
Introdução Resultados

Os achados deste estudo mostraram que a aplicação

de RMF é mais indicada do que MC em CI em 5

sessões, permitindo maior tolerância do paciente a

dor provocada por pressão.

Conclusão

Participaram do estudo 50 indivíduos com CI de ambos

os sexos. O protocolo (Figura 1) de RMF visou a

reestruturação tecidual e o protocolo de MC

deslizamentos superficiais, ambos realizados por cinco

sessões (1x/sem, 10 min). O limiar de dor foi avaliado

por algômetro de pressão (JTech Commander

Algometer®, EUA), antes e após as 5ª semanas de

intervenção.. Este estudo foi aprovado no Comitê de

Ética e Pesquisa em Seres Humanos da UDESC com

número 2.630.855.
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O grupo RMF apresentou maior limiar de dor tanto no

trapézio D (13,16 Kgf; p=0,004) quanto E (14,47 Kgf; p=0

,001) quando comparado pré e pós intervenção (Figura 2).

Grupo MC não mostrou diferença significativa. Além disso,

ao fim das cinco semanas de tratamento pacientes

submetidos a RMF apresentaram maior (p=0,018) limiar de

dor a pressão do que aqueles submetidos a MC (Figura 3).
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Objetivo 

Cervicalgia inespecífica (CI) é considerada uma

desordem idiopática comum na população geral, que

afeta músculo trapézio (MT) e sobrecarrega o sistema

fascial. No reajuste dessa disfunções, há diferentes

técnicas, como a reorganização miofascial (RMF) e a

massagem clássica (MC).

Figura 3– Limiar de dor a pressão no músculos trapézio nos grupos RMF e MC após 5 sessões

Figura 2 – Limiar de dor a pressão no músculo trapézio pré e pós intervenção com RMF

 

Figura 2 – Protocolo da técnica de RMF 

 

Figura 3 – Protocolo da técnica de MC 
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* Estatisticamente significativo

Figura 1 – Protocolo de RMF (A)  e MC (B)
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