
1 

TENS NO TRATAMENTO DA HERNIA DE DISCO 

LIVIA CARLA XENOFANTE PINTO
1
 

lívia_xenofonte@hotmail.com 

Pós-graduação em Traumato Ortopedia com ênfase em terapia manual – Faculdade Ávila 

 

Resumo 

A Hérnia de Disco é uma protusão do núcleo pulposo entre os anéis fibrosos da coluna 

vertebral. A pressão exercida sobre o disco também favorece este processo, aproximando um 

corpo da vértebra do outro. Com o rompimento total da parede do anel fibroso, aparece a 

verdadeira Hérnia de Disco, o diagnóstico é realizado através de anamnese, exame físico e 

exames complementares. Neste estudo objetiva-se demonstrar a eficácia da utilização do 

TENS (transcutâneous eletrical nerve stimulation) que é um estimulador elétrico com a 

capacidade de estimular nervos periféricos com eletrodos colocados na superfície do corpo e 

cujos estímulos gerados são pulsos de tensão com o objetivo clínico de provocar alívio 

sintomático da dor. 

Palavras-chave: Hérnia de disco, fisioterapia e TENS 

 

1.Introdução 

A postura é importante para que nossa coluna não venha sofrer tensão e fadiga, podendo 

resultar em dor e deformidades. Ela contribui para o equilíbrio do corpo, exerce influência e 

recebe forças que se entrelaçam com a cadeia de movimentos de longo alcance (EVANS, 

2003). 

O trabalho da fisioterapia inclui desde conhecimentos na anatomia, fisiologia, fisiopatologia e 

biomecânica, assim como o tratamento da dor apresentada pelo paciente, nunca esquecendo 

que todo trabalho deve incluir orientação e prevenção. A hérnia de disco surge de pequenos 

traumas na coluna que com o tempo vão lesando as estruturas do disco, principalmente 

quando ocorrem movimentos bruscos de flexão e torção da coluna, pois estes favorecem que o 

núcleo rompa o anel fibroso que se hérnia, sabe-se que a estabilidade intervertebral depende 

dos ligamentos e da ação da musculatura, enquanto que a estabilidade da coluna depende do 

conjunto destes fatores em contraposição às cargas recebidas, que são absorvidas pelos discos 

intervertebrais, através de deformações elásticas que sofrem ao receber os esforços 

solicitantes. Segundo ORTIZ (2000): 

 
O tratamento conservador, além do baixo custo, resulta em boa recuperação 

em aproximadamente 90% dos pacientes com hérnia de disco. Pois ao 

minimizar o quadro de dor o indivíduo não corre risco pertinente de toda 

cirurgia de coluna, além de não apenas tratar o disco enfermo, mas também 

aprimorar a flexibilidade, e talvez, abrandar crises recidivantes. Porém, 

quando a dor não apresentar retrocesso após seis a oito semanas deste 

tratamento, recomenda-se intervenção cirúrgica, que ocorre em apenas de 

10% dos casos. 

 

A finalidade deste estudo é demonstrar a eficácia do TENS no tratamento da hérnia de disco 

lombar, assim como os aspectos que interferem para que o tratamento possa ou não atingir os 

resultados esperados e divulgando a técnica para que mais fisioterapeutas possam ter acesso. 
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2. Coluna Vertebral 

 

A coluna vertebral constitui o eixo ósseo do corpo, 

conferindo resistência, mas também a flexibilidade 

necessária à movimentação do tronco formando uma haste 

óssea móvel, apresentando as regiões cervical, torácica, 

lombar, sacra e coccigiana. Constituída por uma pilha de 

33 vértebras das quais 24 se unem para formar uma coluna 

flexível, divididas estruturalmente em cinco regiões ou 

áreas. De cima para baixo (figura 01) pode-se relacionar 

as sete vértebras cervicais, a primeira atlas e a segunda 

áxis, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 

vértebras sacrais denominada fundidas e 4 pequenas 

vértebras coccígeas fundidas. Pode haver uma vértebra 

extra ou uma menos, particularmente na região lombar 

(RASCH, 1991; KAPANDJI, 2000; GERMAIN 2002; 

HALL, 2000). 

