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Resumo

A cervicalgia de origem mecânica é uma disfunção musculoesquelética que acomete número 
considerável de indivíduos, trazendo prejuízos nas suas atividades de vida diária. Objetivo: 
realizar uma revisão da literatura sobre eletroterapia para o alívio da cervicalgia. Dessa 
forma a importância desse estudo foi avaliar a eficácia de conforto e a redução da dor 
após aplicação de três correntes elétricas (ondas curtas, TENS convencional e ultra-som). 
Método: Segundo Normas institucionais da Faculdade Ávila da cidade de Goiânia, foram 
selecionados vinte e um artigos nas seguintes bases de dados: Lilacs, Medline, Scielo. As 
palavras- chaves utilizadas nessa busca foram: cervicalgia, eletroterapia e analgesia. A 
busca ocorreu no período de janeiro de 2012 a setembro de 2012, e os critérios utilizados 
foram artigos publicados entre os anos de 1981 a 2010, sendo que ao menos um destes do 
ano de 2008, 2009 ou 2010 e ao menos um deles deveria ser Qualis A. 
 
Palavras-chave: Cervicalgia, Eletroterapia e Analgesia;
 
 
1. Introdução
 
As algias e desconfortos da coluna podem estar relacionadas com diferentes patologias, por 
esse motivo a dor referida na coluna é considerada um sintoma que deve ser investigado para 
se obter um diagnóstico preciso e assim tratá-la (GOLDEMBERG, 2010).
As cervicalgias são comuns em diversas faixas etárias de ambos os sexos, possuindo elevada 
predominância nas síndromes dolorosas corporais, sendo a segunda maior causa de dor na 
coluna vertebral, perdendo apenas para a dor lombar, esse sintoma acomete um número 
considerável de indivíduos, com média de 12% a 34% da população adulta em alguma fase da 
vida, com maior incidência no sexo feminino, trazendo prejuízos nas suas atividades de vida 
diária. Esta doença raramente se inicia de maneira súbita, em geral pode estar relacionada 
com movimentos bruscos, longa permanência em posição forçada, movimentos repetitivos 
sem a postura correta, esforço ou trauma. As cervicalgias podem ser agudas ou crônicas e 
estão relacionadas a desordens biomecânicas e musculares, resultando quadros de algías, 
inflamações e perda de amplitude de movimento (SOBRAL et al., 2010). A prevalência de 
dor cervical varia de 27,1%, na Noruega, e a 47,8%, no Quebéc, Canada. Nos Estados Unidos, 
a cervicalgia é um dos problemas de saúde de maior prevalência. Estima-se que 50% a 70% 
dos indivíduos apresentem ao menos um episodio de dor cervical em suas vidas (HOGG-
JOHNSON et al., 2008; HURWITZ et al 2002).
A força tarefa para dor cervical e desordens associadas (the boné and joint decade 2000 – 
2010 task force on neck pain and its associated disorders) define a região anatômica envolvida 
na cervicalgia de origem neuromusculoesqueletica como a região que compreende desde 
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a linha nucal superior e protuberância occipital externa até a espinha da escapula, borda 
superior da clavícula e incisura supraesternal (fúrcula), com ou sem irradiação para a cabeça, 
tronco e membros superiores (GUZMAN et al., 2008).
Segundo a força tarefa para dor cervical e desordens associadas à maioria dos indivíduos 
sofrerá algum grau de dor cervical em suas vidas, em muitos casos, a cervicalgia não será 
mais que um leve desconforto, não exigirá tratamento nem causará maior impactos atividades 
diárias e trabalho destes indivíduos. Entretanto, algumas pessoas poderão desenvolver 
episódios prolongado ou repetitivo de dor cervical – algumas vezes associada a cefaleia 
(dor de cabeça) e/ou dor irradiada para membros superiores. Em algumas ocasiões sintomas 
neurológicos mais severos, sem perda de forca, parestesia e déficits sensoriais, podem se 
formar persistentes e debilitantes (HALDEMAN et al., 2008). Na concepção Ghisleni & 
Merlo (2005), um estudo qualitativo, realizado com trabalhadores portadores de lesões por 
esforço repetitivos e/ou doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho (LER/DORT), todos 
pacientes do ambulatório de doenças do trabalho do hospital das clinicas de Porto Alegre 
(ADT-HCA), constatou traços de tensão muscular excessiva na maioria desses trabalhadores 
(90%), principalmente na região da coluna cervical (92%).
O desequilíbrio da musculatura cervical é uma fonte significante de dor e limitação para os 
trabalhadores, sendo que, a cada ano, entre 11% e 14% dos trabalhadores tem suas atividades 
limitadas por dores cervicais (CÔTE’ et al., 2008). Dor e contração muscular excessiva, 
principalmente na região de tensão de ombro e pescoço, estão relacionadas a fatores 
psicossociais do trabalho. Fatores de risco associados com cervicalgia em trabalhadores 
incluem idade, dor musculoesquelética prévia, sobrecarga de trabalho, capacidade física 
inadequada, ergonomia deficiente, sedentarismo, atividades repetitivas ou de precisão 
relacionadas ao trabalho (HOGG-JOHNSON et al., 2008; CÔTE’ et al., 2008; GHISLENI & 
MERLO, 2005; ANDERSEN et al., 2003). 
Para a promoção da analgesia nesses pacientes, a utilização de várias modalidades elétricas 
para o alívio da dor tem sido uma prática, em geral, aceita por muitos anos, bem antes de 
MELZACK e WALL terem apresentado sua teoria das comportas da modulação da dor em 
1965 (ANDREWS, 2000). Segundo o autor acima, desde então, o número e a variedade de 
modalidades elétricas usadas para proporcionar analgesia para o alívio de todos os tipos de 
dor proliferaram com um ritmo impressionante. As terapias fisioterapêuticas mais utilizadas 
incluem a eletroestimulação neuromuscular transcutânea (TENS), terapia de resfriamento 
(crioterapia), terapia de ultra-som, terapia de infravermelho, diatermia por ondas curtas e 
cinesioterapia (ROSA et al., 2002; GUEDES et al, 2003).
A eletroterapia tem sido uma das habilidades-chave da Fisioterapia, com uma longa história 
na prática clínica desde seu princípio mais remoto, com o uso de calor, frio e estimulação 
elétrica. Nos últimos anos, tem-se visto o acréscimo de inúmeros outros agentes de 
tratamento ao repertório. Apesar dessa história e de sua ampla e contínua utilização, tanto os 
princípios físicos quanto fisiológicos subjacentes ao seu uso ainda são com frequência mal 
compreendidos e as evidências de sua eficácia - ou não eficácia – geralmente não são levadas 
em conta na prática diária.
 
