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INFLUÊNCIA DA TÉCNICA DE JONES NA CEFALEIA DO 
TIPO TENSIONAL

Influence of the Jones technique on tension-type headache

Jociane de Lima Teixeira¹, João Afonso Ruaro1 

RESUMO

Destaca-se a importância de se estudar a qualidade de vida 
em populações portadoras de cefaleia do tipo tensional (CTT), 
visto que esta condição acarreta redução da qualidade de vida 
determinando importante impacto socioeconômico. O objetivo 
da pesquisa é nalisar a influência da técnica de Jones sobre o 
grau/incapacidade, índice de dor e qualidade de vida em adultos 
portadores de CTT. A amostra foi composta por 38 voluntários, 
divididos por meio de sorteio em grupo experimental (GE, n= 
18) e grupo controle (GC, n=20). Avaliou-se o índice de dor 
(McGill), intensidade da dor (escala visual analógica), grau/
incapacidade (MIDAS) e qualidade de vida (SF-36). Os dados 
foram tratados estatisticamente, com significância estatística es-
tipulada em 5% (p<0,05). A comparação dos resultados mostrou 
diferença significante nos domínios dor (p=0,001) e estado geral 
de saúde (p=0,02) no GE e estado geral de saúde (p=0,03) no 
GC, referente ao SF-36. No GE também se observou melhora 
quanto à qualidade de vida geral. A técnica de Jones apresentou 
influência positiva na melhora da qualidade de vida do GE, 
sendo relevante no tratamento da cefaleia do tipo tensional.

Palavras chaves: Cefaleia do tipo tensional; Técnica de 
Jones; Manipulação músculo esquelética; Qualidade de vida.

ABSTRACT

We emphasize the importance of studying the quality of 
life in populations with tension-type headache (CTT), since this 
condition leads to a reduction in the quality of life, determining 
an important socioeconomic impact. The aim of this research is 
to evaluate the influence of the Jones technique on the degree 
/ disability, pain index and quality of life in young adults with 
CTT. The sample consisted of 38 volunteers, divided by lot 
(GE, n = 18) and control group (CG, n = 20). The pain index 
(McGill), pain intensity (EVA), degree / disability (MIDAS) 
and quality of life (SF-36) were evaluated. The data were tre-
ated statistically, with statistical significance stipulated in 5% 
(p <0.05). The comparison of the results showed a significant 
difference in the pain domains (p = 0.001) and general health 
status (p = 0.02) in WG and general health status (p = 0.03) 
in CG. Improvement in quality of life was also observed in 
the WG. The Jones technique had a positive influence on the 
improvement of the GE quality of life, being relevant in the 
treatment of tension-type headache. 

Keywords: tension-type headache; Jones Techniques; 
Manipulation musculoskeletal; Quality of life.
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INTRODUÇÃO

A cefaleia do tipo tensional (CTT) é um distúrbio primário 
de cefaleia cuja fisiopatologia é considerada bastante complexa, 
podendo repercutir em prejuízos físicos, sociais e psicológicos 
aos sujeitos afetados1,2,3. A CTT é comum em indivíduos de 
todas as faixas etárias, e é, em geral, precipitada por fadiga ou 
estresse2,4,5. 

Segundo a Classificação Internacional das Cefaleias6, a 
CTT é o tipo mais comum de cefaleia primária e sua prevalência 
ao longo da vida na população geral varia de 30% a 78%. Ela 
pode ser subdividida em 3 formas: 1) cefaleia do tipo tensional 
episódica infrequente; 2) cefaleia do tipo tensional episódica 
frequente, e 3) cefaleia do tipo tensional crônica. Essas cefaleias 
são em geral bilaterais, com caráter em pressão não-pulsátil, 
durando de 30 minutos até sete dias quando episódicas, e podem 
ser diárias, sem remissão, quando crônicas4,7. 

Na atualidade, saúde tem sido definida não apenas como a 
ausência de doenças e sim como uma multiplicidade de aspectos 
do comportamento humano voltados a um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social; a cefaleia do tipo tensional 
afeta diretamente a saúde e qualidade de vida, estando vincu-
lada a sofrimento físico, além de pre juízos sociais, laborais, 
emocionais e econômicos8.