A coluna teve que se adaptar e adquirir curvas de 

adaptação, porém os músculos se desenvolveram em 

várias camadas na região dorsal, permitindo assim a 

posição vertical da coluna, ou seja, antigravitacionais. Para estudo dividiu-se a coluna em 

duas porções: anterior, constituída pelo ligamento longitudinal anterior, corpo vertebral, disco 

intervertebral e o ligamento longitudinal posterior e outra posterior, constituída pelo canal 

vertebral, ligamento amarelo, as articulações interapofisárias, os ligamentos interespinhais e 

supra-espinhais, pedículos, lâminas, processos transversos e espinhosos. Por apresentar 

mobilidade entre si, sua principal característica é a flexibilidade, porém a estabilidade é 

fornecida por sua estrutura ligamentar e osteomuscular, entre suas funções temos: proteção da 

medula espinhal, movimentação e marcha, manutenção da posição ereta, suporte do peso 

corporal e ligação de todas as suas regiões desde a occipital até o sacro. 

 

 

3. Hernia de Disco 

A hérnia de disco é uma patologia habitual na coluna lombar e acomete estruturas articulares 

alterando o funcionamento biomecânico da região e das propriedades naturais dos tecidos 

adjacentes. Alguns fatores de riscos são determinantes para uma degeneração do disco até que 

se inicie o processo de hérnia discal. Sua sintomatologia se estende de acordo com a situação 

das estruturas comprometidas que varia de sintomáticas a assintomáticas. O diagnóstico 

clínico associado ao exame de imagem é fundamental para a identificação da região 

envolvida. Pode ser um fator predisponente a escolioses não estruturais. Algumas atividades 

laborais tornam-se desencadeantes para o aparecimento de lombalgias. A revisão aponta que 

existe uma perda da qualidade de vida do paciente com o quadro de hérnia discal. Identificar o 

processo lesivo é de grande importância para determinar o tratamento adequado, podendo ser 

de caráter conservador ou cirúrgico. 

Os discos intervertebrais são compostos por um anel fibrosos e um núcleo pulposo, este 

ultimo composto por proteoglicanos que é responsável pela propriedade do gel do mesmo, 

possibilitando uma maior distribuição das pressões sobre o anel fibroso, pressões que são 

provenientes dos segmentos corporais superiores. Com a diminuição da embebição do disco, 

Fonte: www.doresnascostas.com.br/anatomia 

(10/04/12) 

www.doresnascostas.com.br/anatomia 

(10/05/05) 
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uma maior pressão é transmitida as fibras do ânulo, o núcleo perde suas propriedades 

hidráulicas e amortecedoras de pressões e as fibras do ânuli tornam-se mais susceptíveis de 

ruptura, podendo provocar uma hérnia de disco. 

O núcleo pulposo não tem nervos, porem quando começa a se herniar pela parte posterior ele 

estira as fibras sensitivas do anel fibroso e causa dor. Consequentemente as fibras estiradas e 

degeneradas do anel fibroso se separam e parte do núcleo hérnia. 

A hérnia postero-leteral comprime ou estira a raiz nervosa que sai do forame intervertebral 

distal ao disco. Assim a herniação do disco de L4\L5 afeta a quinta raiz lombar, enquanto a 

herniação do disco L5\S1 afeta a primeira raiz sacral. A manifestação clinica da irritação da 

raiz nervosa é a ciática, dor que se irradia para o membro inferior na área inervada pelo nervo 

ciático. 

Segundo alguns estudos de FERNANDES (1994) no Brasil, as doenças músculo-esquelético, 

com predomínio das doenças da coluna, são as primeiras causas de pagamento de auxílio-

doença e a terceira causa de aposentadoria por invalidez. A lesão caracterizada por dor na 

coluna lombar tem adquirido relevante importância nas últimas décadas por afetar uma 

parcela importante da população economicamente ativa. Entre estas enfermidades, está a 

hérnia de disco lombar. Essa patologia, pelas disfunções, invalidez e aspectos 

socioeconômicos que a acompanham, tem sido tema de inúmeros estudos epidemiológicos 

entre os trabalhadores. 

