contra-indicação para 

AS:  uso de anticoagulantes ou distúrbios psiquiátricos.  

 Isso garantiu que a avaliação estatística dos efeitos dos tratamentos não sofresse influência 

por alterações em medicamentos ou fisioterapia durante a fase de estudo.24,27,29 

Na presente pesquisa, 12 voluntários não foram incluídos por não terem a intensidade de 

dor maior que 5 na EVA e 2 voluntários por terem utilizado AINEs no dia da coleta. 

3.3 Procedimentos de avaliação 

 As avaliações ocorreram em dois momentos: antes da intervenção e imediatamente após a 

aplicação da técnica.  

 Os PGMs foram identificados a partir da experiência subjetiva de dor do voluntário, além 

de no mínimo 3 dos seguintes achados físicos, descritos por Simon et. al (2005)30, que incluem: 

presença de banda tensa, nódulo sensível, reconhecimento da sensação de dor após aplicação de 

pressão digital, sinais sensoriais referidos, resposta contrátil local após palpação transversal, ADM 

limitada, contração dolorosa e fraqueza. 
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3.3.1 Avaliação inicial 

Antes do início da terapia, os voluntários foram identificados coletando-se as seguintes 

informações: idade, sexo, ocupação, massa corporal em quilograma, estatura em metros e índice 

de massa corpórea (IMC). O IMC foi calculado usando a seguinte fórmula: massa corporal 

(kg)/altura (m)².  

 

3.3.2 Instrumentos de avaliação 

- Algômetro 

O limiar de dor por pressão foi mensurado utilizando-se um algômetro (Dinamômetro 

Manual Digital), modelo DDK/20 (Kratos Equipamentos Industriais- Kratos®), aparelho que 

registra a intensidade da pressão exercida sobre determinada superfície do corpo quando o 

indivíduo relata sensação de dor no local de aplicação (leitura digital). O aparelho contém uma 

barra com uma ponta circular plana de 1.0 cm² de diâmetro, com precisão de 0.005 Kg, que foi 

usada para aplicar pressão sobre o músculo trapézio superior, com velocidade de 1 cm/s, até que 

os voluntários relatassem sensação de dor e antes da aplicação em um novo ponto, o examinador 

zerou a medida do visor. (MORENO et al., 2009)24. 

Durante a coleta dos dados, apenas um examinador previamente treinado foi designado para 

a realização da algometria na obtenção do limiar de dor por pressão (LDP) e o algômetro sempre 

foi posicionado de maneira perpendicular ao ponto avaliado. A média das três medidas coletadas 

foi utilizada para análise dos dados31. 

 

- Escala Visual Analógica 

A intensidade da dor é subjetiva, visto que varia de acordo com experiências anteriores, 

com a etnia, com o sexo e com a idade. Entretanto, a dor necessita de uma avaliação quantitativa 

para o seu diagnóstico e para o acompanhamento do tratamento.32 A Escala visual analógica (EVA) 

para dor (Visual Analogue Scale - VAS) é um instrumento unidimensional para a avaliação da 

intensidade da dor. Trata-se de uma linha horizontal de 10 centímetros com as extremidades 

numeradas de 0 e 10. Em uma extremidade da linha é marcada “nenhuma dor” (próximo ao 0) e na 

outra “pior dor imaginável”. Foi pedido, então, para que o voluntário avalie e marque na linha a 

dor presente no momento da palpação33. Com o auxílio de uma régua, foi medida a distância entre 

a marcação do indivíduo e o extremo inferior, numa escala em centímetros.34 
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A diferença clínica minimamente importante (DCMI) para EVA é uma redução de 30%, o 

que equivale a uma redução moderada da dor.35 

 

- Índice de Incapacidade Cervical (Neck Disability Index – NDI) 

O NDI é utilizado para avaliar a capacidade funcional da região cervical36. Sua versão 

original foi desenvolvida em 1991, a partir do Oswestry Disability Index, sendo traduzido e 

adaptado para a língua portuguesa por Cook et al.36 em 2006. 

