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Introdução. A cefaleia é considerada uma queixa comum observada na prática clínica. Entre os tipos de ce-
faleias primárias, as mais frequentes são a migrânea e a cefaleia tipo tensional (CTT). Devido à alta prevalência 
o interesse nos mecanismos patogênicos envolvidos com essas cefaleias vem aumentando, entre eles, sua 
conexão com os pontos gatilhos miosfaciais (PGMs). Acredita-se que a atividade nociceptiva gerada pelos 
PGMs leva a sensibilização de neurônios sensoriais periféricos e subsequente sensibilização central, contribuin-
do para a cronificação das crises de cefaleia. Apesar dos PGMs serem uma importante fonte de dor muscular, 
seu diagnóstico ainda é realizado através do exame físico, tanto na clínca, quanto em pesquisas, baseado nos 
critérios de Simons. A utilização de recursos diagnóstico mais acurados pode esclarecer a presença desses pon-
tos, além de elucidar o seu envolvimento com a cefaleia. Objetivos. Detectar a presença de pontos gatilhos e 
correlaciona-los com as crises de cefaleia. Método. Estudo observacional transversal, realizado no Serviço de 
Multimagem, aprovado pelo comitê de ética (CAAE:23792613.0.0000.5208). Foi obtida uma amostra aleatória, 
pareada por idade, com 14 mulheres, no período de Julho/2014 a Junho/2015. O diagnóstico de cefaleia foi 
realizado por um neurologista baseado nos critérios da Sociedade Internacional de Cefaleia (ICHD-III versão 
beta 2013). Foram formados dois grupos, G1: sem cefaleia, G2: com cefaleia. Para identificação dos pontos 
gatilhos nos músculos trapézio descendente foi realizada uma palpação, baseada nos critérios de Simons, se-
guido da sua marcação com cápsula de ácido Linolênico (632mg) e ácido Gama-Linolênico (113mg), para ser 
localizado na imagem por ressonância. No exame de ressonância foram obtidas imagens nos planos coronal, 
axial e sagital, na sequencia pré e pós-contraste de gadolínio. Os dados do questionário são apresentados 
por estatística descritiva em termos percentuais. A distribuição das variáveis foi não normal, sendo utilizado 
o teste não paramétrico, como foram duas amostras não dependentes, foi feito o teste de Mann Whitney e a 
comparação pelo Spearman (p <0,05). Resultados. Aplicando os critérios de Simons foi possível localizar os 
PGM, porém não houve a correlação nas imagens de ressonância magnética analisadas. Foi encontrada uma 
correlação moderada positiva entre a presença de PGM totais e a intensidade (r= 0,580 e p=0,03), frequência (r= 
0,748 e p= 0,002) e duração (r= 0,740 e p= 0,002) da cefaleia. Conclusão. Não foi possível identificar os PGM 
nas imagens da ressonância magnética. A presença de PGM em migranosos contribui para maior intensidade, 
frequência e duração da cefaleia.
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