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Introdução. A impedância elétrica dos tecidos é um sinal biológico que pode ser utilizado na mensuração da dor, 
sendo definida como a resistência elétrica cutânea condicionada pela associação da resistência, presente no fluido 
extra e intracelular, e da reatância capacitiva, característica das membranas celulares. No entanto, associações entre a 
impedância elétrica dos tecidos e outras variáveis clínicas de mensuração da dor ainda não foram investigadas. Obje-
tivos. Correlacionar a impedância elétrica dos membros superiores e tronco com o limiar de dor à pressão sobre pon-
tos gatilhos miofasciais no músculo trapézio superior de pacientes com dor cervical. Métodos. Trata-se de um estudo 
transversal cego aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (nº 030643/2013).Trinta voluntários de am-
bos os gêneros foram incluídos no estudo, idade entre 18 e 45 anos, com dor cervical crônica, apresentando pontuação 
≥ 5no Neck Disability Index e ≥ 3na Escala Numérica de Dor em repouso ou durante a movimentação ativa da cervical, 
além de presença de pontos gatilhos miofasciais ativos e centrais no músculo trapézio superior. Os voluntários foram 
avaliados por meio da algometria sobre os pontos gatilhos miofasicias bilaterais e bioimpedância elétrica. A bioimpedân-
cia foi utilizada para avaliar a impedância elétrica dos tecidos do tronco e dos membros superiores nas frequências: 1, 5, 
50, 250, 500 e 1000 KHz. Na análise estatística, foi aplicado o teste Shapiro-Wilk seguido do coeficiente de correlação 
de Spearman, sendo considerado um nível de significância de 5%. Resultados. Foi observada associação negativa 
e significativa entre o limiar de dor à pressão à direita e a impedância elétrica do tronco nas frequências de 5 KHz (rs = 
-0,392; p = 0,032),50 KHz (rs = -0,406; p = 0,026), 250 KHz (rs = -0,388; p = 0,034) e 500 KHz (rs = -0,444; p = 0,014). 
Assim, a correlação negativa indica que quanto menor o limiar de dor à pressão, maior a impedância elétrica do tronco 
e vice-versa. Conclusão. A impedância elétrica do tronco está associada com o limiar de dor à pressão sobre os 
pontos gatilhos miofasciais no músculo trapézio superior de indivíduos com dor cervical, de forma que indivíduos com 
menores limiares de dor à pressão apresentam maiores valores de impedância elétrica do tronco e vice-versa.
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