O NDI é composto por 10 questões referentes a atividades gerais e dor37. O escore do NDI 

consiste na soma dos pontos, de 0 a 5 de cada uma das 10 questões, totalizando no máximo 50 

pontos.36–39. A DCMI para o NDI é uma melhoria de 10% para a dor no pescoço.40 

 

- Amplitude de movimento  

A ADM cervical foi avaliada com o uso do dispositivo Cervical Range of Motion (CROM), 

que atualmente é um método válido e confiável para quantificar todas as seis direções de 

movimento no eixo cervical41. Foram coletados os ângulos de flexão, inclinação lateral e extensão 

da articulação cervical. O terapeuta deu o comando para que seja feito um movimento ativo 

avaliado, evitando compensação com movimentos dos ombros durante o teste42. Quando em flexão, 

extensão e inclinação lateral, o voluntário estava sentado, em uma cadeira sem braço, e de frente 

para o avaliador. 

Já a avaliação da flexão e extensão do ombro foi realizada com um goniômetro universal, 

com o voluntário na posição sentado, em plano sagital e com os braços ao longo do corpo. O braço 

fixo do goniômetro foi posicionado na linha axilar média, apontando em direção ao trocânter maior 

do fêmur, enquanto o móvel ficou na superfície lateral do corpo do úmero, direcionado ao 

epicôndilo lateral. O eixo ficou sobre a articulação glenoumeral em ambos os movimentos.43 

Por último, a abdução da articulação foi medida em plano frontal, com o avaliado sentado. 

O braço fixo foi posicionado na linha axilar posterior, enquanto o móvel acompanhou o movimento 

da superfície posterior do braço do voluntário. Durante o movimento, o eixo ficou próximo ao 

acrômio43. 

 

- Dinamômetro de força de membros superiores 
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A força muscular foi quantificada por meio de um dinamômetro portátil (Lafayette, 

Fairfield Township, EUA.). O voluntário estava sentado em uma cadeira sem braços, com o 

dinamômetro posicionado no aspecto superior da escápula, próximo ao acrômio44 e estabilizado 

por uma faixa inelástica para auxiliar na estabilização e diminuir o risco de viés durante a avaliação. 

O indivíduo foi encorajado verbalmente para realizar a elevação do ombro contra a resistência do 

dinamômetro45, com o máximo de força para cumprir a célula de carga por cinco segundos. Uma 

tentativa foi executada para familiarização do teste. Em seguida, foram realizadas três tentativas, 

com intervalo de repouso de 1 minuto, sendo utilizada a melhor medida das 3 tentativas. 

 

- Eletromiografia de superfície (EMG) 

 A EMG foi utilizada para registrar a atividade das fibras musculares em movimento, 

permitindo a obtenção de informações como o tônus e os processos de contração durante a 

dinamometria46. Para análise dos dados, foram obtidos os valores normalizados de Root Mean 

Square (RMS) e Frequência Mediana (FM) a fim de verificar o recrutamento muscular do TS. 

 A posição dos eletrodos seguiu as diretrizes do SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for 

the Non-Invasive Assessment of Muscles). O voluntário foi posicionado sentado ereto, com os 

braços ao lado do corpo verticalmente. O eletrodo foi posicionado na distância de 50% entre a linha 

do acrômio e à vértebra C7. O eletrodo de referência foi fixado no processo estiloide da ulna.47 

3.5 Intervenções 

3.5.1 Agulhamento a seco - GAS 

Os voluntários do GAS receberam uma única sessão de agulhamento a seco, com a agulha 

descartável, de aço inoxidável, 0,25 × 30 mm. Os voluntários foram posicionados em decúbito 

dorsal com a cabeça rotacionada na direção contra-lateral ao PGM e foram orientados a relaxarem 

para que a intervenção tenha maior eficácia. O procedimento de agulhamento a seco envolveu as 

seguintes etapas: a pele foi esterilizada com álcool, o terapeuta inseriu a agulha através da pele 

sobre o PGM, penetrando os tecidos musculares e da pele a uma profundidade de aproximadamente 

10 a 15 mm por 15 minutos. Ao final da terapia, as agulhas foram retiradas da pele e descartadas 

devidamente. 
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3.5.2 Eletropuntura – GEP 

 Já os voluntários do GEP receberam uma única sessão de eletropuntura. Eles foram 

posicionados em decúbito dorsal e duas agulhas foram inseridas no PGM, com distância de 1,5 cm 

entre elas. O sistema de eletroestimulação foi conectado as agulhas, utilizando uma estimulação 

elétrica nervosa transcutânea portátil (TENS), com uma corrente analgésica retangular, bifásica e 

assimétrica com uma frequência de 100 Hz com uma largura de pulso de 100 µs48,49 durante 15 

minutos, aumentando a intensidade até o limiar sensorial e não atingir o efeito de acomodação. 

