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1 RESUMO 

 

A coluna cervical superior (CCS) têm relação direta com o gânglio cervical 

superior (gânglio do sistema nervoso simpático) que está situado no nível das 

vértebras C1 e C2. Têm sido demonstrado uma possível influência da disfunção na 

coluna cervical no desenvolvimento ou na manutenção cefaléia. A manipulação de 

alta velocidade e baixa amplitude (AVBA) é uma técnica frequentemente utilizada na 

terapia manual para corrigir disfunções e devolver a mobilidade para o segmento. 

Desta forma, a intervenção na CCS, poderia influenciar a variabilidade da frequência 

cardíaca (VFC) pela relação mecânica e neurológica existente entre esta região com 

o gânglio cervical superior. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito imediato 

da técnica de manipulação da CCS (Fryette) sobre a VFC em indivíduos que 

apresentam cefaléia. Participaram da pesquisa 6 voluntários de ambos os gêneros, 

com idade média de 24,2 ± 8,5 anos, que apresentavam queixas de cefaléia. Para a 

avaliação da VFC foi utilizado o cardiofrequencímetro Polar RS800cx®. A frequência 

cardíaca foi captada durante quinze minutos ininterruptos com os voluntários em 

repouso na posição supina, imóveis, mantendo a respiração normal e sem se 

comunicar com os pesquisadores. Aos cinco minutos de coleta, com o voluntário na 

mesma posição, foi realizada a técnica de Fryette bilateralmente. O pesquisador 

posicionou suas mãos na cabeça do voluntário e realizou um impulso (thrust) 

aplicado num sentido helicoidal, aumentando a rotação e a tração cervical. A 

avaliação da VFC foi realizada no domínio do tempo, por meio do índice RMSSD 

dos intervalos R-R (MatlabFor Windows versão 6.1) em dois momentos distintos: 

antes e após a manipulação. A análise estatística constou do teste de normalidade 

KS e o teste T pareado para a comparação da VFC pré e pós manipulação. Foi 

estabelecido o nível crítico de 5% (p<0,05). Verificou-se aumento significativo do 

índice RMSSD após a manipulação (passou de 49,4 ± 32,1 ms antes da 

manipulação para 61,4 ± 34,6 ms dez minutos após a manipulação). Diante dos 

resultados obtidos, pode-se concluir que a manipulação da CCS aumentou a VFC, 

pelo aumento do índice RMSSD indicando um predomínio da atividade 

parassimpática.  

 

 



 
 

2 INTRODUÇÃO 

O coração é um órgão central que atua na manutenção homeostásica e 

recebe influências autonômicas. Tem como principal característica modificações 

constantes da frequência e dos batimentos. Isso ocorre através das vias aferentes 

(medulares e vagais), a informação gerada chega ao SNC, é modulada e retorna ao 

coração pelas fibras eferentes (vagais rápidas), que podem se manifestar no 

próximo batimento, já as fibras eferentes simpáticas lentas podem apresentar um 

intervalo de até 20 segundos. O efeito resultante dessas influências autonômicas é a 

variabilidade batimento à batimento da frequência cardíaca instantânea 

(KAWAGUCHI et al., 2007). 

Segundo os mesmos autores, as variações que ocorrem dos intervalos R-R 

são dependentes dos moduladores biológicos (SNA), em resposta da atividade dos 

sistemas simpático e parassimpático. Essas variações estabelecem a variabilidade 

da frequência cardíaca, que tem por objetivo medir a variação que ocorre entre cada 

batimento sinusal sucessivo. A capacidade de variação da frequência dos 

batimentos do coração, tem como significado fisiológico de adaptar o sistema 

cardiovascular a cada momento, dentre situações diversas do cotidiano. 

De acordo com Rezende e Gabriel (2008) a manipulação osteopática é uma 

técnica terapêutica, que incorpora a utilização do contato manual para um bom 

diagnóstico e um tratamento eficaz. Utiliza-se manobras e instruções ao paciente 

para que o mesmo consiga o movimento máximo e sem dor. Existem três técnicas 

de manipulação: estrutural, visceral e craniana, as quais auxiliam no tratamento das 

doenças do sistema músculo-esquelético(ossos, músculos e articulações), cefaleias, 

insônia e gastrite. A aplicação da osteopatia gera homeostasia, e faz com que o 

corpo tenha a capacidade de reencontrar equilíbrio. Quando ocorre uma adaptação 

errônea da posição ereta, o organismo está suscetível a problemas articulares, 

ocorrendo em grande maioria nas articulações vertebrais.  

A manipulação em alta velocidade e pequena amplitude, conhecido como 

HVLA é uma técnica direta mais utilizada, geralmente, acompanhada por um som de 

clique, que é produzido através da separação das superfícies articulares gerar uma 

cavitação fluídica (GONZÁLEZ, 2009). 