Ainda com base nesse estudo podemos ressaltar que as pessoas que tem a maior probabilidade 

de adquirir essas patologias são: os trabalhadores braçais, levantadores de peso, esportistas e 

motoristas, que exigem muito da coluna estima-se que 60 a 80% da população sejam afetadas 

pela lombalgia em alguma época da sua vida e, outros estudos demonstram que [...] “cerca de 

40% dos pacientes com dor nas costas apresenta também dor ciática típica. Segundo outras 

estatísticas, acima dos 50 anos, 50% da população mundial têm alguma forma de alteração 

nos discos intervertebrais. A faixa etária mais atingida fica entre 40 e 60 anos e deve ser 

sempre levada em consideração. A idade jovem de aparecimento da hérnia, antes dos 20 anos, 

pouco menos comum, ressalta uma hipótese de predisposição genética e familiar”. 

As causas da hérnia de disco são as seguintes: 

- O envelhecimento dos discos vertebrais, torna-os menos elásticos, fazendo com que o 

envelope que envolve o núcleo se rompa mais facilmente; 

- Transportar cargas muito pesadas; 

- Má postura ao carregar cargas; 

- Movimentos incorretos ou falsos; 

- Quedas; 

- Excesso de peso. 

Diagnóstico da Hérnia de Disco: 

Segundo CAILLET apud LOPES (2006), o fisioterapeuta através da conversa com o paciente 

deve realizar a anamnese. Durante a avaliação, o paciente relata toda a história da sua dor e 

responde a perguntas feitas pelo fisioterapeuta. Por exemplo: Qual o local exato da dor? A dor 

se irradia para as pernas ou braços? Qual a hora do dia que a dor piora? O que você faz para 

melhorá-la? Que tipo de remédios já tomou? Quais os tratamentos que já foram feitos e assim 

por diante. Este interrogatório é imprescindível, pois permite ao fisioterapeuta chegar à 

hipótese que realmente se trata de uma dor nas costas comum (de origem desconhecida) ou se 

trata de dor nas costas produzida por alterações mais importantes. 

Depois da anamnese segue-se o exame clínico onde o fisioterapeuta examina o local da dor, 

pesquisa a força muscular, o estado dos nervos, e a flexibilidade da coluna, quais os 

movimentos que desencadeiam dor, a sensibilidade da pele das pernas, enfim uma série de 

sinais que poderão ajudar na prescrição do tratamento. 
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Alguns testes especiais também se tornam necessários como o teste de elevação da perna reta, 

que provoca tensão do nervo ciático, desta forma pode-se observar se existe alguma 

compressão deste nervo. A manobra de valsalva provoca um aumento da pressão intratecal, 

levando a um aumento da dor na região lombar e membros inferiores.  O sinal de Laségue 

provoca tensão sobre o nervo ciático, podendo ser assim, útil no diagnóstico de hérnia de 

disco. Neste teste ocorre uma dor provocada pela tensão do nervo ciático ou uma de suas 

raízes. Se o exame for testado, realiza-se o teste com o paciente em supino onde 

progressivamente eleva-se o membro inferior estendido. A dor acaba por reproduzir a dor 

ciática que o paciente refere de maneira espontânea; isto é, na topografia da raiz nervosa. O 

verdadeiro Laségue aparece antes dos 60 graus de flexão; de fato acima dos 60 graus não se 

trata de Laségue positivo, pois a tensão máxima sobre o nervo ciático ocorre a 60 graus. 

(CIPRIANO, 1999 apud PAGNO, 2005). 

No Teste de Bragard realiza-se a elevação da perna e a dorsiflexão do pé impõem uma 

pressão com tração ao nervo ciático. Se a dor ocorrer com dorsiflexão do pé na faixa de 35º a 

70º, sinal de irritação das raízes do nervo ciático por um problema intradural será suspeitada, 

por causa de uma lesão de disco intervertebral. (BUCKUP, 2002 apud WETLER, 2004). 

Tríade de Dejerine é um teste que consiste em pedir para o paciente sentado, instruí-lo para 

tossir, espirrar e fazer força como se estivesse defecando (manobra de Valsalva). Dor 

localizada na região lombar após qualquer uma das ações citadas é indicador de pressão 

intratecal aumentada, provavelmente induzida por uma lesão ocupadora de espaço (defeito 

discal, massa, osteófito). (CIPRIANO, 1999 apud LOPES, 2006). 

O Teste de Néri é destinado a estirar a medula espinhal, assim como seus envoltórios 

meníngeos. O paciente fica de pé, pede-se que realize uma anteflexão cervical: o teste é 

positivo se a flexão cervical desperta uma dor lombar ou nevralgia. Ele traduz uma 

inflamação importante da raiz nervosa correspondente. (RICARD & SALLÉ, 1996 apud 

WETLER, 2004). 