Os sintomas da cefaleia tensional podem estar ligados aos 
pontos gatilhos, que são pontos irritáveis à palpação na muscu-
latura esquelética associados a um nódulo palpável hipersensível 
em uma banda tensa9,10,11. Estes podem ser ativos ou latentes. 
Os pontos gatilhos ativos são um foco de hipersensibilidade 
sintomático, causando um padrão de dor referida específico 
para cada músculo; produzem dor espontânea ao movimento, 
restrição da amplitude de movimento, sensação de diminuição 
da força muscular, dor à palpação e bandas musculares tensas. 
Os latentes não causam dor durante as atividades físicas normais, 
são menos dolorosos à palpação e produzem menos disfunções 
que um ponto gatilho ativo5,12,13. 

Em busca de tratamentos para os diversos tipos de 
cefaleias, há uma diversidade de métodos profiláticos; um 
estudo realizado pela Sociedade Brasileira de cefaleia, em 
2002, constatou que os recursos farmacológicos (por meio de 
beta-bloqueadores, antidepressivos, bloqueadores dos canais 
de cálcio, antagonistas da serotonina, antiepiléticos e miscelâ-
nea) e os não farmacológicos (técnicas de relaxamento, dietas, 
acupuntura, psicoterapia e fisioterapia) são utilizados para o 
tratamento das cefaleias6,14,15,16.

Entre os recursos fisioterapeuticos, uma das possibilidades 
terapêuticas para a diminuição do quadro álgico é a técnica 
de Jones ou terapia de liberação posicional, que consiste na 
aproximação das inserções musculares associada à compressão 
digital do ponto gatilho por 90 segundos, reduzindo a tensão 
do músculo espasmódico. O princípio da técnica é palpar o 
ponto, desencadeando a dor e em seguida buscar a posição de 
relaxamento (chamada de silêncio neurológico sensorial), o 
que permite normalizar o tônus muscular5,7,17,18, sendo capaz de 
forçar o sistema nervoso central a corrigir a excitação anormal-
mente alta dos fusos musculares4

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a influ-
ência da técnica de Jones sobre o quadro clínico da CTT, tanto 
de maneira imediata quanto ao término dos 10 atendimentos. 

Este estudo é um ensaio clínico. A pesquisa foi realizada 
na Clínica- Escola de Fisioterapia do curso de Fisioterapia 
da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), 
aprovado pelo Comitê de Ética da mesma instituição (protocolo 
533.279). 

Critérios de inclusão: Indivíduos que atenderam aos 
critérios diagnósticos de CTT estipulados pela Classificação 
Internacional das Cefaleias (2006)6,  a saber: 

A*. Pelo menos x crises ocorrendo em x dia por mês em 
média (x dias por ano) e preenchendo os critérios de B a D.

B. Cefaléia durando de 30 minutos a 7 dias
C.A cefaléia tem pelo menos duas das seguintes carac-

terísticas:
1. Localização bilateral
2. Caráter em pressão/aperto (não pulsátil)
3. Intensidade fraca ou moderada
4. Não é agravada por atividade física rotineira como 

caminhar ou subir escadas
D.Ambos os seguintes:
1. Ausência de náusea ou vômito (anorexia pode ocorrer)
2. Fotofobia ou fonofobia (apenas uma delas pode estar 

presente)
E. Não atribuída a outro transtorno. 

* O número de crises e de dias podem variar de acordo 
com a intensidade da cefaleia: Infrequente: Pelo menos 10 cri-
ses ocorrendo em < 1 dia por mês em média (< 12 dias por ano).

Frequente: Pelo menos 10 crises que ocorrem em ≥ 1 
dia, porém < 15 dias por mês durante pelo menos três meses (≥ 
12 dias e < 180 dias por ano).

Crônica: Cefaléia que ocorre em ≥ 15 dias por mês, em 
média, por > três meses (≥180dias por ano).

Critérios de exclusão: diagnóstico clínico de doença neu-
rológica central, histórico de cirurgia na região cervical e pre-
sença de hérnias de disco cervical conhecidas pelos voluntários. 

