




2º local mais acometido 
da coluna vertebral  

até 70% irão ter 
cervicalgia

Prevalência aumenta
com a Idade

+ Mulheres
50 anos

recidiva dos 
sintomasCusto Elevado 

30% cronificam













1995-1997
60.000 pessoas condado Noruega
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Prevalência em 143 pacientes estudados com 
dor no pescoço que completaram os testes 
diagnósticos

1- dor facetária cervical 55%

2- dor discogênica 16%

3- dor articulação atlanto-axial 9%

4- radiculopatia 3%

Yin W, Bogduk N. The nautre of neck pain in a private pain clinic in the United States.
Pain Med 2008; 9: 196-203



• DOR FACETÁRIA
• CERVICAL 54-60%



• história

• exame físico

• exame de imagens ( RX, TC, RNM)



Jensen MC.  N Engl J Med,  1994



1- localizada no pescoço ( raramente irradia
abaixo dos ombros)



2- dor a pressão no nível das facetas cervicais



3- dor e limitação aos movimentos (extensão)

4- nenhuma alteração no exame neurológico



1. Degeneração Primária

2. Degeneração Secundária:

• degeneração do disco 

intervertebral

• anormalidades posturais

ex: torcicolo crônico



3. Estruturas Ósseas

Colapso- osteoporose,                 

fratura patológica

4. Trauma 

ex: Síndrome do Chicote



• história

• exame físico

• bloqueio diagnóstico



• Intraarticular

• Ramo médio

Bloqueio Intraarticular

Bloqueio Ramo Médio



























MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

















PLACA DE ATERRAMENTO

ELETRODO

GERADOR



Região distal da agulha que não é 

revestida. Varia entre 2 e 15 mm. 









 frequência; 50Hz

 voltagem; 0.2-0.5V



 frequência; 2Hz

 voltagem; 2 x a 

voltagem sensorial, 

mas pelo menos 1V



 85oC por 60 

segundos

 Bupivacaína /   

esteróide após a 

lesão





Atlanto-Axial Joint

Atlanto-Occipital Joint



• Segmento C1-C2 

- O movimento primário
na C1-C2 é a rotação









Analisa sinais e sintomas

Determina / Diagnóstico da 
Patologia

Tratamento Correto

Sinais e Sintomas desaparecem





• Achar o gerador da dor

• Bloquear o gerador da dor



cefaleia cervicogênica

excluído red flags?

dor a compressão sobre
trajeto do occipital maior

injeção de corticóide
junto ao ner.occip maior

resultado insatisfatório

dor a compressão sobre
facetas?

sim bloqueio diagnóstico
facetas

50% de melhora?

sim não

considere RF
DRG C2-C3

Evidence-Based Interventional Pain Medicine- Jan Van Zundert e cols. 2012

RF de ramos
médios



dor uni/bilatral pescoço
>6 semanas

excluído red flags?

doença neurológica?

não

dor não irradia abaixo do ombro
dor a compressão de facetas
dor e limitação a extensão e/ou
rotação

dor a compressão sobre
facetas?

sim bloqueio diagnóstico
facetas

50% de melhora?

sim não

reavaliar

Evidence-Based Interventional Pain Medicine- Jan Van Zundert e cols. 2012

RF de ramos
médios

sim testes
neurológicos



whiplash

excluído red flags?

tratamento conservador conduzido
por 6 meses sem resultado suficiente
(VAS>4)

dor a compressão sobre
facetas?

sim bloqueio diagnóstico
facetas

>50% de melhora?

sim

RF de ramos
médios

não

nenhuma RF

Evidence-Based Interventional Pain Medicine- Jan Van Zundert e cols. 2012









• mobilização / manipulação

• exercícios terapêuticos

• alongamentos

• ganho de amplitude de 

movimento articular

• fortalecimento muscular

• resistência muscular

• controle neuromuscular

• atividades funcionais

• modalidades 
eletrotermofoto



Quem irá se beneficiar ???



Método de Reabilitação Baseado em
Evidências Científicas. 



CLASSIFICAÇÃO EM SUBGRUPOS

Apropriado para 
FT

MOBILIZAÇÃO 

MANIPULAÇÃO

CENTRALIZAÇÃO

CONTROLE DE DOR

CONDICIONAMENTO 
E EXERCÍCIOS

CEFALEIA 
CERVICOGÊNICA

Yellow Flags

Red Flags



CONTROLE DE DOR



SUBGRUPOS DE CONTROLE DA DOR

• Pacientes com quadro álgico extremamente agudo 
com início dos sintomas recente, geralmente há 10 
dias

• ADM extremamente limitada 

• EVA 7-10

• NDI > 52 Pontos  Grande Incapacidade

• Grande dificuldade no exame físico 

PBE – Prática Baseada em Evidência





SUBGRUPOS DE CONTROLE DA DOR



MANIPULAÇÃO 
MOBILIZAÇÃO 



SUBGRUPO DE MOBILIZAÇÃO / 
MANIPULAÇÃO 



SUBGRUPO DE MOBILIZAÇÃO / 
MANIPULAÇÃO

• Subgrupo mais investigado 

• Líder de pesquisas – Joshua Cleland



Manipulações Torácica



Manipulações
Torácica X Cervical

X



Regras de Predições Clínicas

• SINTOMAS DE CURTA DURAÇÃO  < 3 – 4 Semanas

• AUSÊNCIA DE SINAIS NEUROLÓGICOS 

• ADM ATIVA LIMITADA 

• IDADE < 50 ANOS

• HIPOMOBILIDADE CERVICAL E TORÁCICA

• DOR SOMENTE LOCAL OU IRRADIADA SOMENTE ATÉ O OMBRO

3 ou 4 dessas regras presentes  chance de 
86% a 90% SUCESSO no tratamento. 



CENTRALIZAÇÃO



CENTRALIZAÇÃO

• Sintomas com irradiação para membro
superior

• Distalização / Centralização com ADM ativa

• Sinais Neurológicos Positivos

• Distraction test positivo

• Testes Neuro-dinâmicos do nervo mediano
positivo

4 dessas regras presentes  chance 
SUCESSO no tratamento





MOVIMENTOS INTRAARTICULARES 

POSIÇÃO NEUTRA EM FLEXÃO MÁXIMA



CENTRALIZAÇÃO
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mundosemdor.com.br

charles@singular.med.br


