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 Introdução. A dismenorreia primária é caracterizada por dor abdominal e/ou pélvica, que pode estender-
se para coluna lombar, provocada por fortes contrações uterinas antes ou durante o período menstrual, sem 
qualquer associação com patologias de órgãos pélvicos. O tratamento é realizado através de meios farmacológi-
cos – com anti-inflamatórios não hormonais ou anticoncepcionais – ou não-farmacológicos – com termoterapia 
de adição ou subtração, massagem de tecido conjuntivo, Quiropraxia na região lombo-sacra, cinesioterapia ou 
através da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS).  Objetivos. Determinar a efetividade da TENS 
no tratamento de dismenorreia primária em mulheres de 15 a 30 anos. Método. Realizou-se um estudo de re-
visão da literatura científica no mês de março de 2016. Foram incluídos artigos disponíveis nas bases de dados 
do PubMed, Bireme e Scielo, publicados entre 2011 e 2016, nos idiomas inglês e português, com livre acesso 
aos seus conteúdos na íntegra. As evidências foram selecionadas através dos seguintes descritores: “dysmenor-
rhea” e “transcutaneous electric nerve stimulation”. Foram excluídos os estudos que tratavam de dismenorreia 
secundária ou com mulheres submetidas a outros tratamentos associados. Resultados. Conforme os critérios 
citados, foram excluídos 15 artigos, restando nove para análise de seus resultados. As evidências corroboram 
que a TENS na modalidade convencional reduz o desconforto da dismenorreia primária utilizando-se frequência 
de 100-120Hz, largura de pulso menor ou igual a 100µs, intensidade de limiar sensitivo ou estímulo tátil que 
apresenta parestesia ou sensação de formigamento, com tempo de aplicação de 30 minutos. O efeito analgésico 
pode ser prolongado, caso o tempo de aplicação seja de até 40 minutos. Os locais de aplicações variam entre 
os artigos, podendo ser entre os processos mamilares de: L5 a S3; T10 a T11; ou L3 a L4. O posicionando da 
paciente pode ser nos decúbitos dorsal ou ventral, assim como, o posicionamento dos eletrodos pode ser em 
paralelo ou cruzado, quando deseja-se tratar um quadro álgico mais amplo. Todos os estudos utilizaram a escala 
visual analógica para aferir os escores de dor. Não foi registrado nenhum efeito adverso e seu uso da terapêutica 
mostrou-se confortável para as pacientes. Conclusão. A TENS convencional de alta frequência, com largura 
de pulso de até 100µs, aplicada entre T10 e S3 por, no mínimo, 30 minutos, tem efetividade clínica comprovada 
para controlar a dismenorreia primária em mulheres de 15 a 30 anos de idade.
.
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