3.6 Tamanho da amostra 

Para cálculo do tamanho amostral foram considerados os seguintes parâmetros: nível de 

significância de 5%, poder estatístico de 80%, desvio padrão (DP) encontrado na literatura de 

1.3250.  

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 As variáveis quantitativas foram descritas pela média e desvio-padrão (DP) e as qualitativas 

pela distribuição de frequência absoluta (n) e relativa (%). A distribuição de normalidade foi 

verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene. 

 A análise das diferenças na distribuição de proporção das variáveis qualitativas entre os 

grupos foi realizada pelo teste Exato de Fisher. Para comparação de dois grupos independentes foi 

realizado o Teste de Mann Whitney.  

 Para analisar o efeito do tempo, do grupo e a interação grupo versus tempo foi realizada 

uma Anova Mista de medidas repetidas seguidas das comparações Post-Hoc de Bonferroni.  

 Para todas as análises foi utilizado o software SPSS versão 20.0 for Windows, sendo 

adotado nível de significância de 5%. 

5. RESULTADOS 

 

 A amostra foi composta por 42 sujeitos de ambos os sexos, com idade entre 19 e 34 anos. 

Os grupos foram homogêneos de acordo com as características iniciais descritas na Tabela 1. Não 

foram observadas diferenças entre os grupos com relação à quantidade de homens e mulheres, 

porém houve diferença estatisticamente significante com relação ao lado avaliado:  observou-se 

que no GAS foram avaliados 10 sujeitos com queixas no lado direito e 11 no esquerdo, enquanto 



9 

 

no grupo GEP a minoria (4 sujeitos) tiveram queixa do lado esquerdo, sendo 17 avaliados do lado 

direito. 

 

Tabela 1- Caracterização da amostra 

Variáveis 
  GAS (n= 21)   GEP (n=21)  

 
média 

 
dp 

 
média 

 
dp p 

Idade (anos)  22 ± 21-24  22 ± 22-23,50 0,525 

Massa Corporal (kg) 
 

62,48 ± 12,69 
 

61,71 ± 12,96 0,649 

Altura (m)  1,66 ± 0,1  1,64 ± 0,1 0,645 

IMC (kg/m²)   22,2 ± 20-23,65   22,15 ± 20,3-25,37 0,741 

NDI 
 

16,10 ± 9,29 
 

15,67 ± 11,05 0,374 

EVA inicial 
 

7,04 ± 1,07 
 

6,82 ± 1,05 0,568 

Legenda: DP: Desvio Padrão; IMC: Índice de Massa Corporal; NDI: Neck Disability Index; EVA: Escala 

Visual Analógica; GAS: Grupo Agulhamento a Seco; GEP = Grupo Eletropuntura; p: significância (Teste 

de Levene); kg: quilograma; m: metros. 

 

 A ANOVA  mista de duas vias mostrou que o efeito da intervenção, independente dos 

grupos GAS ou GEP, foi estatisticamente significante para as variáveis: EVA (p=0,000), ADM de 

ombro (flexão p=0,002, extensão p=0,022 e abdução p=0,018), ADM de cervical (extensão 

p=0,002 e inclinação p=0,042) e algometria (p=0,032), não havendo diferença significante entre 

antes e depois da intervenção de modo geral para a ADM de flexão cervical (p=0,352) e 

dinamometria (p=0,658). 

 Não houve interação entre tempo e grupo para nenhuma das variáveis, porém houve efeito 

do Grupo, ou seja, das diferentes intervenções, para algumas variáveis conforme apresentado na 

tabela 2. 

 

Tabela 2 - Médias e desvios padrões sobre as variáveis analisadas pré e pós intervenção. 

Variáveis 

GAS (n=21)   GEP (n=21) 

Pré Pós  Pré  Pós 

Média ± DP Média ± DP p Média ± DP Média ± DP p 

EVA 7,04 ± 0,23 3,91 ± 0,34 0,000A 6,81 ± 0,23 3,46 ± 0,34 0,000A 

Algometria (Kgf) 3248,84 ± 257,91 3511,35 ± 260,37 0,123 3321,66 ± 257,91 3582,83 ± 260,37 0,125 

ADM flexão ombro 

(graus) 
158,33 ± 3,99 163,19 ± 3,07 

0,139 
160,48 ± 3,99 170,43 ± 3,07 

0,004A 
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EVA: Escala Visual Analógica; ADM: amplitude de movimento; RMS: Root Mean Square; GAS: Grupo Agulhamento 

a Seco; GEP: Grupo Eletropuntura; kgf: quilograma-força; DP: desvio padrão; p: significância; A = diferença 

significativa em relação a avaliação dentro do mesmo grupo 

6. DISCUSSÃO 

O presente estudo contou com uma amostra de 42 participantes, divididos em dois grupos: 

GAS (n=21) e GEP (n=21), nos quais foram submetidos a avaliação inicial e reavaliação 

imediatamente após a intervenção, que durou 15 minutos.  