A radiografia não contribui para o diagnóstico de uma hérnia de disco, porém contribui para 

exclusão de outras causas de dores lombar e ciática (SALTER, 2001 apud PAGNO, 2005). 

No caso de um disco que sofreu um distúrbio durante muitos meses ou anos é que pode 

observar-se um estreitamento apreciável do espaço discal e aparecimento de osteófitos nas 

margens articulares (denotando osteoartrite secundária). 

Segundo PAGNO (2005), o teste ideal para confirmação do diagnóstico de hérnia de disco é a 

ressonância magnética (RM), sendo um exame de escolha para o estudo das hérnias de disco e 

processos degenerativos, onde demonstra precocemente alterações estruturais da medula 

óssea. 

A tomografia computadorizada (TC) pode funcionar como uma alternativa, caso não haja 

possibilidade de realizar RM. Os pacientes submetidos a uma TC devem também ter um 

mielograma, para que não passem despercebidas anormalidades que simulam radiculopatias. 

Mielografia Dinâmica e Mielotomografia Computadorizada são exames invasivos, que devem 

ser indicados apenas nos casos em que as imagens adquiridas pela tomografia 

computadorizada e a ressonância nuclear magnética não forem esclarecedoras, nas situações 

de compressão neural. A mielografia quando associada a radiografias dinâmicas fornece 

informações adicionais na estenose do canal vertebral e foraminal, quando mais de um nível e 

acometido. 

A Eletroneuromiografia não auxilia o diagnóstico de hérnia discal, mas pode ser útil na 

localização topográfica e na avaliação do grau de lesão, é indicada nas afecções do sistema 

nervoso periférico, fornecendo informações quanto à presença de compressões agudas ou 

crônicas das raízes nervosas, bem como de sua viabilidade (LOPES, 2006). 

As principais complicações da hérnia de disco são: 

- Dor ciática; 
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- Lombalgia; 

- Rigidez das costas; 

- Imobilidade; 

- Paralisia. 

 

 

Tratamento 

Quando há hérnia de disco, é obrigatório o repouso, a posição deitada alonga a coluna 

vertebral. O resto é obrigatório quando estiver na fase aguda da hérnia de disco. A aplicação 

de calor ajuda a relaxar os músculos e aliviar a dor. Podendo ocorrer do médico também 

prescrever medicamentos contra a dor e a inflamação, e relaxantes musculares. 

 

Tratamento Farmacologico 

O paracetamol é usado contra a dor. É o medicamento de primeira escolha. Em geral, é 

associado à um antiinflamatório não-esteroidal (AINE, como o Ibuprofeno ou o Diclofenaco) 

ou um opióide fraco. A dose usual é de 1 grama, 4 vezes por dia, no máximo, a fim de poupar 

o fígado. 

AINEs (Ibuprofeno, diclofenaco, indometacina, naproxeno e cetoprofeno) 

Estas moléculas têm a vantagem de ser não apenas analgésicos (contra a dor), mas também 

são antiinflamatórios. Contra inflamações: AINE (antiinflamatório não-esteroidal como o 

ibuprofeno ou aspirina, diclofenaco, etc…). 

 

Cirurgia 

A cirurgia será prescrita em casos mais graves, quando a hérnia provocar dores muito fortes 

ou quando houver paralisia dos membros ou orgãos, os quais são inervados pelo nervo 

afetado. Durante a cirurgia, o médico irá curar completamente o disco atingido, ele irá, 

portanto, retirar o respectivo núcleo. 

 

Prevenção 

A fim de evitar a hérnia de disco, as seguintes medidas preventivas são aconselhadas: 

- Manter-se ereto; 

- Transportar cargas junto ao corpo; 

- Evitar torções da coluna; 

- Corrigir a postura no trabalho; 

- Calçar sapatos confortáveis; 

- Dormir confortavelmente; 

- Praticar esportes; 

- Perder peso; 

- Sentar-se corretamente no carro; 

- Dirigir confortavelmente; 

- Não carregar objetos pesados; 

- Fazer alongamentos e aquecimentos antes de fazer qualquer esforço com a coluna; 

- Se for carregar objetos pesados, dobre os joelhos, mantenha as costas ereta e segure o objeto 

perto do corpo. 