A amostra do estudo foi composta de 38 voluntários, 
estudantes da UNICENTRO, com idade entre 18 a 30 anos, de 
ambos os sexos. Os participantes foram previamente convidados 
a fazer parte do estudo por meio de visitas às salas de aula, onde 
foram expostos os objetivos e os procedimentos da pesquisa. 
Todos os voluntários assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).

 Após chegarem ao serviço foram divididos por meio de 
sorteio em dois grupos (Grupo Experimental – GE e Grupo 
Controle – GC).

A intervenção foi realizada duas vezes por semana, por 
um período de cinco semanas totalizando, 10 atendimentos e 
consistiu nas seguintes etapas:

1) Avaliação: Após divisão dos grupos, todos os pacientes 
responderam três questionários: MIDAS (Migraine Disability 
Assessment): analisa o impacto da cefaleia na qualidade de 
vida e estabelece os níveis deste impacto classificando-os em 
incapacidade mínima, leve, moderada e severa; Questionário 
de dor de Mcgill: o qual determina o índice de dor (Proposta 
de adaptação do Questionário de dor de McGILL para a Língua 
Portuguesa. São Paulo, 1995)9 e o SF-36: questionário multidi-
mensional de avaliação de qualidade de vida, formado por 36 
itens, englobados em 8 escalas ou componentes, que avalia tanto 
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aspectos negativos de saúde (doença ou enfermidade), como 
positivos (bem-estar). Os domínios analisados pelo SF-36 são: 
Capacidade funcional, aspecto físico, dor, estado geral de saúde, 
vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental.  

Antes de iniciar a intervenção, o paciente quantificou a sua 
dor por meio da Escala Visual Analógica (EVA), que consiste 
em uma reta de 10 cm não numerada, onde uma das extremi-
dades representa ausência de dor (0) e a outra representa dor 
máxima imaginável (10). Os voluntários também assinalaram 
em uma figura esquemática o local específico de sua dor para 
que a técnica fosse aplicada de forma precisa, cada voluntário 
poderia assinalar até duas imagens referentes ao local da dor5. 
A título de ilustração, apresenta-se abaixo uma figura esque-
mática do músculo esternocleidomastóideo, mas no momento 
do tratamento as figuras para todos os músculos possivelmente 
causadores do transtorno estavam disponíveis, a saber: Es-
ternocleidomastoideo;  Occipital; Temporal porção anterior;  
Escaleno;  Semi espinhal da cabeça médio; Semi espinhal da 
cabeça superior; Temporal porção posterior; Trapézio superior; 
Trapézio porção média;  Esplênio do pescoço;  Trapézio por-
ção inferior;  Temporal porção média;  Masseter parte central; 
Frontal; Zigomático maior; Orbicular 

Figura I  - Padrões de dor referida (o cinza sólido mostra 
zonas essenciais e os pontilhados mostram as áreas de ir-
radiação) com localização de pontos-gatilho comuns (xs) 
no músculo5

2) Procedimento de atendimento (participação exclusiva 
do GE): Para a aplicação da técnica de Jones, o participante ficou 
deitado em decúbito dorsal, sendo posicionado de forma confor-
tável, esta posição foi utilizada em todos os participantes; por 
meio de palpação, o ponto de tensão era localizado e a posição 
de conforto e alívio da dor de forma passiva era encontrada e 
mantida; juntamente foi aplicada uma pressão constante, porém 
leve sobre o ponto doloroso por 90 segundos; após este período a 
articulação era reconduzida passivamente à posição inicial. Logo 
após a realização da técnica o participante graduava novamente 
a dor, por meio da escala visual analógica. 

O GC não foi submetido à intervenção, apenas respon-
deu aos questionários em dois momentos, na avaliação inicial 
e após o período de intervenção realizado no GE, ou seja, na 
avaliação final.

A análise dos dados foi realizada pelo software GraphPad 
InStat, versão 3.4. Por se tratar de escalas, que são conside-
rados dados ordinais optou-se pela realização de testes não 
paramétricos. Para comparação intragrupo realizou-se o teste 

de Wilcoxon e para as comparações intergrupos utilizou-se o 
teste Mann-Withney.

