
 

Estimulação elétrica nervosa transcutânea: - Análise de periódicos nacionais  

Victor Ribeiro de carvalho1 

victorcarvalho_18@hotmail.com 

 Dayana Priscila Maia Mejia ²  

           Pós-graduação em Ortopedia e Traumatologia com Ênfase em Terapias Manuais 

– Faculdade Faserra 

  

  

Resumo  

  

A Estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) é um método muito utilizado na fisiote-

rapia, não invasivo, com efeito de reduzir a dor, mas não diminuir edema de condições in-

flamatórias. Objetivos: Reunir estudos publicados em periódicos de circulação nacional da 

área que abordasse a utilização do (TENS) na fisioterapia, a fim de fornecer uma atualização 

dos achados na área. Como técnica de analgesia é aplicada em uma variedade de frequên-

cias, intensidades e duração de pulso, classificada como alta frequência (>50Hz), baixa fre-

quência (<10Hz) e burst (alta e baixa frequência alternadas). Materiais e métodos: Foram 

selecionados todos os periódicos de circulação nacional que utilizam a palavra fisioterapia 

em seu título, com disponibilidade livre e textos completos em algum sítio da internet e que 

possuíssem classificação maior ou igual a B2. Com esse critério, foram selecionados artigos 

das seguintes revistas: Revista Brasileira de Fisioterapia, Fisioterapia, e Pesquisa e Fisiote-

rapia em Movimento. Para essa busca, foram utilizados os descritores: TENS; Estimulação 

elétrica nervosa transcutânea e incluídos apenas os de estudo com humanos. Resultados: A 

busca resultou em 22 artigos. Conclusão: A utilização de correntes elétricas terapêuticas 

constitui um dos vários recursos utilizados na fisioterapia. Uma vez moduladas com parâme-

tros apropriados, estas correntes podem atuar em diferentes condições. Mas nota-se que 

mesmo se obtendo pouquíssimas informações sobre estudos publicados, a aplicação e utiliza-

ção desse aparelho ocorrem em grande quantidade. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia; Tens; estimulação elétrica nervosa transcutânea análises de 

periódicos nacionais. 
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1. Introdução    

A utilização de correntes elétricas terapêuticas constitui um dos vários recursos utilizados na 

fisioterapia. Uma vez moduladas com parâmetros apropriados, estas correntes podem atuar 

em diferentes condições, tais como: promover analgesia, contrações musculares, melhoria do 

fluxo circulatório local, drenagem de líquidos, tonificação ou relaxamento muscular, bem 

como incentivar a regeneração e a cicatrização de diversos tecidos corporais 1.  

A Estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) é um método muito utilizado na fisiote-

rapia, não invasivo, com efeito de reduzir a dor, mas não diminuir edema de condições infla-

matórias 1. 

A Estimulação elétrica nervosa do tipo convencional é uma estimulação de alta frequência (50 

e 150Hz) e baixa intensidade, que estimula de forma contínua as fibras nervosas de condução 

rápida 1.  

Atualmente, é enorme o montante de tempo e de recursos gastos com pacientes de dor crôni-

ca, sendo esta, a razão mais comum para absenteísmo ao trabalho. Entre os vários procedi-

mentos não farmacológicos existentes para o tratamento sintomático da dor crônica, a TENS 

vem se destacando como um excelente recurso terapêutico1,2. Frente a todos esses aspectos, o 

objetivo da pesquisa é reunir estudos publicados em periódicos de circulação nacional da área 

que abordasse a utilização do (TENS) na fisioterapia, a fim de fornecer uma atualização dos 

achados na área. 

