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Introdução: A osteoartrite do joelho (OAJ) é uma doença articular degenerativa que compromete a capacidade funcional 

e a qualidade de vida dos pacientes de meia idade e mais velhos. Sintomas associados à OAJ incluem instabilidade 

muscular, dor no suporte de peso ou em repouso e redução na amplitude de movimento.

Objetivo: O objetivo do estudo foi analisar, por meio de uma revisão sistemática, a eficácia da estimulação nervosa 

elétrica transcutânea (TENS) no aumento da funcionalidade e analgesia em pacientes com OAJ.

Método: Os artigos encontrados foram pesquisados na base indexadora MEDLINE (National Library of Medicine), todos 

originalmente na língua inglesa objetivando estudos com maiores valores científicos, com seguinte frase de pesquisa: 

("Electric Stimulation Therapy" OR Electrotherapy OR “Therapeutic Electrical Stimulation” OR “Stimulation Therapy” OR 

“Interferential Current Electrotherapy” OR "electric stimulation") AND (TENS OR “Transcutaneous Electric Stimulation” 

OR “Transcutaneous Electrical Stimulation” OR "Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation") AND (“Knee 

Osteoarthritides” OR “Knee Osteoarthritis” OR “Osteoarthritis Of Knee”). A busca foi filtrada por ensaio clinico controlado 

e randomizado, estudos dos últimos dez anos e estudos realizados em humano, totalizando 44 artigos. Os estudos que 

não comtemplavam a utilização do aparelho TENS, assim como os que não estavam disponíveis na base indexadora, e 

os que apresentavam grupos com dores falsas não foram incluídos no estudo. 

Resultados: Fizeram parte da revisão sete artigos que preencheram os critérios de seleção. O uso da TENS em 

pacientes de meia idade e mais velhos com OAJ, teve resultados significativos (p&#8804;0,05) para a dor, amplitude de 

movimento (ADM) e funcionalidade do membro em 85% dos estudos. Porém um dos estudos que utilizaram TENS com 

baixa corrente (0,2 Hz) não apresentou melhora na função consequentemente não houve alteração na ADM. Em 

contrapartida, o estudo que utilizou TENS em áreas de baixa resistência da pele teve resultados satisfatórios na ADM e 

na função muscular.

Conclusão: O presente estudo mostrou a eficácia da TENS em pacientes com OAJ, reduzindo a dor, aumentando ADM 

e a funcionalidade do membro contribuindo para uma melhor qualidade de vida e independência.
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