Para comparação do grau de incapacidade através do 
questionário MIDAS, utilizou-se o teste estatístico Qui qua-
drado, categorizando os pacientes em incapacidade mínima, 
leve, moderada e severa. Apenas a idade cuja distribuição foi 
normal, foi apresentada em média e desvio padrão. Estipulou-se 
um nível de significância de 5%.

A amostra foi composta de 38 voluntários (35 do sexo fe-
minino e 3 do sexo masculino), sendo 18 do grupo experimental, 
com idade média de 22,0±2,91(18, 30) e 20 do grupo controle, 
com idade média de   21,3±2,83 (18, 30). Os participantes 
foram divididos aleatoriamente em dois grupos. Em relação às 
figuras indicadas pelos participantes com a localização da dor, 
os músculos de maior incidência estão detalhados na tabela I.

 
ECOM: Esternocleidomastoideo; OC: Occipital; TPA: Tem-
poral porção anterior; ES: Escaleno; SECM: Semi espinhal 
da cabeça médio; SECS: Semi espinhal da cabeça superior; 
TPP: Temporal porção posterior; TS: Trapézio superior; TM: 
Trapézio porção média; EP: Esplênio do pescoço; TPI: Tra-
pézio porção inferior; TPM: Temporal porção média; MPC: 
Masseter parte central; FT: Frontal; ZM: Zigomático maior; 
OB: Orbicular.

Tabela I - Relação dos músculos e sua incidência dolorosa 
na amostra.

A análise comparativa da qualidade de vida entre o GE e 
o CG não apontou melhora estatisticamente significante, porém 
quando feita a comparação entre as avaliações iniciais e finais 
no GT evidenciou-se diferença significante na qualidade de vida 
em geral (p=0,004), além da dor (p=0,001), e estado geral de 
saúde (p=0,02). O GC apresentou diferença estatisticamente 
significante apenas no estado geral de saúde (p=0,03) (tabela II).

RESULTADOS
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MÚSCULOS 

 
INCIDÊNCIA  

ECOM 9 (15,78%) 
OC 7 (12,28%) 
TPA 6 (10,52%) 
ES 6 (10,52%) 

SECM 5 (8,77%) 
SECS 4 (7,01%) 
TPP 3 (5,26%) 
TS 3 (5,26%) 
TM 3 (5,26%) 
EP 3 (5,26%) 
TPI 3 (5,26%) 

TPM 1 (1,75%) 
MC 1 (1,75%) 
FT 1 (1,75%) 
ZM 1 (1,75%) 
OB 1 (1,75%) 



 Página - 4

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Edição 47 - Volume 17 - Número 3 - JUL/AGO/SET - 2018

Quando feita a análise comparativa do grau/incapacidade 
e do índice de dor entre os grupos não se encontrou diferença 
estatisticamente significante. A análise comparativa intergrupo 
também não apresentou significância (tabela III).

Foi possível observar que o número de participantes com 
incapacidade mínima (grau I) aumentou no GT, o que mostra 
melhora clínica nos sintomas. Os dados referentes a estes re-
sultados estão expressos na tabela IV.

Quanto ao grau\incapacidade o GE (p=0, 0068) melhorou 
clinicamente em relação ao GC (p= 0,76). 
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SF-36 GE GC GE X GC 

Domínios Md. Pré Md. Pós p Md. Pré Md. Pós p p 

Capacidade 
funcional  

87,5 87,5 0,297 85 90 0,118 0,2194 

Aspectos físicos  62,5 75 0,084 62,5 62,5 0,53 0,7144 
Dor 51* 74 0,001* 56,5 62 0,606 0,0756 
Estado geral de 
saúde 

67* 72 0,025* 62 68* 0,03* 0,6009 

Vitalidade 55 62,5 0,305 60 55 0,999 0,3504 
Aspectos sociais 87,5 100 0,457 75 75 0,747 0,6591 
Aspetos 
emocionais  

66,6 83,3 0,193 66,6 49,9 0,747 0,087 

Saúde metal  64 74 0,071 60 68 0,217 0,9767 
Média  67,6 76,9 0,004* 67,5 69,2 0,396 0,1179 

Md: Mediana; GT: Grupo tratado; GC: Grupo controle; * Significante. 

