
Eficácia Analgésica da TENS (Método Interativo) na Dismenorreia Primária – Estudo Con-
trolado Randomizado Duplo Cego.

Fábio Mendes Camilo1,2*, Nivaldo Antonio Parizotto2,3, Patricia Driusso3, Paulo Sérgio Bossini4, Luis Carlos Tre-
velin2,5

1. Departamento de Fisioterapia, Fundação de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul (FUNEC), Santa Fé do Sul, SP, 
Brasil.
2. Programa de Pós Graduação em Biotecnologia, Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), São Carlos, SP, 
Brasil.
3. Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), São Carlos, SP, Brasil.
4. Programa de Mestrado em Fisioterapia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, SP, Brasil.
5. Departamento de Ciências da Computação, Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), São Carlos, SP, Brasil.
*e-mail: fabiomendescamilo@yahoo.com.br
 
Introdução. A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) tornou-se uma das técnicas não farmacológicas 
mais comumente usadas para aliviar a dor. De maneira geral, há um consenso na literatura em afirmar que os resulta-
dos hipoalgésicos obtidos com a TENS são verdadeiros, porém quando submetidos a uma análise por ferramentas (mo-
delos) estatísticas não se mostram significativos, dificultando assim a elaboração de um roteiro definitivamente eficaz 
e estatisticamente significativo para a aplicação da TENS. Com a intensão de contribuir com estratégias que possam 
aumentar a eficácia analgésica da TENS, sugerimos no presente trabalho um nova forma metodológica para sua apli-
cação.  Objetivos. O objetivo desse estudo foi verificar o potencial analgésico dessa nova proposta metodológica de 
aplicação da TENS (método interativo), utilizando a dismenorreia primária como modelo de dor referencial. Método. 
Foram avaliadas 124 voluntárias com idade entre 18 e 36 anos com dismenorreia primária (CEP-FISA/FUNEC protocolo 
036/2010), alocadas aleatoriamente em 2 grupos: TENS interativa (n=62), que recebeu uma aplicação do novo método 
de aplicação proposto e TENS placebo (n=62) que recebeu apenas uma simulação de aplicação da TENS, todas du-
rante uma crise dismenorréica em um único ciclo menstrual. A Duração da aplicação foi de 35 minutos. A intensidade da 
dor foi avaliada por meio da Escala Visual Analógica (EVA) antes e após a aplicação, sendo também acompanhada a 
duração da analgesia obtida. Os dados foram analisados através do teste t, para comparar o efeito da TENS interativa 
versus TENS placebo, com nível de significância fixado em p <0,05. Resultados. Os resultados obtidos a partir da 
EVA no grupo tratado foi de 7,58 (±1,36) antes, para 0,01 (±0,05) após aplicação e no grupo placebo de 7,65 (±1,28) 
para 7,0 (±1,36),  a comparação entre os grupo A (t=5,042, p=0,000) e B (t=2,670, p=0,01) é significativa, pelo teste t 
pareado. A diferença da hipoalgesia obtida entre os grupos A e B também foi significativa (t=4,170, p=0,000) pelo teste 
t independente. Além disso, do total de participantes que receberam aplicação da TENS interativa, 93,5% registraram 
na EVA “nenhuma dor”, apresentando analgesia plena com duração média de 8,5 horas, sendo que desse total, 22,5% 
delas relataram que não houve retorno da dismenorreia no mesmo ciclo menstrual. Conclusão. Os resultados obti-
dos sugerem que o método proposto pode ser útil para a dor dismenorreica, entretanto são necessários mais estudos 
que possam confirmar o potencial analgésico do método proposto em outras situações álgicas.

Descritores: TENS; Analgesia; Dismenorreia. 

 

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