2. Anatomia e Biomecânica 
 
A coluna cervical é composta por 7 vertebras e entre cada uma delas um disco intervertebral. 
sendo a primeira vertebra cervical chamada de Atlas, e a segunda de Áxis, pois ambas 
apresentam características parecidas em relação as outras vertebras cervicais. As vértebras 
cervicais típicas apresentam processos espinhosos bífidos ou bifurcados e o forame vertebral 
possui forma triangular. As vértebras C3, C4, C5 e C6 são semelhantes e apresentam as 
características típicas das vértebras cervicais. A última vértebra cervical ou C7 possui 



processo espinhoso não bifurcado e proeminente, sendo por este motivo conhecida como 
vértebra proeminente (GRAY, GARDNER, O’ RAHILLY, 1988).  
Articulações atlantoaxias a união entre o atlas e o axis é garantida por três articulações 
mecanicamente conectadas: uma articulação axial (atlantoodontóide) e duas articulações 
laterais e simétricas (as atlantoaxiais), que estabelecem a ligação entre a face inferior 
das massas laterais do atlas e as superfícies articulares superiores do axis, ou seja, entre 
a faceta inferior convexa do atlas e a faceta superior côncava do axis (LOUDON, BELL 
& JOHNSTON, 1999). Segundo Konin (2006), os ligamentos são estruturas fibrosas não 
contráteis, que unem um osso a outro e promovem estabilidade. Eles são flexíveis porém não 
extensíveis, contêm terminações nervosas que são importantes nos mecanismos reflexos e 
na percepção de movimento e posição (KENDAL, McCREARY & PROVANCE, 1995). Os 
ligamentos se encontram ao longo de toda a coluna e apresentam um suprimento sanguíneo 
pobre, mas um bom suprimento nervoso (GOULD, 1993). Alguns dos ligamentos da coluna 
subocipital seguem pela coluna cervical inferior. 
Os músculos da coluna vertebral têm papel relevante na estabilidade, no equilíbrio e na 
movimentação dos membros, além de participarem dos mecanismos de absorção dos 
impactos protegendo a coluna de grandes sobrecargas. Esses músculos também atuam na 
coluna vertebral integrados e em harmonia, mas, é importante conhecer indistintamente cada 
grupo, anterior e posterior, para entender os movimentos. Estes são divididos em grupos, 
com funções distintas de acordo com os segmentos da coluna em que estão situados (ROSA 
FILHO, 2010). 
A região cervical é formada por diversos músculos segundo Loudon, Bell & Johnston (1999) 
e Konin (2006), são os músculos:
- Reto anterior da cabeça: occipúcio até a porção anterior da massa lateral de C1;
- Reto lateral da cabeça: occipúcio até o processo transverso de C1;
- Longo da cabeça: occipúcio inferior até os processos transversos de C3 – C6;
- Oblíquo superior da cabeça: processos transversos de C1 a T4 até a porção lateral da espinha 
nucal inferior;
- Esternocleidomastóideo: clavícula e esterno até o processo mastóide;
- Esplênio nucal: processos espinhosos de C2 a t4 até a porção lateral da linha superior e do 
processo mastóide;
- Semiespinhal da cabeça: processos transversos de C7 a T6 e processos articulares de C4 a 
C6 até as linhas nucais inferiores e superiores;
- Longuíssimo da cabeça: processos transversos de T1 a T5 e processos articulares de C4 a C7 
até o processo mastóide;
- Espinhal da cabeça: porção medial do semi-espinhal da cabeça;
- Trapézio: occipúcio, ligamento da nuca e processos espinhosos de C7 a T12 até o terço
lateral da clavícula, espinha escapular e acrômio;
- Reto posterior maior da cabeça: processo espinhoso de C2 até a linha nucal inferior;
- Reto posterior menor da cabeça: arco posterior de C1 até a linha nucal inferior;
- Obliquo inferior da cabeça: processo espinho de C2 até processo transverso de C1;
- Longo do pescoço: região anterior dos corpos vertebrais médio cervicais T3 até os processos 
transversos das vértebras situadas acima ou região anterior dos corpos vertebrais superiores 
até o arco anterior do atlas;
- Escaleno anterior: processos transversos de C3 a C6 até a superfície superior da primeira 
costela (próximo ao esterno);
- Escaleno médio: processos transversos de C2 a C7 até a primeira costela;
- Esplênio cervical: processos espinhos de C2 a T4 até os processos transversos de C1 a C3;
- Semi-espinhal cervical: processos transversos de T1 a T6 até os processos espinhosos de C2 
a C5;