 

 

2. Fundamentação Teórica   

TENS é um recurso fisioterápico amplamente utilizado no alívio sintomático da dor. Ela é 

utilizada para estimular as fibras nervosas que transmitem sinais ao encéfalo, interpretados 

pelo tálamo como dor 2. Os impulsos transmitidos de forma transcutânea estimulam as fibras 

A, mielinizadas, transmissoras de informações ascendentes proprioceptivas 2. Essas fibras são 

sensíveis às ondas bifásicas e monofásicas interrompidas, como as da TENS. A base do efeito 

da TENS se dá conforme a "Teoria das Comportas", postulada por Melzack e Wall, em 1965, 

e a superestimulação das fibras tipo A promove o bloqueio da entrada do estímulo pelas fibras 

tipo C nas comportas do corno posterior da medula espinhal, na substância gelatinosa e nas 

células de transmissão (células T) 2. 



A TENS pode ser utilizada na rotina pós-operatória hospitalar como coadjuvante da analgesia 

convencional 3,4,5. Além de ser não-invasiva e não-farmacológica, é confortável para o pacien-

te em 95% dos casos, pode ser eficiente no controle da dor pós-operatória abdominal e não 

possui efeitos colaterais associados 5,6. 

O uso da TENS pode auxiliar na prevenção de complicações pulmonares, como atelectasias, 

pneumonias e outras consequências decorrentes do acúmulo de secreções pulmonares, além 

de diminuir o uso de analgésicos 7. 

Sua fisiologia estimula as fibras nervosas que transmitem sinais ao encéfalo, interpretados 

pelo tálamo como dor. A base do efeito da TENS se dá conforme a Teoria das Comportas, 

desenvolvida em 1965 por Melzack & Wall, que afirmava que a superestimulação das fibras 

tipo A promove o bloqueio da entrada do estímulo pelas fibras tipo C nas comportas do corno 

posterior da medula espinhal, na substância gelatinosa e nas células de transmissão (células T) 

8. 

A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) é um recurso fisioterápico amplamente 

utilizado no alívio sintomático da dor, podendo ser um coadjuvante útil no manuseio da dor 

no pós-operatório 8. Esta forma de estimulação não produz efeitos sistêmicos, não é invasiva, 

nem farmacológica, não causa dependência, nem apresenta efeitos colaterais e contraindica-

ções absolutas e é um procedimento de baixo custo, além de permitir ao paciente que ele par-

ticipe mais completamente do tratamento fisioterápico 9. Tem sido descrito na literatura que o 

alívio da dor no pós-operatório pelo uso da TENS está associado ainda à redução do uso de 

opiáceos 8,10,11. 

   

3. Metodologia 

Inicialmente, foram selecionados, na lista de periódicos do WebQualis da área 21, todos os 

periódicos de circulação nacional que utilizam a palavra “fisioterapia” em seu título, que ti-

vessem disponibilidade livre e disponibilizassem os textos completos em algum sítio da inter-

net e que possuíssem classificação maior ou igual a B2. A partir desses critérios, foram sele-

cionadas para essa análise as seguintes revistas: Revista Brasileira de Fisioterapia, Fisiotera-

pia e Pesquisa e Fisioterapia em Movimento. 

Foram incluídos todos os estudos publicados no período de 2006 a 2013 na Revista Brasileira 

de Fisioterapia, e para as revistas Fisioterapia e Pesquisa e Fisioterapia em Movimento. Os 

descritores utilizados para identificação dos estudos foram: TENS; estimulação elétrica ner-

vosa transcutânea. 



O presente trabalho escrito na língua portuguesa, foi iniciado no mês de outubro de 2016 e 

finalizado em fevereiro de 2017. 
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4. Resultados e Discussão   

Análise de dados 

Os dados foram agrupados por tipo de estudo, ou seja: 1) Estudo experimental em animais; 2) 

Ensaio clínico em humanos. 

Esses estudos foram descritos de forma qualitativa e suas principais informações (autores e 

ano do estudo, características da população, objetivo do trabalho, índices avaliados e conclu-

sões) foram reunidas em quadros. 