Estudos feitos sugeriram que o som da cavitação pode não estar relacionada 

com a melhoria dos resultados da manipulação de alta velocidade e pequena 

amplitude (HVLA), durante a manipulação da coluna cervical, é proporcionado um 



 
 

impulso dinâmico a uma vértebra específica, controlando assim, sua velocidade, 

magnitude e direção do impulso (BOLTON et al., 2007). 

Os mecanismos de disfunção osteopática neurológicos, sensitivos e motores 

causam algumas alterações como: grande sensibilidade e instabilidade dos 

músculos e vértebras, geralmente evidenciadas por modificações do tecido muscular 

e tecido epitelial, como também, distúrbios das funções viscerais. Não existem 

números específicos de sessões a serem realizadas durante o tratamento do 

paciente, isso dependerá de quantas correções serão precisas e de como o mesmo 

irá responder às técnicas que serão estabelecidas. Assim, o tratamento é exclusivo 

para cada um atendendo as suas necessidades e respeitando a capacidade de auto 

cura de seu próprio corpo. Estudos revelam evidências de que as manipulações na 

região cervical superior trouxeram benefícios em curto prazo para pacientes com 

crises de cefaleia (JULL et al., 2002). 

A cefaléia define-se como uma dor no segmento cefálico, atinge mais de 90% 

da população, prevalecendo em jovens adultos e em maior número no sexo 

feminino. É a razão mais frequente de encaminhamentos para médicos 

neurologistas.  Algumas pessoas apresentam uma maior frequência e intensidade 

elevada de sinais e sintomas por conta da genética. Outros fatores essenciais para a 

manifestação da dor são as preocupações, ansiedade, ponto gatilho, estresse 

mental, hábitos alimentares, disfunção hormonal. A cefaleia pode ser definida em 

inúmeras classificações, mas a de maior destaque é a do tipo tensional que 

relaciona-se com contrações musculares.  Na maioria dos casos a intensidade da 

dor é leve a moderada, podendo ser intensificada e gerar um peso no alto da cabeça 

(MEDEIROS, LIMA e SIQUEIRA, 2012). 

De acordo com os autores supracitados, a dor latejante é localizada nos 

músculos da nuca, região frontal, temporal ou frontotemporal, muitas vezes 

bilateralmente.  Pode difundir-se para toda cabeça, fazendo com que a musculatura 

permaneça em contração isométrica sustentada por tempo prolongado. Isso pode 

ser causado por uma má postura, alterações da coluna cervical, que provoca uma 

diminuição do suprimento sanguíneo, deficiências nutricionais, consequentemente 

podendo levar a isquemia e aumentando os níveis de catecolaminas gerando mais 

contrações de fibras musculares. Uma anteriorização da cabeça e relaxamento da 

mesma, gera uma retração dos músculos posteriores do pescoço, contribuindo para 

a exacerbação dos sintomas, como: náuseas, vômitos, visão turva, auras visuais, e 



 
 

somato-sensitivas. As mulheres relatam apresentar ataques mais frequentes e 

intensos em comparação com os homens. 

A cefaléia pode ser classificada como primária, que tem como característica 

não possuir causa definida, sendo elas: enxaquecas, cefaléia tipo tensional e em 

salvas. A secundária, são aquelas provenientes de patologias específicas, tais 

como: tumores, hemorragia intracraniana, infecções, AVC, TCE, hidrocefalia, 

intoxicação e distúrbios metabólicos. O tratamento da cefaléia ocorre somente na 

primária, pois, na secundaria trata-se a patologia específica que causa a dor 

(GHERPELLI, 2002). 

Segundo Krymchantowski (2003) para constatar-se um diagnóstico de 

cefaleia do tipo tensional é preciso que o paciente tenha um histórico de ataques 

que durem de minutos a dias. A cefaleia é tipicamente bilateral, em pressão ou 

aperto e de intensidade fraca ou moderada que não seja aumentada com a rotina de 

atividades físicas. 

 

3 OBJETIVOS  

Avaliar o efeito da manipulação da coluna cervical superior (por meio da 

técnica global de Fryette) sobre a variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos 

com cefaleia. 

 

4 METODOLOGIA 

Aspectos Éticos do Estudo 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa das 

faculdades integradas Einstein de Limeira (CEP-FIEL) sob o protocolo 16-03/268. 

Após concordarem em participar da pesquisa, cada voluntário assinou o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido, conforme a resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). 

 

Local do Estudo 

A pesquisa foi realizada no laboratório de fisioterapia das Faculdades 

Integradas Einstein de Limeira, no período noturno. 

 

Casuística/ População 



 
 

Participaram do estudo 6 voluntários de ambos os gêneros com idade de 24,2 

± 8,5 anos; peso de 67,2 ± 8,1 Kg; altura 1,67 ± 0,1 m; IMC 24,2 ± 3,2 Kg/m2, com 

queixa de cefaléia. 

 

Critérios de Inclusão e exclusão 

Foram considerados critérios de inclusão: idade entre 18 a 50 anos, ambos os 

gêneros e apresentar episódios de cefaléia.  