- Longo cervical: processos transversos de T1 a T5 até os processos espinhosos de C2 a C6;
- Levantador da escápula: ângulo superior da escápula até os processos transversos de C2 a 
C4;
- Iliocostal cervical: 6 costelas superiores até os processos transversos de C4 a C6; 28
- Rotadores: processos transversos até os processos espinhosos desde o sacro até C2; cada 
fascículo abrange somente 1-2 segmentos;
- Multífídos: processos transversos até os processos espinhosos desde o sacro até C2; cada 
fascículo abrange somente 2-4 segmentos;
- Intertransversários: processos transversos até os processos espinhosos desde o sacro até C2; 
cada fascículo abrange somente 1-2 segmentos.
O músculo trapézio é o músculo mais importante em relação ao posicionamento da coluna 
cervical, na contração bilateral simétrica determina uma extensão da coluna e da cabeça 
com acentuação da lordose cervical e na contração unilateral ou assimetria do trapézio 
determina uma extensão da cabeça e da coluna cervical com hiperlordose, uma inclinação 
para o lado e uma rotação da cabeça para o lado oposto. O Trapézio é sinergista do ECOM 
(esternocleidooccipitomastóideo) do mesmo lado (KAPANDJI, 2000).
Segundo Salgado (2004), a biomecânica da coluna cervical é complexa, porém pode ser 
entendida da seguinte maneira: a coluna cervical se articula através de duas articulações; 
posteriormente por meio das facetas e anteriormente através das articulações uncovertebrais. 
Estas duas estruturas formam o forame de conjugação. Por ser o segmento mais móvel da 
coluna vertebral é submetida a um grande número de agressões e pressões como por exemplo 
o peso da cabeça, esforços ao nível de membros superiores, posturas de trabalho esporte e 
sono. Portanto a biomecânica cervical é composta por movimentos de:
- Extenção: onde a vértebra superior desliza sobre a inferior e o núcleo pulposo do disco 
intervertebral tende a se anteriorizar. Este movimento é limitado pelo contato espinhoso e 
pelo ligamento longitudinal anterior;
- Flexão: a vértebra superior desliza sobre a inferior, o núcleo pulposo do disco intervertebral 
tende a se posteriorizar o e movimento é bloqueado pelas cápsulas articulares e pelos 
ligamentos Amarelo, Interespinhoso e longitudinal posterior;
- Inclinação: ocorre a imbricação homolateral, deslocamento discal contralateral, 
deslizamento da vértebra superior, porém este movimento limita-se pela cápsula contralateral, 
ligamento intertransverso, processos unciformes e pelas facetas articulares;
- Rotação: assim como na inclinação ocorre a imbricação e inclinação homolateral. 
O movimento é bloqueado por facetas articulares, cápsulas homolaterais, ligamento 
intertransverso contra-lateral e por tecidos moles.
Referenciando as principais funções dinâmicas da cervical pode-se dizer que os movimentos 
da cabeça e especialmente a orientação do olhar são a gênese de todos os gestos. Por exemplo, 
a projeção anterior da cabeça cria um desequilíbrio anterior e desencadeia marcha. O recuo da 
cabeça faz com que a marcha seja interrompida, já a rotação da orienta para direita ou para a 
esquerda (BIENFAIT, 2000).
 
3. Cervicalgia
 
A Cervicalgia ou Síndrome tensional do pescoço acomete os músculos cervicais e da cintura 
escapular, é uma síndrome clínica muito comum e bem definida, mas de etiologia diversa 
e caracteriza-se pela presença de dor, espontânea e/ou à palpação, sentida diretamente no 
pescoço ou produzida neste e sentida em outras áreas, edema em região cervical, sem história 
de acometimento de discos intervertebrais cervicais (FUENTEFRIA, 2003). Já para Tosato 
(2006), é uma síndrome dolorosa aguda ou crônica que acomete a região da coluna cervical, 
podendo ter diversas etiologias, tais como alterações mecânicos-posturais, artroses, hérnias 



e protusões discais, artrites, espondilites ou espasmos musculares, causando repercussões 
ortopédicas, reumatológicas ou até neurológicas.
De acordo com Viscaíno (2009), os fatores etiológicos das cervicalgias podem ser:
- Processos inflamatórios: artrite reumatoide ou espondilite anquilosante;
- Transtornos estáticos congênitos: costela suplementaria ou vértebra supernumeraria ou 
cuneiforme situada bacia D1-D2-D3;
- Alterações da estática adquiridos: cifolordose ou dorso plano;
- Fatores mecânicos: traumatismos diretos ou indiretos, bruscos, movimentos que não são 
executados com a coordenação precisa e posturas incorretas;
- Fatores fisiológicos: alterações vasculares.
- Fatores psíquicos: supervalorização desta dor.
A coluna cervical é uma região complexa e pode ser responsável por sintomas no pescoço, 
ombro, braço, cabeça ou face. É importante que os terapeutas tenham um conhecimento 
detalhado das possíveis formas de apresentação da disfunção da coluna cervical, portanto, 
uma avaliação perfeita e cautelosa é essencial.
 