Análise de dados 

Os dados foram agrupados em tabelas onde foram avaliados apenas estudos dos efeitos do 

TENS terapêutico em humanos. Esses estudos foram descritos de forma qualitativa e suas 



principais informações (autores e ano do estudo, características da população, objetivo do 

trabalho, índices avaliados e conclusões) foram reunidas em quadros. 

 

Discussão: 

 

 

 

 

Autores Ano 

Característica da 

população e da 

intervenção 

Objetivos 
Índices avaliati-

vos 

Conclusões 

MELO, MON-

TEIRO et al. 
2012 

Pacientes na faixa 

etária dos 18 aos 

30 anos, sexo 

feminino 

Analisar os efeitos 

da eletrolipólise por 

meio da estimula-

ção nervosa elétrica 

transcutânea 

(TENS) na região 

abdominal em paci-

entes sedentárias e 

Índice de massa 

corpórea (IMC) 

e a razão cintu-

ra/quadril 

(C/Q). 

Foi observada a 

redução de medi-

das do tecido 

adiposo em am-

bos os grupos, 

havendo maior 

notoriedade no 

grupo das seden-

(11) Revista Brasileira de 
Fisioterapia

(4) Fisioterapia e Pesquisa
(7) Fisioterapia e 

Movimento
______________

(22) Artigos

Inclusão

Humanos

(13)

Ensaios Clínicos Estudo de Caso

Exclusão

Estudos 
Experimentais

(3)

Revisão 
Bibliográfica

(4)

Repetidos
(2)



ativas tárias. Apesar da 

significativa 

perda de tecido 

adiposo neste 

estudo, os resul-

tados não foram 

expressivos pela 

desistência das 

voluntárias no 

decorrer do tra-

tamento, sendo 

esse um ponto 

bastante dificul-

toso do trabalho, 

que deveria ter 

permanecido 

com as 26 paci-

entes 

TORRES, CAM-

POS et al. 
2012 

dez pacientes 

(idade média de 

34,3 anos) com 

DTM. 

verificar os efeitos 

dos tratamentos 

odontológicos e 

fisioterapêuticos na 

redução da dor em 

pacientes com dis-

função temporo-

mandibular (DTM 

índice clínico de 

severidade para 

DTM, a escala 

visual analógica 

de dor (EVA) e 

a versão brasi-

leira do questi-

onário McGill 

de Dor (Br-

MPQ) 

Ambos os trata-

mentos demons-

traram ser positi-

vos para o alívio 

da sintomatolo-

gia dolorosa em 

pacientes com 

DTM, sendo a 

fisioterapia, neste 

caso, um trata-

mento indicado, 

com melhora 

significativa da 

dor á curto prazo. 

MARTINS, 

CARVALHO et 

al. 

2012 

Com pessoas 

voluntárias em 

atividades e  com 

acidente vascular 

cerebral crônica. 

Investigar os efeitos 

imediatos da TENS 

e intervenções de 

crioterapia na exci-

tabilidade reflexa da 

coluna vertebral e 

na eletromiografia 

EMG 

Resultados suge-

rem que a TENS 

pode ser uma 

escolha para 

redução imediata 

da excitabilidade 

reflexa. Conside-

rando que a in-



tervenção criote-

rapia pode au-

mentar a excita-

bilidade reflexa 

em hemiparéti-

cos. No entanto, 

nenhuma das 

alterações medi-

adas pela ou 

intervenção fo-

ram capazes de 

modificar a ativi-

dade elétrica no 

músculo antago-

nista do músculo 

espástico. 

MORGAN and 

SANTOS 
2011 

10 pacientes do 

gênero feminino, 

com a idade mé-

dia de 67 anos. 

Foram realizadas 

10 sessões de 30 

minutos cada, no 

período de 3 

semanas, e duran-

te esse período 

eram aplicados 

também questio-

nários para 

acompanhar as 

pacientes. 

 

Reduzir a dor e 

melhorar as ativida-

des funcionais das 

pacientes 

Questionários 

para acompa-

nhar as pacien-

tes. 