 

Intensidade de dor 

 Ambos os grupos, agulhamento a seco e eletropuntura, demonstraram uma diminuição na 

intensidade de dor estatisticamente significativa tanto no pós-tratamento quanto no efeito da 

intervenção, independente do grupo, na escala visual analógica. Estas melhorias estão de acordo 

com uma revisão sistemática e meta-análise recente que sugere, a partir de 60 estudos selecionados, 

que o uso da eletropuntura tem um grande efeito na dor a curto prazo51 bem como outra meta-

análise que concluiu que o agulhamento a seco pode ser recomendado para aliviar a dor por PGM 

na região cervical a curto e médio prazo52.  

 Além disso, os achados do presente trabalho corroboram com o estudo de Garcia-de-Miguel 

et al53, que contou com 42 indivíduos submetidos a mesmas intervenções e concluiu que ambas as 

técnicas são eficazes para redução da dor cervical.  

 Tal melhoria pode ser explicada pelo efeito local causado a partir da inserção da agulha, 

efeito este que dispara um reflexo axônico na rede terminal das fibras A delta e fibras C, que está 

associado à liberação de substâncias vasoativas, que culminam na vasodilatação e aumento do fluxo 

sanguíneo local54, bem como redução da concentração de substâncias algogênicas e diminuição da 

ativação dos nociceptores culminando na resolução da sensibilização periférica55. 

ADM extensão ombro 

(graus) 
49,76 ± 2,46 55,10 ± 2,85 

0,022A 
50,91 ± 2,46 53,10 ± 2,85 

0,332 

ADM abdução ombro 

(graus) 
159,33 ± 4,21 165,52 ± 3,08 

0,064 
165,81 ± 4,21 170,95 ± 3,08 

0,121 

ADM flexão cervical 

(graus) 
53,92 ± 2,44 53,89 ± 2,40 

0,980 
51,96 ± 2,44 53,85 ± 2,40 

0,182 

ADM extensão cervical 

(graus) 
62,65 ± 3,04 67,91 ± 2,66 

0,006A 
59,61 ± 3,04 62,66 ± 2,66 

0,101 

ADM inclinação lateral 

cervical (graus) 
38,38 ± 1,36 41,46 ± 1,66 

0,036A 
37,78 ± 1,36 38,91 ± 1,66 

0,431 

Força (Kgf) 22,46 ± 1,79 22,01 ± 1,66 0,637 24,76 ± 1,79 24,61 ± 1,66 0,877 

RMS (%) 0,245 ± 0,011 0,255 ± 0,025 0,646 0,223 ± 0,011 0,258 ± 0,025 0,116 
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Limiar de dor por pressão 

Uma pesquisa recente pontua o agulhamento a seco e a eletropuntura como intervenções 

relevantes em PGM no músculo trapézio superior15. Os resultados do presente estudo expuseram 

que ambos os grupos apresentaram diminuição significativa no limiar de dor à pressão (LDP) a 

curto prazo, sem diferenças entre si. O estudo de Mejuro-Vázquez et al.24 igualmente chegou a 

conclusão de que uma única aplicação do agulhamento a seco diretamente no ponto-gatilho traz 

diminuição significativa do LDP no músculo tibial anterior, ao serem avaliados em um período pré 

e imediatamente após a intervenção. 

Aranha et al.15 concluíram através de um estudo com vinte mulheres que a eletropuntura é 

igualmente eficaz em diminuir o limiar de dor à pressão. Diferente deste trabalho, foram realizadas 

nove sessões de intervenção com EP, ao longo de cinco semanas; não obstante, foi possível avaliar 

diferenças significativas e positivas em relação ao LDP desde a primeira aplicação. 