 
QUESTIONÁRIO 

GT GC GT X GC 
Md. Pré Md. Pós P Md. Pré Md. Pós p p 

 
MIDAS 

 
8 

 
3 

 
0,059 

 
13 

 
14,5 

 
0,92 

 
0,27 

        

 
McGill 

 
20 

 
16 

 
0,55 

 
22 

 
22 

 
0,49 

 
0,09 

 

Md: Mediana. 

Tabela II. Escores no SF-36 antes e após o tratamento intragrupo e intergrupo.
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DISCUSSÃO  
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GRAU/INCAPACIDADE GE. Pré GE. Pós GC. Pré GC. Pós 

I/ Mínima 4 22,22% 13 72,22% 4 20% 3 15% 
II/Leve 9 50% 1 5,55% 5 25% 4 20% 
III/Moderada  4 22,22% 2 11,11% 4 20% 7 35% 
IV/Severa 1 5,55% 2 11,11% 7 35% 6 30% 

Tabela IV. Porcentagem relacionada ao grau/incapacidade apresentada pelos participantes, referente 
ao questionário MIDAS.
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A cefaleia constitui um problema frequente na população 
em geral e é considerada a terceira principal queixa na prática 
clínica no Brasil12,19. Em nossa pesquisa o GE apresentou me-
lhora estatisticamente significante em dois domínios do SF-36, 
sendo estes a dor (p=0,001) e o estado geral de saúde (p=0,02), 
além de também haver significância na média da qualidade 
de vida (p=0,004). Estes valores quando comparados aos do 
GC não mostraram resultados estatisticamente significantes. 
Algumas das razões para isso pode ter sido o pequeno número 
amostral e o fato de que a população do estudo apresentava 
baixo índice de dor.

Macedo et al. (2007) propuseram um programa de terapia 
manual craniana em 37 mulheres com cefaleia, sendo que os 
resultados corroboraram aos desta pesquisa, tendo diferença 
estatisticamente significante no grupo tratado no domínio da 
dor (p=0,04), e diferentemente, também obtiveram melhora 
nos aspectos físicos (p=0,001), vitalidade (p=0,001) e saúde 
mental (p=0,01). Estas diferenças podem estar relacionadas aos 
outros subtipos de cefaleia, uma vez que o estudo não utilizou 
apenas a cefaleia do tipo tensional20.

Quanto ao grau de incapacidade gerada pela CTT, obser-
vou-se em nossa pesquisa os resultados da técnica de Jones na 
sua diminuição, pois ao avaliar o GE antes e depois da interven-
ção, constatou-se que houve melhora no grau de incapacidade. 
Na avaliação inicial, dos 18 voluntários, 4 (22,22%) apresenta-
vam incapacidade mínima ou nenhuma (grau I de acordo com 
a classificação do questionário MIDAS), já na avaliação final, 
13 (72,22%) dos participantes passaram de incapacidade leve 
a moderada (grau II e grau III) para incapacidade mínima ou 
nenhuma (grau I). Porém verificou-se que não houve diferença 
estatisticamente significante nas análises das avaliações iniciais 
e finais do GE, bem como quando comparado com o GC; isso 
pode ser explicado porque o GC diferiu clinicamente do GT. 

Em estudo realizado por Stulpnagel et al. (2009), utilizan-
do técnica miofascial clássica em indivíduos com CTT, a qual 
foi aplicada duas vezes por semana em um período de um mês, 
obtiveram-se resultados positivos na redução da frequência das 
crises (melhora de 67,7 %). Ainda no mesmo estudo encontrou-
-se melhora na intensidade da dor, onde verificou-se através 
da EVA uma redução de 6,5 para 1,67 após o tratamento21. Os 
achados desta pesquisa vêm ao encontro com nossos resultados, 
quanto a redução do índice de dor dos participantes, onde foi 
possível perceber melhora clínica dos sintomas doloroso logo 
após o atendimento. Nas análises das avaliações iniciais e finais 
da escala visual analógica não houve diferença estatisticamente 
significante na melhora do quadro álgico, devido o baixo índice 
de dor dos participantes. 