O Tens pode ser 

utilizado, e tam-

bém associado ao 

tratamento medi-

camentoso. 

GARCIA, AZE-

VEDO et al. 
2010 

estudo 10 mulhe-

res jovens, com 

SDPF 

melhorar o alinha-

mento patelar, e a 

estimulação elétrica 

do músculo vasto 

medial oblíquo 

teste funcional 

de subir degrau 

para captação 

da atividade 

eletromiográfica 

dos músculos 

VMO e vasto 

lateral 

Após o treina-

mento muscular, 

ocorreram mu-

danças na capa-

cidade de gera-

ção da força. 

O uso da eletro-

estimulação deve 



ser considerado 

no sentido de 

complementar a 

abordagem tera-

pêutica conser-

vadora em porta-

dores da SDFP. 

ALBUQUERQUE, 

MARIZ et al. 
2010 

Trinta e dois 

voluntários, de 

ambos os gêne-

ros, foram aloca-

dos, aleatoria-

mente, nos gru-

pos TENS e pla-

cebo. 

analisa a ação da 

TENS acupuntural 

em acupontos na 

dor induzida pela 

hipotermia local 

latência do 

limiar de dor e 

intensidade da 

dor. 

Os resultados 

sugerem que a 

TENS acupuntu-

ral aplicada sobre 

a área dos acu-

pontos TA5 e 

CS6 é eficaz em 

aumentar a latên-

cia do limiar de 

dor, mas não 

interfere na in-

tensidade da dor 

 

MORIMOTO, 

YONEKURA et 

al. 

2009 

30 indivíduos, 

entre 18 e 40 

anos, sendo 15 do 

gênero masculino 

e 15 do gênero 

feminino. Foram 

divididos em 3 

grupos: placebo, 

Tens convencio-

nal e Tens acu-

puntura. 

Estimulação elétrica 

nervosa transcutâ-

nea na modalidade 

convencional e 

acupuntura na dor 

induzida pelo frio 

EVA 

Foi concluído 

que não houve 

diferença no 

limiar, intensida-

de ou tolerância à 

dor induzida pelo 

frio entre os 

ciclos nos grupos 

estudados. 

BERTOLLI, 

JORGETTI et al. 
2009 

2 pacientes de 

doença renal 

crônica, que fize-

ram o tratamento 

por 3 meses. 

analisa os efeitos da 

estimulação elétrica 

nervosa transcutâ-

nea no tratamento 

da dor no ombro de 

pacientes com do-

ença renal crônica 

 

 

EVA 

O TENS pode ser 

utilizado no tra-

tamento da dor 

no ombro devido 

a amiloidose 

provocada pela 

doença renal 

crônica. 



 

SILVA, SUDA et 

al. 
2008 

10 indivíduos 

com fibromialgia, 

foram divididos 

em 2 grupos, 

grupo TENS e 

grupo Hidrotera-

pia. 

comparar a eficácia 

da hidroterapia e da 

estimulação 

elétrica transcutânea 

do nervo (TENS) na 

melhora da sinto-

matologia de 

pacientes com fi-

bromialgia 

flexibilidade 

(pelo índice 

terceiro dedo-

solo), dor (por 

escala visual-

analógica), 

qualidade de 

vida relacionada 

à saúde (pelos 

questionários 

SF-36 e Nottin-

gham 

Health Profile – 

NHP) e tendên-

cia à depressão 

(pelo Inventário 

de Beck). 

Ambos os grupos 

tiveram bons 

resultados, porém 

o grupo TENS se 

sobre saiu com 

melhora da dor e 

aumento da fle-

xibilidade. 

RODRIGUES-

BIGATON, AL-

MEIDA et al. 

2008 

24 mulheres 

(22,98±1,86 

anos) com diag-

nóstico de DTM 

foram divididas 

em dois grupos 

denominados 

grupo TENS 

(GT) e Grupo 

Alta Voltagem 

(GAV). 