3.1 Sinais Clínicos
 
É uma síndrome de causas diversas que se manifesta por dor e rigidez transitória na região 
da coluna cervical. Esta síndrome, muitas vezes é relacionada a certas profissões (serviços 
manuais e/ou pesados), Barros (1995), diz que a cervicalgia é uma patologia insidiosa, 
sem causa aparente. Mais raramente se inicia de maneira súbita, geralmente relacionada 
com movimentos bruscos do pescoço, extensa permanência em posição forçada, esforço 
ou trauma. Melhora nitidamente com repouso e se exacerba com a movimentação, com o 
aumento da pressão liquórica e compressão das apófises espinhosas. Com frequência, há 
espasmo muscular e pontos de gatilho. A principal manifestação clínica da cervicalgia é a dor 
do tipo choque, que segue os trajetos radiculares, piorando com os movimentos que distendem 
a raiz, com o tórax ou com a coluna vertebral. As parestesias podem ocorrer na parte distal da 
raiz. Alterações dos reflexos, do tônus, da força ou alterações tróficas podem faltar ou serem 
tardias. O quadro clínico compõem-se da região cervical dolorida, limitação dos movimentos, 
cervicobraquialgia e diminuição da força dos membros superiores. (PORTO, 1996). 
A maioria das cervicalgias é aguda e autolimitada, podendo ser atribuída a problemas 
mecânicos, apenas alguns pacientes evoluem para uma cronicidade. A cervicalgia crônica 
também costuma ser de ordem mecânica, porém é necessário que se excluam outras 
patologias mais graves e potencialmente tratáveis. Uma história cuidadosa e o exame clínico 
completo quase sempre estabelecem a origem musculoesquelética da dor cervical (RADU & 
PASOTO, 2000).
Já para Gould (1993) para o exame físico ser adequado o paciente deve ficar em posição 
confortável e acima de tudo seguro, somente assim é possível distinguir pontos dolorosos, 
tensões musculares e amplificação dos sintomas pelo paciente. O exame nãodeve ser realizado 
apenas no segmento cervical e deve conter sinais vitais, inspeção, palpação dos tecidos 
cervicais, avaliação da mobilidade, o exame da movimentação cervical ativa e passiva permite 
diferenciar a restrição mecânica da restrição antálgica associada à tensão muscular.
 
4. Tratamento

Nas cervicalgias o tratamento visa reduzir os sintomas principalmente da dor e 
consequentemente melhorar a função. As diferentes formas de cervicalgia exigem diferentes 
abordagens terapêuticas. As abordagens de tratamento conservador incluem: tratamento 
farmacológico, eletrotermofototerapia, acupuntura, correção postural, exercícios de 
alongamento e fortalecimento muscular, imobilização e terapia manual. Assim, para esta 



pesquisa serão utilizadas técnicas de fisioterapia com enfoque na analgesia usando três 
aparelhos dentro da eletroterapia assim minimizando a dor, diminuindo o espasmo muscular, 
aumentando o fluxo de sangue e precipitando a cura.
  
5. Diatermia por Ondas Curtas
 
Scott (2003), expõe que a diatermia por ondas curtas é a radiação não-ionizante da porção de 
freqüência de rádio do espectro eletromagnético e é utilizada por fisioterapeutas para enviar 
calor e energia para os tecidos. Alguns aparelhos permitem que a energia eletromagnética 
seja aplicada ao paciente em disparos surtos de energia, ou seja, no modo pulsado, as 
características físicas são as mesmas do modo contínuo. 
 
5.1 Respostas Fisiológicas à Diatermia por Ondas Curtas para a Analgesia
 
Estes efeitos originam-se por causa de um aumento da temperatura do sangue, uma 
estimulação dos termosensores da pele ou um dano térmico local do tecido. Nesses efeitos 
intervém o sistema nervoso periférico e às vezes o sistema nervoso central. A intensidade em 
que o calor gera um aumento na temperatura dos tecidos, provocando uma reação do sistema 
nervoso, depende, por outro lado, da potencia da energia eletromagnética, e por outro, da 
situação da circulação sanguínea (LONGO & FUIRINI, 2000).
- Estimulação do nervo: para Low & Reed (2001), ocorre a estimulação dos receptores
sensoriais da pele, esses receptores, passam informações para os centros reguladores de
temperatura auxiliando no controle da temperatura corporal. Além de que os nervos aferentes 
estimulados pelo calor têm um efeito analgésico, pois agem no mecanismo de controle da 
comporta do mesmo modo que os mecanorreceptores;
- Resolução da inflamação: conforme Andrews (2000), à medida que a temperatura tecidual 
aumenta, ocorre vasodilatação, que trará grandes quantidades de sangue frio na tentativa 
de reduzir as temperaturas para níveis homeostáticos. Assim o aumento do fluxo sangüíneo 
proporciona aos tecidos quantidades maiores de oxigênio e de nutrientes; em combinação 
com maior velocidade de reação química, isso acelera a cicatrização dos tecidos distendidos 
ou lacerados. Esse aumento no fluxo sanguíneo auxilia também na resolução de infiltrados e 
exsudatos inflamatórios;
- Redução do espasmo muscular: Low & Reed (2001), têm sugerido que o aquecimento 
das terminações nervosas dos fusos musculares aferentes secundários e das terminações 
tendíneas de Golgi pode ser o modo pelo qual a influência inibitória é aplicada ao grupo de 
neurônios motores para diminuir a excitação muscular. Como a dor e o espasmo muscular são 
interdependentes, uma redução de um causará a redução de outro.
- Alívio da dor: Scott (2003), diz que o calor é frequentemente utilizado para o alívio da dor 
em diversos distúrbios e que na maioria dos casos a diminuição da dor se dá por redução 
do espasmo muscular e que a estimulação na região do pescoço resulta em aumento no 
relaxamento muscular. Para LOW & REED (2001), boa parte do aquecimento terapêutico 
ocorre na pele, portanto, pode-se dizer que, os principais efeitos no alívio da dor são 
primariamente reflexos quando se trata de estruturas subcutâneas, logo, a estimulação dos 
receptores sensoriais de calor pode ativar o mecanismo de comporta da dor. As alterações 
vasculares também podem contribuir para a redução da dor local, pois com o aumento do 
fluxo sangüíneo pode-se drenar parte dos metabólitos causadores de dor que resultam de lesão 
tissular. Outro mecanismo para redução da dor, inclui a redução do espasmo muscular.
 