O presente trabalho foi consistente com os estudos acima citados, uma vez que os resultados 

apontam melhora significativa em relação ao limiar de dor à pressão dos voluntários após a 

aplicação do AS e EP; ainda que não houvesse diferença significativa entre os dois grupos. Esta 

diminuição na sensibilidade dolorosa é diretamente atribuída ao efeito do agulhamento no PGM ao 

estimular um grande diâmetro de fibras aferentes sensoriais, gerando um bloqueio das informações 

de dor provocada pelos nocireceptores. Não obstante, os efeitos do agulhamento a seco e 

eletropuntura possuem consequências fisiológicas ligadas a diminuição da hiperatividade motora 

das bandas musculares do trapézio superior; consequentemente provoca a dessensibilização na 

área, levando ao aumento do limiar de dor através da pressão56. 

 

Amplitude de movimento  

 No presente estudo, o grupo AS obteve melhora nos valores de amplitude de ombro pós 

intervenção no movimento de extensão de ombro. Tal achado corrobora com estudos anteriores 

que concluíram que o uso do AS aumenta a ADM de ombro anteriormente restrita pela dor57,58,59, 

da mesma forma que os indivíduos do grupo EP obtiveram resultados significativos no movimento 

de flexão de ombro se comparados aos valores iniciais e finais de cada grupo. Esta melhora também 

foi observada no ensaio clínico controlado com grupo placebo de Lo et al.60 que utilizou a 
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combinação de agulhas e corrente elétrica, com frequência alternada de 2 e 3 Hz com duração de 

pulso de 100 e 400 µs por 20 minutos, para reabilitação da síndrome do ombro congelado. 

 Os resultados do presente estudo apontam que indivíduos do grupo AS obtiveram melhora 

estatisticamente significativa nos valores de goniometria cervical (inclinação lateral e extensão) 

depois da intervenção. Tal resultado também foi obtido no ensaio clínico controlado randomizado 

de Tsai et al.61 concluindo que o GAS possuiu um aumento significativo na ADM cervical se 

comparado ao grupo placebo. 

 Um músculo que possui uma banda tensa, por conta do ponto-gatilho, têm sua tensão 

muscular aumentada e restrição da ADM30. Com o uso do agulhamento a seco, o aumento da ADM 

pode ser explicada devido a seu possível efeito local de alongamento das estruturas 

citoesqueléticas, resultando em uma recuperação do comprimento normal dos sarcômeros devido 

à diminuição da sobreposição dos filamentos de actina e da miosina62.  

 Em contrapartida, no presente estudo não houve diferença significativa na ADM de flexão 

cervical, diferentemente do achado de Mejuto et al.24, com pacientes tratados com uma única sessão 

de AS que experimentaram um maior aumento da ADM cervical em todas as direções 10 minutos 

e 1 semana após a intervenção. Uma hipótese para a divergência de resultado é a de que foi utilizada 

uma técnica de aplicação diferente, no modo pistonagem, utilizando movimentos da agulha para 

cima e para baixo (movimentos verticais de 2 a 3 mm sem rotações) em aproximadamente 1 Hz 

por 25 a 30 segundos, enquanto o presente estudo utilizou a técnica estacionária, na qual a agulha 

é inserida no local desejado e mantida sem nenhuma manipulação extra62.   

   

Força 

 Em ambos os grupos, não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

resultados de força muscular antes e imediatamente após a aplicação das intervenções. Ao mesmo 

compasso, um ensaio clínico randomizado que teve como intervenção o agulhamento a seco em 

PGM no músculo infraespinal concluiu que não houve diferenças estatisticamente significativas na 

força de preensão, avaliada na amostra que contou com sessenta e seis idosos. 

Do mesmo modo, a revisão sistemática de Navarro-Santana et al.63 chegou aos resultados 

de que a influência dos PGM ativos ou latentes na força de preensão não é significativa como nas 

variáveis de intensidade de dor e limiar doloroso por pressão. Sete estudos foram incluídos, 
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totalizando 320 voluntários e nenhum deles apresentou diferenças de força de preensão 

estatisticamente significativas quando comparadas a outras intervenções.  

 A eletropuntura por sua vez é utilizada como intervenção até mesmo para recuperação de 

força muscular, como é o caso do estudo de Kang et al.64 Concluiu-se neste trabalho que a EP teve 

efeitos não apenas em relação a intensidade de dor, bem como foi eficaz para o aumento de força 

muscular de membros inferiores nos 94 voluntários com osteoartrite de joelho. O tratamento, 

porém, foi realizado durante um período de duas semanas, confirmando a hipótese de que a 

divergência de resultados seja consequente ao prazo de reavaliação. 

Além disso, a força muscular pode não ter sido influenciada por ambas as intervenções, 

pois não houve um tratamento com foco específico para o ganho de força. No presente trabalho, a 

força muscular foi quantificada através da dinamometria, sendo uma variável pouco influenciada 

pelos efeitos imediatos do AS e EP.  