Analisar a intensi-

dade da dor em 

indivíduos com 

disfunção tempo-

romandibular. 

EVA 

A TENS e a 

EEAV promove-

ram redução da 

intensidade da 

dor em mulheres 

com DTM, sendo 

a EEAV mais um 

recurso indicado 

para o tratamento 

desses pacientes. 

MACIEL, A. C. C. 

and S. M. A. CÂ-

MARA 

2008 

30 mulheres fo-

ram divididas em 

três grupos, alon-

gamentos+ tens, e 

alongamentos 

estáticos. 

Avaliar o efeito da 

associação alonga-

mento e TENS nos 

músculos isquioti-

biais de mulheres 

saudáveis sobre 

ganho de fle exibi-

lidade. 

 

A flexibilidade 

foi avaliada pela 

extensão passi-

va do joelho 

antes e apos 

cada sessão, 

sendo retiradas 

fotografias para 

analise pelo 

software AU-

TOCAD. A dor 

O uso da TENS 

associada ao 

alongamento não 

promove maior 

ganho de flexibi-

lidade muscular, 

em relação ao 

alongamento 

isolado 



percebida foi 

avaliada com 

uma Escala 

Numérica de 0 a 

10 pontos 

BARBOSA, MIL 

et al. 
2007 

30 mulheres com 

idade entre 18 e 

40 anos, com 

índice de massa 

corporal entre 

18,5 e 25kg/m², 

CM entre 21-35 

dias participaram. 

Identificar a varia-

ção de percepção 

sensorial e resposta 

motora nas diferen-

tes fases do ciclo 

menstrual 

O limiar de 

percepção sen-

sorial. 

O limiar de per-

cepção sensorial 

e a resposta mo-

tora variaram 

sistematicamente 

através das fases 

do CM, influen-

ciando o compor-

tamento sensó-

rio--motor. 

MELO, MOLI-

NERO et al. 
2006 

30 mulheres, 

entre 16 e 35 

anos, em período 

imediato de pós-

operatório de 

cesariana, subdi-

vididas em dois 

grupos A e B, 

contendo em cada 

um deles 15 mu-

lheres, submeti-

das, respectiva-

mente, à eletroes-

timulação e ao 

tratamento place-

bo por eletroes-

timulação. 

Verificar o efeito da 

aplicação da TENS 

no quadro álgico de 

pacientes submeti-

das à cirurgia de 

cesariana 

EVA 

Diferença estatis-

ticamente signi-

ficante entre as 

intensidades da 

dor, antes e após 

a aplicação da 

TENS, apenas 

nos indivíduos 

participantes do 

grupo A. Pode-

mos concluir que 

a aplicação da 

TENS pode cons-

tituir mais um 

recurso usado em 

mulheres subme-

tidas à cesariana. 

 

 

 

 



5. Conclusão  

A utilização de correntes elétricas terapêuticas constitui um dos vários recursos utilizados na 

fisioterapia. Uma vez moduladas com parâmetros apropriados, estas correntes podem atuar 

em diferentes condições, tais como: promover analgesia, contrações musculares, melhoria do 

fluxo circulatório local, drenagem de líquidos, tonificação ou relaxamento muscular, bem 

como incentivar a regeneração e a cicatrização de diversos tecidos corporais.  

Mais nota-se que mesmo se obtendo pouquíssimas informações sobre estudos publicados, a 

aplicação e utilização desse aparelho ocorrem em grande quantidade, porem em alguns casos 

ainda sobre a incógnita de qual a modulação correta para a eficácia do tratamento.  

Portanto a metodizacão utilizada é crucial para a interpretação dos resultados, acreditando-se 

que diferentes frequências de pulso, largura de pulso e intensidade estipulada em cada estudo 

sejam as grandes dúvidas para entender os reais efeitos da tens. 
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