Em estudo piloto feito por Bordes-Prado et al. (2013), com 
20 participantes, sendo 7 homens e 13 mulheres com diagnóstico 
de CTT, foi utilizada uma técnica de terapia manual semelhan-
te a técnica de Jones, porém no referido estudo, era aplicada 
uma pressão digital na banda tensa do músculo seguida de um 
alongamento passivo da região22. Diferente de nossa pesquisa, a 
terapia manual foi aplicada em um músculo específico (esterno-
cleidomastoideo), apresentando dados positivos, com resultados 
significantes na redução da sensibilidade dolorosa á palpação 
dos pontos-gatilho ativos e da dor (p=0,001), sendo que os 
valores foram comparados por meio da escala visual analógica. 

Fernandez-de-las-Penas et al. (2010) em estudo de coorte, 
com a participação de 76 mulheres, propuseram uma terapia 
combinada de mobilizações articulares e desativação de tri-
gger points musculares, os resultados apresentaram melhora 
no quadro álgico dos pacientes avaliados23. O protocolo de 
atendimento deste estudo foi semelhante ao da nossa pesquisa, 
sendo que os autores aplicaram a técnica 2 vezes por semana 
durante o período de um mês, diferente de nosso estudo estes 
autores associaram a liberação do ponto gatilho às mobilizações 
articulares. Os resultados corroboram com nossos achados na 
redução do quadro álgico dos pacientes.  

Alguns autores sugerem que a terapia de liberação po-
sicional pode ser eficaz para proporcionar alívio da dor por 
meio de mecanismos que incluem a diminuição da atividade 
do ponto-gatilho, a restauração do comprimento dos sarcôme-
ros musculares, alongamento temporário do tecido conjuntivo 
ou por meio da redução dos mecanismos de sensibilização 
associados aos pontos-gatilho24,25,26.  Segundo a terapêutica 
utilizada pelos autores citados acima, os melhores resultados 
foram observados com as técnicas específicas de desativação 
dos triggers points, em nossa pesquisa foi possível observar a 
influência positiva da terapia de liberação posicional no alívio 
das dores associadas aos pontos-gatilho.

Os métodos para avaliar os pacientes variaram entre os 
estudos com análise quantitativa da dor e análise do ponto de 
vista psicossocial, e em determinados casos, associou-se ambas.  
Em nossa pesquisa optou-se por utilizar tanto questionários que 
analisavam o impacto da cefaleia nas atividades de vida diária 
e sua interferência na qualidade de vida, bem como métodos 
que quantificavam a dor (escala visual analógica-EVA e ques-
tionário de McGill). 

A cefaleia tensional é passível de prevenção através de 
atitudes que visam erradicar as possibilidades de desenvolvi-
mento da doença, por meio, por exemplo, do controle do estresse 
ou desordens psíquicas, correção de condições inadequadas 
de alimentação, sono e postura, além do manejo de doenças 
dentárias e nos seios da face27,28. 

O tema das cefaleias, suas consequências e seu impacto 
social devem ser considerados no planeja mento das ações em 
saúde, visto que as cefaleias são uma das queixas mais comuns 
da população em geral e situam-se entre as dez condições 
sintomáticas mais apresentadas às clínicas médicas29,30, sendo 
relevante os estudos sobre este problema de saúde. 

Algumas limitações foram observadas em nossa pesqui-
sa, a redução do número amostral, o baixo índice de dor dos 
voluntários e o fato da amostra diferir clinicamente quanto a 
grau de incapacidade gerada pela CTT, podem ter influenciado 
os resultados obtidos no estudo. 

 

A intervenção proposta nas condições experimentais 
testadas proporcionou melhora na dor quando analisadas as 
avaliações inicial e final do grupo experimental. Evidenciou-se a 
influência positiva da técnica nos níveis de incapacidade gerada 
pela CTT, entretanto sem resultados estatisticamente significan-
tes, o que abre novas possibilidades de pesquisas com número 
amostral maior, grupos mais homogêneos em relação aos níveis 
de incapacidade e com índices de dor mais acentuados. 

DISCUSSÃO
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