5.1.1 Aplicação de Diatermia por Ondas Curtas
 



Durante a aplicação da diatermia por Ondas Curtas, o paciente é conectado ao circuito elétrico 
do gerador de alta frequência por meio de: Técnica capacitativa: este método possui dois tipos 
distintos de eletrodos, que são as placas metálicas flexíveis (frequentemente colocadas sob 
ou entorno da parte do corpo a ser tratada) e os discos rígidos. Durante a técnica os eletrodos 
escolhidos devem ter o mesmo tamanho e serem ligeiramente maior que a parte do corpo a 
ser tratada e devem estar equidistantes (a distância entre eletrodos deve ser sempre maior que 
a distância entre eletrodo e pele) e em ângulo reto com a superfície da pele (é considerada 
ideal uma distancia entre 2 a 4 cm entre a pele e a placa metálica). A disposição dos eletrodos 
podem ser pelo modo contraplanar (um eletrodo é aplicado a cada lado do membro. Ex. 
um eletrodo anterior e outro posterior ou um eletrodo lateral e outro medial), coplanar (os 
eletrodos são aplicados no mesmo plano) e longitudinal (os eletrodos estão dispostos de uma 
extremidade a outra e seguem o trajeto nervoso) (SCOTT, 1998).
Técnica indutiva: com base na lei da indução eletromagnética, um campo eletromagnético é 
gerado sempre que uma corrente elétrica flui por um material. As linhas de força do campo 
magnético irradiam-se em ângulos retos com a direção da corrente. Esse processo tem um 
inverso denominado indução magnética, em que o campo magnético induz a formação 
de correntes secundárias no material. O método indutivo de diatermia por Ondas Curtas 
utiliza a indução magnética para a geração de pequenas correntes parasitas nos tecidos. 
As correntes parasitas podem resultar numa elevação na temperatura dos tecidos. O senso 
comum estabelece que as correntes parasitas geram os efeitos fisiológicos. O papel do campo 
magnético consiste em funcionar como meio transportador até os tecidos (SCOTT, 1998).
 
5.1.2 Tempo de Aplicação
 
 Se a energia for acrescentada aos tecidos mais rápido do que esta sendo dissipada, a 
temperatura poderá subir, causando vasodilatação para aumentar a remoção de calor até que o 
ganho e perda de calor fiquem novamente em equilíbrio em uma nova temperatura local, mais 
elevada. Geralmente leva cerca de 15 a 20 minutos para que estes ajustes vasculares ocorram 
e assim atinjam um estado de estabilidade, mas isso pode demorar um pouco mais. Esta é a 
razão para aplicar tais tratamentos por 20 a 30 minutos (LOW & REED, 2001).
 
5.1.3 Contra-Indicações:
 
Para Scott (2003); Low & Reed (2001); Longo & Fuirini (2000), entre as contra indicações da 
utilização de diatermia por ondas curtas estão:
Marcapassos implantados, metal nos tecidos ou fixadores externos, comprometimento da 
sensação térmica, pacientes não cooperativos, áreas hemorrágicas, tecido isquêmico, gestação, 
tumores malignos, tuberculose ativa, trombose venosa recente, paciente piréxico, áreas 
afetadas por seções de raios-X.
 
5.2 Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (Transcutaneal eletric neural 
stimulation – TENS)
 
