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PONTOS GATILHOS

Um ponto-gatilho é uma área de facilitação local de nervo com 
músculo ou tecido conectivo associado, que cria pequenas áreas de 
tensão ou micro espasmo (contração involuntária da musculatura). É 
agravado por estresse das mais variadas origens. Esses pontos são 
bastante sensíveis à pressão (são hiperirritáveis) e, quando 
estimulados, se tornam local de dolorosa neuralgia (KNOPLICH, 
2003).
São encontrados em tecido cicatrical , tendões, ligamentos, pele, 
coxins gordurosos, capsulas articulares e periósteo, assim como 
musculo e junção de musculo.
Algumas causas do surgimento dos pontos gatilhos são:
Trauma direto; Esforço repetitivo; Falta de movimento.
Existem também fatores externos que influenciam e podem causar o 
ponto gatilho, por exemplo: 
Uma postura ruim adotada durante muito tempo; isso faz com que a 
musculatura fique tão tensionada que gera um ponto gatilho.

Conseguimos dividir os pontos gatilhos em dois tipos de acordo com a dor: o Latente e o Ativo.

Latente
Esses são os mais difíceis de localizar. Apesar de existir tensão no local o ponto gatilho latente não causa 
dor, ou seja, não incomoda e por isso, acaba deixando de ser tratado por passar despercebido. 
Mesmo que a dor esteja ausente, nesse tipo também deve ser tratado. Geralmente, pessoas que 
apresentam pontos gatilhos Latentes, tem problemas relacionados à disfunção motora como a falta de 
mobilidade, rigidez e amplitude de movimentos restrita.
Ativo
Os pontos ativos são os que geram dor. Como o desconforto é muito maior é mais fácil de localizá-los. O 
paciente precisa de alívio da dor para que o tratamento tenha eficiência. A dor do ponto gatilho varia 
muito, pode ser somente um leve incômodo ou algo tão forte que limita completamente os movimentos.

Formas de tratamento para Ponto Gatilho:
Alongamento: sem ser excessivo;
Compressa quente: para aumentar a circulação sanguínea e promover uma sensação de relaxamento. 
Reduz temporariamente a dor, mas, não desativam os pontos gatilhos; 
Liberação Miofacial: Ela busca relaxamento muscular, consequentemente o alivio da dor consiste em 
uma manobra de bombeamento um puxar-relaxar sucessivos de segmentos corporal capaz de atingir 
todas as estruturas faciais nele contidas, até as mais profundas;
Agulhamento a seco ou Dry Needling: essa técnica consiste a inserção e manipulação repetida de uma 
agulha fina e flexível em um ponto a fim de inativa-lo. A vantagem da estimulação com as agulhas sobre 
as outras técnicas é que conseguimos uma amplitude de movimentos totalmente indolor no momento do 
tratamento podendo ser tratado até dez pontos gatilhos por sessão, e com seus estímulos a resposta é 
imediata.
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