Ademais, uma outra possível hipótese seria que a amostra foi composta por voluntários com 

PGM ativos e latentes, sendo os últimos não caracterizados por dor espontânea ou como limitantes 

na execução do movimento ativo de elevação do ombro9. 

 

Eletromiografia de superfície (EMG) 

 No presente estudo, não obtivemos resultados estatisticamente significantes com relação a 

atividade eletromiográfica do músculo trapézio superior antes e depois de ambas as intervenções. 

Tal achado corrobora com o estudo experimental controlado randomizado de De Meulemeester et 

al65. que concluiu, após o tratamento com agulhamento a seco e simulado, que não houveram 

efeitos imediatos do agulhamento seco na eletrofisiologia do músculo trapézio superior, em 

comparação com o agulhamento falso.  

Em contrapartida, o estudo de Patrick Calders et al.66 avaliou 24 trabalhadoras de escritório 

com queixa álgica no trapézio superior relacionada ao trabalho que tiveram o sinal eletromiográfico 

avaliado após a conclusão de uma tarefa de digitação, seguida de uma única sessão de agulhamento 

a seco ou repouso.  Como resultado, o estudo demonstrou que a atividade eletromiográfica 

aumentou após o repouso e após o agulhamento a seco, mas que esse aumento foi 

significativamente menor 10 minutos após o AS, em comparação com o repouso. Uma hipótese 

para a divergência deste achado com o presente estudo é a de que na pesquisa de Calders, as 

voluntárias foram submetidas a tarefa de digitação durante 20 minutos enquanto em nossa pesquisa, 
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o sinal eletromiográfico de superfície foi obtido após uma contração isométrica de 5 segundos que 

não necessariamente levava o indivíduo a fadiga. 

Uma musculatura com PGM apresenta como um de seus sintomas frequentes a diminuição 

da força muscular9. Ainda que a EMG não seja uma medida de força, o recrutamento de unidades 

motoras indica a função muscular, principalmente durante uma contração sustentada. No entanto, 

o recrutamento das unidades motoras não apresentou resultados estatisticamente significativos 

referentes ao efeito imediato da aplicação de ambas as intervenções, uma vez que foi aplicada 

apenas uma vez e com reavaliação imediata. Sendo assim, é possível atribuir os resultados ao efeito 

tardio que a intervenção apresentou no estudo citado anteriormente após nove sessões; uma vez 

que apenas uma aplicação da eletropuntura não foi o suficiente para causar efeito na eletrofisiologia 

muscular do trapézio superior.15 

   

Limitações 

 No presente estudo houveram algumas limitações. Primeiramente, o baixo número de 

indivíduos com intensidade de dor na EVA maior que 5 reduziu o tamanho da amostra, além de 

não existir um grupo placebo de ambas as técnicas, uma vez que não podemos excluir a 

possibilidade dos efeitos placebo nos grupos de AS e EP. Além disso, a não classificação entre 

PGM ativo e latente pode ter influenciado os resultados da dinamometria e questionário NDI. 

Ainda existem poucos estudos presentes na literatura sobre a análise das duas respectivas técnicas 

de tratamento. Sendo assim, mais pesquisas são necessárias com acompanhamentos de médio e 

longo prazo para avaliar as possíveis diferenças entre esses tratamentos ao longo do tempo. 

7. CONCLUSÃO 

 Ambas as técnicas se demonstraram eficazes na intensidade da dor, no limiar de dor por 

pressão e nas amplitudes de movimento cervical e de ombro, não havendo superioridade entre as 

técnicas aplicadas. 
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Anexo 2 - Parecer Comitê de Ética em Pesquisa  
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Anexo 4 - Normas da revista 

 

Forma e preparação dos manuscritos 

1 – Apresentação: 

O texto deve ser digitado em processador de texto Word ou compatível, em tamanho A4, com 
espaçamento de linhas e tamanho de letra que permitam plena legibilidade. O texto completo, 
incluindo páginas de rosto e de referências, tabelas e legendas de figuras, deve conter no máximo 
25 mil caracteres com espaços. 

