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Introdução: Os pontos gatilhos miofasciais se apresentam em músculos em disfunção e associam-se a 
diversas doenças tais como lombalgia, síndrome do impacto no ombro e enxaqueca, acometendo inclusive 
indivíduos com dor cervical. No entanto, a literatura científica não estabeleceu se os pontos gatilhos miofas-
ciais provenientes de diferentes doenças de base apresentam as mesmas características clínicas. Objetivo: 
Comparar a intensidade de dor miofascial, catastrofização e limiar de dor à pressão sobre os pontos gatilhos 
miofasciais do músculo trapézio superior entre mulheres sobreviventes de câncer de mama e mulheres com dor 
cervical. Métodos: Trata-se de um estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética (n. 475918/2013), onde 
cada voluntária validou a sua participação no estudo por meio de um termo de consentimento. Foram incluídas 
mulheres com idade superior a 18 anos, com relato de dor miofascial na região do tronco superior por mais de 
noventa dias, sendo divididas igualmente entre sobreviventes de câncer de mama (n = 30) e com dor cervical 
(n = 30). Para inclusão, foi obrigatória a presença de ponto gatilho miofascial bilateral, ativo e de localização 
central no músculo trapézio superior. Foram avaliadas a intensidade de dor por meio da escala numérica da 
dor, catastrofização e limiar de dor à pressão sobre os pontos gatilhos miofasciais. Para análise estatística, foi 
realizada a verificação da distribuição dos dados por meio do teste Shapiro-Wilk. Para a distribuição não normal, 
foi aplicado o teste Mann-Whitney para as comparações entre os grupos das variáveis relacionadas à dor, sendo 
adotado um nível de significância de 5%. Resultados: Participaram 60 voluntárias, sendo trinta com dor cer-
vical e trinta sobreviventes de câncer de mama. As voluntárias com dor cervical apresentaram idade média de 
22.30 anos, cronicidade média da dor de 50.10 meses e escore médio no NDI de 11.16 pontos. Por sua vez, as 
voluntárias sobreviventes de câncer de mama apresentaram idade média de 54.13 anos, e cronicidade média 
da dor de 41.36 meses. Foi observada diferença significativa apenas na comparação da intensidade de dor (p 
< 0.0001) entre os grupos sobreviventes de câncer de mama (escore mediano: 8,0pontos, primeiro quartil: 2,0 
pontos, terceiro quartil: 4,0 pontos) e dor cervical (escore mediano: 2,5 pontos, primeiro quartil: 7,0 pontos, ter-
ceiro quartil: 8,7 pontos). Conclusão: Mulheres sobreviventes de câncer de mama apresentam maior intensi-
dade de dor miofascial quando comparada a mulheres com dor cervical, indicando a necessidade de avaliação 
e intervenção específica sobre a disfunção miofascial dessas mulheres.
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