Os critérios de exclusão foram a presença de artrodese na coluna, teste de 

Klein positivo, presença de tumores, fazer uso de medicação para cefaléia e 

depressão, apresentar rinite e sinusite, apresentar osteoporose, estar em tratamento 

ortodôntico e ser portadores de doenças sistêmicas, neurológicas e reumatológicas. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Instrumento da Pesquisa 

Foi utilizado um cardiofrequencímetro Polar RS800cx® para avaliação da 

variabilidade da frequência cardíaca. 

 

Procedimentos 

Para avaliação da modulação autonômica da frequência cardíaca, a 

frequência cardíaca dos voluntários foi captada durante 15 minutos ininterruptos, em 

repouso na posição supina. 

Esta frequência cardíaca foi obtida e calculada através da captação do 

eletrocardiograma pelo cardiofrequencímetro Polar RS800cx®. Para o registro, a 

cinta de captação foi devidamente acoplada no tórax do voluntário, abaixo da região 

dos mamilos.  

O relógio com o monitor dos batimentos foi controlado pelos pesquisadores a 

uma distância não superior a um metro da cinta de captação. A sala onde foi 

realizada a coleta teve uma temperatura mantida em 22 e 24 graus Celsius.  

Durante a coleta dos dados, foi solicitado ao voluntário que permanecesse 

imóvel, mantendo a respiração de forma normal e sem se comunicar com os 

pesquisadores. Aos 5 minutos de coleta, foi realizada a intervenção por meio da 

aplicação da manipulação da coluna cervical superior. A técnica utilizada é 

denominada de manobra global de Fryette que tem como objetivo decoaptar de 



 
 

forma inespecífica as facetas articulares em rotação, sendo que sempre é realizada 

de forma bilateral.  

A técnica foi realizada por profissional certificado em Osteopatia. O 

pesquisador permaneceu em pé, na altura da cabeça do voluntário. A mão cefálica 

tomou contato com a face lateral oposta do crânio do voluntário deixando o músculo 

esternocleidomastóideo (ECOM) entre o terceiro e o quarto dedos. A mão caudal 

tomou contato global no crânio do voluntário do mesmo lado que o pesquisador se 

encontrava: quinto dedo abaixo da região mentoniana da mandíbula, quarto dedo 

sobre a região mentoniana da mandíbula, terceiro dedo sobre o maxilar, segundo 

dedo sobre o osso zigomático e primeiro dedo na escama do osso temporal. O 

pesquisador inclinou seu tronco sobre a cabeça do voluntário, deixando seus 

antebraços alinhados no eixo da coluna vertebral do voluntário. Manteve posição 

neutra de flexão-extensão e colocou o parâmetro de rotação para o lado oposto (70-

80 graus) e uma pequena inclinação contralateral. Em seguida, buscou a barreira 

motriz com um pequeno movimento de tração axial. Quando foi encontrada essa 

barreira, o Thrust (impulso) foi aplicado num sentido helicoidal, aumentando a 

rotação e a tração (figura 1). O mesmo procedimento foi repetido do outro lado. 

 

Figura 1- Posição do pesquisador para realização do Thurst (impulso). 

 

 



 
 

A coleta dos dados continuou por mais dez minutos depois da finalização da 

manobra para verificação do efeito imediato da manipulação sobre a VFC dos 

voluntários estudados. 

Os dados da frequência cardíaca foram armazenados no relógio do 

cardiofrequencímetro em tempo real, e, posteriormente, foram transferidos a um 

microcomputador para análise dos dados obtidos. 

O cálculo dos índices de VFC foi realizado no aplicativo Matlabfor Windows, 

versão 6.1. Foi utilizado o índice RMSSD dos intervalos R-R (análise no domínio do 

tempo) que representa a atividade parassimpática no controle da frequência 

cardíaca.  

 

Metodologia de Análise de dados 

Para análise estatística foi utilizado o software Instat versão 3.0. Inicialmente 

foi realizado o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. Como os dados 

apresentaram distribuição normal, foi utilizado o teste T de Student pareado para a 

comparação da variabilidade da frequência cardíaca pré e pós manipulação. Foi 

estabelecido o nível crítico de 5% (p<0,05). 

 

6 RESULTADOS 

 Pode-se verificar na figura 2, que o RMSSD dos intervalos R-R aumentou 

significativamente (p=0,03) após a manipulação da coluna cervical superior (49,4 ± 

32,1 ms antes da manipulação para 61,4 ± 34,6 ms 10 minutos após a manipulação), 

o que indica um predomínio da atividade parassimpática. 

 

Figura 2–Valores médios ± desvio padrão do RMSSD dos intervalos R-R antes (pré 

manobra) e após (pós manobra) a manipulação da coluna cervical superior, 

n=6. *p<0.05. 

 



 
 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que, a manipulação da coluna 

cervical superior aumentou a variabilidade da frequência cardíaca, por meio do 

índice RMSSD dos intervalos R-R de indivíduos com cefaléia, indicando uma maior 

ativação parassimpática (vagal).  
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