2 – A página de rosto deve conter: 

a) título do trabalho (preciso e conciso) e sua versão para o inglês; 
b) título condensado (máximo de 50 caracteres); 
c) nome completo dos autores, com números sobrescritos remetendo à afiliação institucional e 
vínculo, no número máximo de 6 (casos excepcionais onde será considerado o tipo e a 
complexidade do estudo, poderão ser analisados pelo Editor, quando solicitado pelo autor principal, 
onde deverá constar a contribuição detalhada de cada autor); 
d) instituição que sediou, ou em que foi desenvolvido o estudo (curso, laboratório, departamento, 
hospital, clínica, universidade, etc.), cidade, estado e país; 
e) afiliação institucional dos autores (com respectivos números sobrescritos); no caso de docência, 
informar título; se em instituição diferente da que sediou o estudo, fornecer informação completa, 
como em “d)”; no caso de não-inserção institucional atual, indicar área de formação e eventual título; 
f) endereço postal e eletrônico do autor correspondente; 
g) indicação de órgão financiador de parte ou todo o estudo se for o caso; 
f) indicação de eventual apresentação em evento científico; 
h) no caso de estudos com seres humanos ou animais, indicação do parecer de aprovação pelo 
comitê de ética; no caso de ensaio clínico, o número de registro do Registro Brasileiro de Ensaios 
Clínicos-REBEC (http://www.ensaiosclinicos.gov.br) ou no Clinical Trials (http://clinicaltrials.gov). 
OBS: A partir de 01/01/2014 a FISIOTERAPIA & PESQUISA adotará a política sugerida pela 
Sociedade Internacional de Editores de Revistas em Fisioterapia e exigirá na submissão do 
manuscrito o registro retrospectivo, ou seja, ensaios clínicos que iniciaram recrutamento a partir 
dessa data deverão registrar o estudo ANTES do recrutamento do primeiro paciente. Para os 
estudos que iniciaram recrutamento até 31/12/2013, a revista aceitará o seu registro ainda que de 
forma prospectiva. 

3 – Resumo, abstract, descritores e keywords: 
A segunda página deve conter os resumos em português e inglês (máximo de 250 palavras). O 
resumo e o abstract devem ser redigidos em um único parágrafo, buscando-se o máximo de 
precisão e concisão; seu conteúdo deve seguir a estrutura formal do texto, ou seja, indicar objetivo, 
procedimentos básicos, resultados mais importantes e principais conclusões. São seguidos, 
respectivamente, da lista de até cinco descritores e keywords (sugere-se a consulta aos DeCS – 
Descritores em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde do Lilacs (http://decs.bvs.br) e ao 
MeSH – Medical Subject Headings do Medline (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). 

4 – Estrutura do texto: 

Sugere-se que os trabalhos sejam organizados mediante a seguinte estrutura formal: 
a) Introdução – justificar a relevância do estudo frente ao estado atual em que se encontra o objeto 
investigado e estabelecer o objetivo do artigo; 
b) Metodologia – descrever em detalhe a seleção da amostra, os procedimentos e materiais 
utilizados, de modo a permitir a reprodução dos resultados, além dos métodos usados na análise 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
http://clinicaltrials.gov/
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
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estatística; 
c) Resultados – sucinta exposição factual da observação, em seqüência lógica, em geral com apoio 
em tabelas e gráficos. Deve-se ter o cuidado para não repetir no texto todos os dados das tabelas 
e/ou gráficos; 
d) Discussão – comentar os achados mais importantes, discutindo os resultados alcançados 
comparando-os com os de estudos anteriores. Quando houver, apresentar as limitações do estudo; 
e) Conclusão – sumarizar as deduções lógicas e fundamentadas dos Resultados. 

5 – Tabelas, gráficos, quadros, figuras e diagramas: 

Tabelas, gráficos, quadros, figuras e diagramas são considerados elementos gráficos. Só serão 
apreciados manuscritos contendo no máximo cinco desses elementos. Recomenda-se especial 
cuidado em sua seleção e pertinência, bem como rigor e precisão nas legendas, as quais devem 
permitir o entendimento do elemento gráfico, sem a necessidade de consultar o texto. Note que os 
gráficos só se justificam para permitir rápida compreensão das variáveis complexas, e não para 
ilustrar, por exemplo, diferença entre duas variáveis. Todos devem ser fornecidos no final do texto, 
mantendo-se neste, marcas indicando os pontos de sua inserção ideal. As tabelas (títulos na parte 
superior) devem ser montadas no próprio processador de texto e numeradas (em arábicos) na 
ordem de menção no texto; decimais são separados por vírgula; eventuais abreviações devem ser 
explicitadas por extenso na legenda. 
Figuras, gráficos, fotografias e diagramas trazem os títulos na parte inferior, devendo ser igualmente 
numerados (em arábicos) na ordem de inserção. Abreviações e outras informações devem ser 
inseridas na legenda, a seguir ao título. 