A 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. Os impulsos transmitidos de forma transcutânea estimulam as fibras 
A, mielinizadas, transmissoras de informações ascendentes proprioceptivas. 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).
A TENS tradicionalmente possui uma corrente em pulso bifásica e assimétrica. Dependendo 
dos parâmetros utilizados no tratamento, a estimulação elétrica pode reduzir a dor por 
diferentes mecanismos, como a ativação do portão de controle ou centralmente, por meio de 
liberação de opiáceos endógenos, sendo que sua eficácia é tão variável quanto suas técnicas 
de aplicação. Jette (1986) destaca que a TENS não cura a doença ou disfunção geradora da 
dor ou nos locais indicados para cada tipo de aplicação, sendo que Poitras e Brosseau (2008) 
relatam um efeito claro na redução de dor após sua utilização. A TENS quando comparada 
com outras correntes foi a única capaz de diminuir o limiar doloroso, reduzindo o estimulo 
doloroso original e demonstrando melhores resultados na excitabilidade nervosa (PELICIONI 
et al., 2010).
A TENS funciona mediante uma corrente alternada caracterizada por uma duração e intervalo 
de fase ajustável, variando também sua frequência e duração da fase que por ser muito 
breve, variando entre 20 e 300ms normalmente promove uma sensação agradável (AGNE, 
2005). A TENS proporciona uma semi-onda quadrada positiva com um pico negativo que 
estimula os receptores nervosos ao mesmo tempo em que impede a sua acomodação (AGNE, 
2005). Frente a intensidade, que não deve provocar contrações musculares, mas deve causar 
desagradáveis na zona álgica (BISCHOP et al., 2001). Portanto espera-se um conforto 
moderado frente a essa corrente, com efetiva redução da dor. 
Gesh e Wolf (1985) concluíram que a TENS é eficaz no tratamento da dor aguda; em casos 
de dor crônica, a maioria dos trabalhos avaliou apenas a intensidade da dor e não a atividade 
funcional e a sociabilidade dos pacientes há entretanto, poucos trabalhos sobre o seu uso a 
longo prazo. 
 
5.2.1 Método de Aplicação da TENS Convencional
 
A TENS convencional é aplicada utilizando uma técnica de colocação de eletrodos, conhecida 
como cruzada, onde dois canais são utilizados, sendo aplicados de maneira a formarem uma 
cruz, envolvendo o local da dor. Os parâmetros utilizados segundo Eriksson et al., (1981), é a 
frequência de 80 Hz com largura de pulso de 100µs, com intensidade apenas suficiente para 
atingir a região cervical com a dor por um período de 30 minutos (KOFOTOLIS et al., 2008).
 
5.2.2 Indicações e Contra-indicações
 
 A aplicação da TENS esta indicada nas dores pós-operatórias, dores cervicais e 
cervicobraquialgias, dores lombares e Ciatalgia, dores de cabeça, face, dente e de ATM, 
dores articulares, artrites, bursites, luxações e entorses, dores musculares, contusões, miosites, 
tendinites, miofasciais, dores de câncer, dores viscerais abdominais, dores nas costas e 
torácicas, dores no coto de amputação e em membros fantasmas, neuropatias e neurites. 
Dentre as contra-indicações desta aplicação esta a dor não diagnosticada - pode motivar 
uma atividade física mais vigorosa antes que uma lesão esteja recuperada ou mascarar uma 
doença grave, marcapasso (ao menos que recomendado pelo cardiologista), gestação - evite 
a aplicação durante os três primeiros meses, principalmente em regiões lombar e abdominal, 
epilepsia, sobre os olhos, problemas cardíacos - podem apresentar reações adversas, AVC 
(não aplicar na face ou no pescoço), problemas Cognitivos.
 
5.3 O Ultra-Som
 



O ultra-som terapêutico é uma modalidade empregada por fisioterapeutas no tratamento de 
lesões de tecidos moles na tentativa de redução do período de cicatrização (HUARD, 2002).
Vários estudos sugerem que o uso do ultrassom reduz a inflamação consequentemente 
à dor, induzindo a liberação de histamina, o que causa vasodilatação local e aumenta 
a permeabilidade vascular. Diversos pesquisadores relatam que o ultra-som aumenta a 
cicatrização tecidual (MAXWELL, 1992; PRENTICE, 1999; FISHER et al., 2003).
A terapia por ultra-som influencia a atividade das células – plaquetas, mastócitos, macrófagos 
neutrófilos envolvidas na fase inflamatória do processo de regeneração tecidual, acelerando 
o processo de cicatrização. As ondas ultra-sônicas produzem o aumento da permeabilidade 
da membrana e das plaquetas facilitando a liberação de serotonina. Os mastócitos terão 
o rompimento de sua membrana celular em resposta ao aumento dos níveis de cálcio 
intracelular, liberando histamina (FREITAS et al., 2007).
O ultra-som é produzido por uma corrente alternada que se propaga através de um cristal 
piezoelétrico (quartzo) alojado em um transdutor. Tais cristais produzem cargas elétricas 
positivas e negativas ao se contraírem ou expandirem. A vibração desses cristais provoca 
a produção mecânica das ondas sonoras de alta freqüência (acima de 20.000 Hz). Na 
fisioterapia, o ultra-som é definido pelas oscilações, ondas cinéticas ou mecânicas produzidas 
pelo transdutor vibratório que, aplicado sobre a pele, atravessa e penetra no organismo em 
diferentes profundidades, dependendo da freqüência, que varia de 0,75 a 3,0 MHz. 
 
5.3.1 Efeitos Térmicos e não Termicos da Aplicação do Ultra-Som
 
O efeito térmico consiste no aquecimento profundo dos tecidos, e é capaz de aumentar 
a atividade celular e o calibre dos vasos, levando ao acréscimo da irrigação sangüínea 
e a melhora da eliminação de catabólitos, reduzindo o processo inflamatório e a dor. O 
incremento na capacidade de extensão do colágeno também ocorre. Seu efeito mecânico é 
útil para aumentar a permeabilidade das membranas, o que acelera as trocas de fluídos e a 
absorção celular (LÉON, SOLANA e GARCÍA, 1998; LOPES e RODE, 1995).
Os efeitos não-térmicos incluem a cavitação (formação de pequenas bolhas gasosas nos 
tecidos como resultado da vibração do ultra-som), as correntes acústicas (fluxo circulatório 
constante devido ao torque da radiação) e a micromassagem. Além disso, a separação das 
fibras colágenas pode liberar as aderências musculares (LOW e RED, 2001).
 
