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Introdução: A fibromialgia caracteriza-se por dor musculoesquelética crônica e difusa, associada a outros sintomas, 
como fadiga, distúrbios do sono, ansiedade e depressão. Objetivos: Analisar os efeitos da estimulação nervosa elé-
trica transcutânea (TENS), em modo burst, aplicada sobre tender points ou sobre acupontos (AcuTENS) nos desfechos: 
dor, qualidade do sono, qualidade de vida e estado emocional em mulheres com fibromialgia. Método: Estudo piloto 
de um ensaio clínico, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal de Pernambuco, sob CAAE No. 15178413.8.0000.5208. Onze pacientes foram randomizadas entre os grupos: 
TENS local (GTL, n=4) - submetidas a alongamentos e à aplicação de TENS sobre tender points; AcuTENS (GAT, 
n=4) – alongamentos e aplicação de TENS nos acupontos: IG4 (HEGU), E36 (ZUSANLI), C7 (SHENMEM) e VB34 
(YANGLINGQUAN); e Controle (GC, n=3) - submetidas apenas a alongamentos. Realizaram-se dois atendimentos 
semanais, totalizando doze sessões. As avaliações ocorreram no início, após seis sessões e ao final do tratamento, 
através do Questionário de Impacto da Fibromialgia (QIF), Escala de Depressão de Beck(EDB), Inventário do Sono 
(IS), algometria e Escala Visual Analógica de dor (EVA). Foram usados os testes de Friedman para análise da EVA por 
indíviduo e do QIF, IS e EDB intragrupos; Kruskal-Wallis para comparação da EDB e do QIF (escore total e por subitem) 
intergrupos e intragrupos por subitem do QIF; Anova-one way foi utilizado para análise da algometria.  Resultados: 
Todos os grupos apresentaram redução significativa na EVA após as sessões. Na análise do QIF, em seu escore total 
não houve diferenças significativas, porém na análise por subitens, o grupo GAT apresentou aumento significativo da 
capacidade de trabalhar em relação aos demais na análise intergrupos (p=0,03) e tendência à melhora nos itens dor 
(p=0,09), fadiga (0,09) e rigidez (0,08) na análise intragrupo. O escore algométrico demonstrou tendência para redução 
do limiar doloroso no grupo controle (p=0,054). Não houve diferença significativa para depressão (avaliada pela EDB) 
e qualidade do sono (avaliada pelo IS). Conclusão: Pode-se considerar que houve influência da AcuTENS sobre 
a qualidade de vida das pacientes, sobretudo com relação à capacidade de trabalhar. Também é possível inferir que 
tanto a TENS local quanto a AcuTENS evitaram a diminuição do limiar doloroso, o que não aconteceu nas pacientes 
que realizaram apenas alongamentos. Deste modo, sugere-se a reprodução deste estudo com uma amostra maior, 
objetivando buscar resultados mais significativos e maior evidência para a prática clínica. 
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