6 – Referências bibliográficas: 

As referências bibliográficas devem ser organizadas em sequência numérica, de acordo com a 
ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto, seguindo os Requisitos 
Uniformizados para Manuscritos Submetidos a Jornais Biomédicos, elaborados pelo Comitê 
Internacional de Editores de Revistas Médicas – ICMJE (http://www.icmje.org/index.html). 

7 – Agradecimentos: 

Quando pertinentes, dirigidos a pessoas ou instituições que contribuíram para a elaboração do 
trabalho, são apresentados ao final das referências. 
O texto do manuscrito deverá ser encaminhado em dois arquivos, sendo o primeiro com todas as 
informações solicitadas nos itens acima e o segundo uma cópia cegada, onde todas as informações 
que possam identificar os autores ou o local onde a pesquisa foi realizada devem ser excluídas. 
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Apêndice 2 – TCLE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

Termo de Esclarecimento 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário da pesquisa “Efeitos imediatos do agulhamento a seco em 

pontos-gatilho miofasciais do músculo trapézio superior” pela pesquisadora responsável, Dra. Mariana de Almeida 

Lourenço. Esta pesquisa vem contribuir com um maior conhecimento a respeito da aplicação de duas técnicas de 

tratamento para pontos gatilhos: agulhamento a seco e eletropuntura. O agulhamento a seco é realizado através da 

colocação de agulhas de acupuntura sobre o ponto gatilho miofascial e pode causar um pequeno desconforto ou 

aumento da dor no momento da colocação e pequeno sangramento (raro), resolvido com uma leve compressão local 

com material estéril. A eletropuntura é realizada a partir da colocação de agulhas de acupunturas somadas ao efeito 

analgésico da estimulação elétrica nervosa transcutânea portátil (TENS) com uma corrente analgésica retangular, 

bifásica, assimétrica, de 100Hz com largura de pulso de 100μs.Tanto a eletropuntura quanto o agulhamento a seco 

serão realizados em uma única sessão com duração de 15 minutos, sendo realizada uma avaliação antes e depois da 

intervenção. 
Caso você participe, será necessário que se apresente para uma avaliação, onde você será questionado sobre 

seus dados pessoais e nível de dor na região do pescoço/ombro (por uma escala e por um instrumento chamado 

algômetro). Será solicitado ainda que responda um questionário sobre o quanto essa dor o prejudica, realizados testes 

de flexibilidade do pescoço, testes de força e atividade muscular do membro superior. As avaliações são indolores, 

você poderá sentir apenas algum desconforto ou se cansar um pouco, mas nenhuma delas será prejudicial à sua saúde. 

Você será informado e orientado caso alguma alteração importante seja verificada durante sua avaliação.  
Você poderá obter quaisquer esclarecimentos antes, durante ou após a realização da pesquisa. Ainda, você 

poderá não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que isso cause qualquer 

prejuízo a você. Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de 

que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não 

aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será identificado com um número. Após ser esclarecido sobre a 

pesquisa e a sua participação como voluntário, e havendo uma confirmação livre e espontânea em aceitar a participar 

como voluntário, você deverá assinar ao final deste documento, em duas vias. Uma das vias ficará com você e a outra 

via permanecerá com a pesquisadora responsável. Em caso de dúvida em relação a esse documento, você poderá 

procurar a pesquisadora responsável pela pesquisa pelo telefone: Dra. Mariana de Almeida Lourenço: (14) 98119-6170 

ou e-mail mariana_a_lourenco@unesp.br. 
 

Termo de consentimento livre, após esclarecimento 

Eu, _____________________________________________________, portador do RG. 

____________________li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento 

a que serei submetida. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo intitulado “Efeitos imediatos 

do agulhamento a seco em pontos-gatilho miofasciais do músculo trapézio superior” a ser realizado no Laboratório de 

Avaliação Musculoesquelética do Centro de Estudos da Educação e da Saúde – CEES. Eu entendi que sou livre para 

interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu 

tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do 

estudo. 

Eu concordo em participar do estudo. 

Marília, SP, ____ de __________ de 20___. 
 

 

Assinatura do Voluntário  
 

Pesquisadora Responsável 
Dra. Mariana de Almeida Lourenço 
CPF 304.124.448-95 
Email: mariana.a.lourenco@unesp.br 
Telefone: (14) 98119-6170 

 