5.3.2 Método de Aplicação do Ultra Som
 
Meios de condução: água, gel, emulsão, óleos. Manipulação do cabeçote: movimentos lentos, 
curtos e uniformes, circulares ou em forma de oito. Tempo máximo recomendado: 15 minutos 
(AGNE, 2005).
 
5.3.3 Indicações e Contra-indicações
 
A aplicação de ultra-som está indicada em artralgias, artroses, anquilose, bursite, braquialgia, 
ciatalgia, lesões musculares, edemas, fibrose, neuroma de coto, tendinite, reparação de região 
epitelial. Dentre as contra-indicações a essa aplicação, está a gravidez, além do uso nos 
olhos, testículos e epífise óssea. É de fundamental importância atentar-se para o déficit de 
sensibilidade, tumores, tromboses, inflamação séptica, implantes metálicos (KITCHEN e 
BAZIN, 2001).
 
6. Coluna Vertebral 
 



Netter (2000), explica de forma simples que a coluna vertebral (ráquis) é constituída pela 
superposição de uma série de ossos isolados denominados vértebras. Superiormente, se 
articula com o osso occipital (crânio); inferiormente, articula-se com o osso do quadril 
(Ilíaco). E, se divide em quatro regiões: Cervical, torácica, lombar e sacro-coccígea. São 
7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e cerca de 4 coccígeas, conforme 
demonstrado nas figuras abaixo 
Já Alcaide (2010), diz que a coluna vertebral constitui o eixo ósseo do corpo de forma 
que oferece a resistência de um pilar de sustentação, mas, ao mesmo tempo a flexibilidade 
necessária à movimentação do tronco, para assim direcionar a cabeça e os membros 
superiores. Desta forma ela dá a proteção necessária à medula espinal que está alojada no 
seu interior, serve de pivô para o suporte e mobilidade da cabeça, e da fixação a numerosos 
músculos. Porém, a mais importante de suas funções é suportar o peso da maior parte do 
corpo e transmiti-lo, através da articulação sacroilíaca, para os ossos do quadril.
O canal vertebral segue as diferentes curvas da coluna vertebral. É grande e triangular nas 
regiões onde a coluna possui maior mobilidade (cervical e lombar) e é pequeno e redondo 
na região que não possui muita mobilidade (torácica). Importante salientar que as vértebras 
podem ser estudadas sobre três aspectos: características gerais, regionais e individuais, 
explicitadas a seguir. (NETTER, 2000).
 
6.1 A Dor Musculoesquelética 
 
Crombie (1999), diz que a dor musculoesquelética é a dor mais prevalente na população 
mundial, atingindo todas as faixas etárias. A incidência de dor crônica tem aumentado muito 
nos últimos anos em função de modificações nos hábitos de vida e no meio ambiente, além 
de inúmeras outras razões, como aumento do estresse e aumento das cobranças no mundo 
corporativo.  A dor musculoesquelética estará presente na vida de todos os adultos em algum 
momento ao longo de sua vida, seja em um único episódio ou de maneira recorrente. Já para 
Leão (2004), A dor músculo-esquelética, na atualidade, já é considerada como um importante 
problema de saúde pública, pela sua alta freqüência. O número de casos de afastamento 
do trabalho e aposentadoria por agravos no sistema músculo-esquelético é cada vez maior 
no Brasil, representando assim um alto custo social. Os gastos relacionados com aspectos 
médicos e sociais dos sintomas músculo-esqueléticos têm crescido continuamente nas últimas 
décadas e atingem atualmente cifras da ordem de bilhões de dólares em vários países.
A dor na região cervical é resultante de alterações psíquicas e musculares ou por uma 
agressão as raízes nervosas. A dor quando ocasionada pela contração dos músculos, 
extensores da cabeça seja por tensão emocional, seja por postura permanente e viciosa, leva 
a uma irrigação ineficiente dessas estruturas com o acúmulo de catabólicos que não são 
removidos (KENDALL, 1995).
Tribastone (2001), acrescenta que a dor é despertada por movimentos do pescoço, fortemente 
limitados. Na cervicalgia, a coluna torácica é normalmente desviada em uma módica cifose e 
os músculos paravertebrais estão quase sempre contraídos.
 
6.2 Eletroterapia
 
    Durigan (2005), diz que a eletroterapia consiste no uso de correntes elétricas dentro da 
terapêutica. Embora seu desenvolvimento tenha se aperfeiçoado mais apenas nas últimas 
décadas, já na Antigüidade seu uso era empregado. Os registros mais antigos datam de 2.750 
a.c., quando eram utilizados peixes elétricos para produzir choques nos doentes e assim obter 
analgesia local.



Kichen (2001), acrescenta que a eletroterapia tem sido uma das habilidades-chave da 
fisioterapia, com uma longa história na prática clínica desde seu princípio mais remoto, com 
o uso de calor, frio e estimulação elétrica. Nos últimos anos, tem-se visto o acréscimo de 
inúmeros outros agentes de tratamento da dor ao repertório. Apesar dessa história e de sua 
ampla e contínua utilização, tanto os princípios físicos quanto fisiológicos subjacentes ao seu 
uso ainda são com freqüência mal compreendidos e as evidências de sua eficácia - ou não-
eficácia – geralmente não são levadas em conta na prática diária.
 
