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RESUMO

A dor miofascial é caracterizada pela ocorrência de dor muscular localizada ou referida na banda de tensa do músculo. A reprodução da dor 
ocorre, quando um ponto específico do corpo é pressionado, chamado de pontos gatilhos miofascial (PGM’s). São formados por diversos fatores 
como, má postura, excesso de exercício e movimentos repetitivos. Dentre as propostas terapêuticas para a dor miofascial encontram-se liberação 
miofascial, liberação de PGM’s e alongamentos, além da Microelectrólisis Percutânea (MEP®) que consiste na aplicação de corrente galvânica de 
baixa intensidade através de uma agulha de acupuntura. O objetivo desse estudo é verificar os efeitos da MEP® na dor miofascial investigando o 
estado de coerência cardíaca, nível de dor e função. Trata-se de um estudo experimental realizado no laboratório de fisiologia do exercício da 
faculdade Estácio ponta negra/RN, constituída por voluntárias do sexo feminino entre 18 a 40 anos. O protocolo de estudo foi composto por duas 
etapas: 1 etapa: Avaliação da correlação entre a escala de dor EVA, quantidade de PGM’s, avaliação do Estado de coerência cardíaca 
(equipamento de biofeedback cardíaco – CardioEmotion®). 2 etapa: Avaliação dos efeitos microelectrólisispercutânea - mep® na dor miofascial, 
conforme as variáveis analisadas na primeira etapa. Participaram do estudo 20 voluntárias que foram dividas em dois grupos: Grupo 1: 10 
voluntárias que utilizaram o equipamento de biofeedback cardioemotion por 5 minutos. Grupo 2: 10 voluntárias que utilizaram o equipamento de 
biofeedback cardioemotion por 20 minutos. Esse equipamento de biofeedback cardíaco permite a captação da variação da frequência cardíaca 
em período de tempo pré-estabelecido (5 ou 20 minutos) e sua congruência com o ritmo respiratório de cada voluntário. Conforme os resultados 
da 1 etapa percebesse que existe correlação alta entre PGM’s, estado de coerência nota do estado de coerência e a dor. Será realizada aplicação 
da MEP® em PGM’S para verificação das variáveis estudas na primeira etapa. Está em andamento a segunda etapa do estudo.
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