7. Metodologia
 
Segundo Normas institucionais da Faculdade Ávila da cidade de Goiânia, foram selecionados 
20 artigos nas seguintes bases de dados: Lilacs, Medline, Scielo. As palavras- chaves 
utilizadas nessa busca foram: Cervicalgia, eletroterapia e analgesia. Este trabalho trata-se de 
uma revisão bibliográfica e a busca ocorreu no período de Janeiro de 2012 a Setembro de 
2012, e os critérios utilizados foram artigos publicados entre os anos de 1981 a 2012, sendo 
que ao menos um destes do ano de 2008, 2009 ou 2010 e ao menos um deles deveria ser 
Qualis A., livros e revistas científicas entre anos de 1981 à 2012.
 
8. Resultados e Discussão
 
Esse estudo teve como finalidade investigar o efeito de três correntes da eletroterapia (ondas 
curtas, TENS e ultra-som) na diminuição do processo álgico de pacientes que sofrem com 
a cervicalgia. De acordo com os dados coletados, os resultados se mostraram positivos, 
confirmando o que foi descrito por Scott 2003, Poitras e Brosseau e 2008, Huard 2002, que 
afirmam que as aplicações desses aparelhos apresentam um efeito analgésico importante para 
o paciente e de total eficiência, contribuindo para os demais tratamento de correção.  
Pinfildi, Prado & Liebano (2004), em um estudo sobre o efeito da diatermia por ondas curtas 
para preparar os músculos para o tratamento fisioterapêutico, em uma amostra de 30 mulheres 
sedentárias que foram randomizadas em 3 grupos: o grupo 1 não realizou o protocolo de 
tratamento e serviu como grupo controle, o grupo 2 realizou alongamento estático por 3 
minutos, 3 vezes por semana durante um mês e o grupo 3 realizou recebeu diatermia por 
ondas curtas contínuo por 20 minutos antes de realizar o alongamento estático. Ao término 
da pesquisa constataram que o uso de diatermia por ondas curtas antes do alongamento 
estático pode ser mais efetivo para o aumento da flexibilidade muscular que os procedimentos 
utilizados nos grupos 1 e 2. Acredita-se que estes resultados foram obtidos porque a elevação 
da temperatura aumenta a taxa de disparos das fibras tipo II aferente do fuso muscular e gama 
aferente e um aumento na taxa de disparo das fibras tipo Ib dos órgãos tendinosos de Golgi, 
e estas mudanças na taxa de disparo dos nervos contribuem para a redução da taxa de disparo 
do motoneurônio alfa, relaxando o músculo e aumentando assim a flexibilidade muscular 
com o alongamento. Segundo Long (1991), quase todos os estudos indicaram que a TENS 
é eficaz em casos de dor de natureza diversa e rebelde ao tratamento com outros métodos; o 
benefício é de curta duração em 50% dos casos e de longa duração em apenas 25% deles. Um 
trabalho metanalítico envolvendo 117 estudos demonstrou que a TENS foi estatisticamente 
mais eficaz no controle da dor em relação aos doentes tratados com placebo e grupo-controle. 
Todavia, o efeito foi menos satisfatório no tratamento da dor crônica que no da dor aguda. 
Esses dados indicam que a TENS é aplicável no tratamento das dores aguda e crônica. Os 
trabalhos de metanálise revelam que os resultados podem ser variados, dependendo do tipo de 
estudo. Segundo Agne (2005), em estudo mostrado o ultra-som terapêutico é bastante usado 
em cervicalgias diminuindo os sintomas relacionados consequentemente o da dor, causando 
um relaxamento da tensão muscular.



9. Conclusão 
 
Os resultados nesta pesquisa tiveram resultados satisfatórios para os pacientes participantes 
dos estudos citados e revisados, embora seja importante ressaltar que a eletroterapia tem 
maiores resultados e qualidade quando ela antecede o tratamento, diminuindo o limiar da 
dor para que o fisioterapeuta possa realizar a sua conduta com o mínimo de quadro álgico 
possível para o paciente. Neste trabalho foi mostrado apenas o efeito da analgesia através de 
três aparelhos de eletroterapia dentre muitos, em estudos sobre cervicalgia. 
Este estudo constatou-se que a cervicalgia é uma das doenças ocupacionais mais comuns 
e crescentes do nosso cotidiano, só não mais acometida que a lombalgia e é necessária a 
realização de um número cada vez maior de pesquisas, buscando as melhores maneiras de 
conforto que antecedam e preparem o paciente ao tratamento fisioterapêutico sem limitações 
ou dores. Segundo esta revisão dentre os três aparelhos citados o que obteve melhores 
resultados em relação à analgesia na fase aguda ou crônica foi à estimulação elétrica nervosa 
transcutânea (TENS), os outros dois aparelhos não obtiveram resultados tão positivos em 
curto prazo, embora a longo prazo trouxeram benefícios e  secundariamente a diminuição da 
algia.
Assim em função dos resultados obtidos nos estudos revisados nesta pesquisa e as relações 
encontradas nos três artigos que buscaram verificar os efeitos da eletroterapia, pode-se afirmar 
que a analgesia através da eletroterapia (ondas curtas, TENS e ultra-som) é de fundamental 
importância para maior confortabilidade dos portadores dessa dor desagradável e requer maior 
atenção na saúde publica visando desde a prevenção já que é uma sintomatologia que vem 
crescendo e se tornando cada vez mais comum.
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