 

4. Disco Intervertebral 

O disco intervertebral é vascularizado na vida fetal. Na vida pós-natal, até a idade de oito 

anos, existem pequenos vasos que suprem o disco através da cartilagem hialina do corpo 

vertebral e são originários da vascularização da própria vértebra, porém ao fim do 
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crescimento ósseo essas artérias são completamente obstruídas. A nutrição do disco é feita por 

embebição, na vida adulta, quando lesado afeta a mecânica da coluna, degenerando-se 

precocemente devido às más condições mecânicas tanto em posição estática como em 

movimento. 

Os discos intervertebrais agem como um amortecedor inteligente entre as vértebras 

distribuindo as cargas, constantemente sob pressão, igualando tensões, comprimindo e 

deformando, pelas forças exercidas sobre a coluna, e quando a pressão deixa de existir, volta 

ao normal. A mobilidade é importante para o deslocamento das vértebras umas sobre as 

outras, e ainda como função de união e alinhamento. Como a pressão é a quantidade de forças 

sobre uma determinada área, a pressão entre os discos é calculada pela divisão da força pela 

área do disco. Segundo SULLIVAN (1997); 

 
Os discos intervertebrais são formações cartilaginosas que se interpõe entre 

os corpos vertebrais e é composto por duas partes funcionais: uma periférica 

denominada ânulo fibroso e uma central chamada de núcleo pulposo, ou 

ainda, constituídos por laminas de cartilagem (parte deformáveis) para 

permitir todas as mudanças de forma da coluna vertebral, e disposta 

concentricamente (2/3 da sua área total) e na parte central por material macio, 

denominado núcleo pulposo, e é formado por proteínas em estado gelatinoso. 

 

Conforme RASCH (1991), 

 
Com o aumento da idade a capacidade de água do disco diminui, passando de 

90% de água aproximadamente, para 65%. Situa-se ligeiramente posterior ao 

centro de rotação do disco na coluna lombar. Nutre-se por difusão, pois, não 

apresenta suprimento sangüíneo. Formado de um material mucóide de cor 

amarelada “in vivo”, altamente elástico e compressível; no entanto, quando o 

disco é comprimido o núcleo pulposo libera o material aquoso que embebe o 

anel fibroso e a reabsorção deste material ocorre quando o disco não está 

sobtensão, por exemplo, quando a pessoa está deitada. O núcleo pulposo é a 

melhor fonte de nutrição do disco intervertebral, devido ao seu baixo 

metabolismo e à sua irrigação praticamente ausente no adulto. Dentro do anel 

fibroso, o núcleo pulposo localiza-se posteriormente. Portanto, o anel fibroso 

- em corte transversal - é mais espesso anterior e delgado posteriormente ao 

núcleo pulposo. O núcleo pulposo é muito mais rígido do que o disco 

intervertebral e é bem desenvolvido na coluna lombar. 

 

Ou seja, o disco intervertebral é uma estrutura hidrodinâmica elásticas entre as vértebras 

contíguas e constituídas de gel mucopolissacarídeo que contém fibras anulares. O núcleo 

pulposo contém uma rede de fibrilas, com matriz hidrofílica que se hidrata por embebição e 

osmose, é o conteúdo hídrico do núcleo que o torna resistente à compressão. Mecanicamente, 

o anulo atua como uma mola espiralada cuja tensão mantém juntos os corpos vertebrais contra 

a resistência do núcleo pulposo, com este, agindo como um rolamento contendo um gel 

incompressível, durante a flexão e a extensão os corpos vertebrais rodam sobre o núcleo, 

enquanto as articulações facetárias orientam os movimentos. A extensão e a flexão lateral da 

coluna vertebral tende a produzir um estresse compressivo em um lado dos discos e um 

estresse de tração no outro lado, enquanto a rotação vertebral cria um estresse de cisalhamento 

nos discos. Durante a realização das atividades diárias, a compressão é a forma mais comum 

de sobrecarga imposta à coluna vertebral. 

Quando um disco é sobrecarregado em compressão, tende a perder água e ao mesmo tempo 

absorver sódio e potássio até que ocorra uma concentração eletrolítica interna suficiente para 

prevenir qualquer perda adicional de água. Ao alcançar esse equilíbrio químico, a pressão 

interna do disco iguala-se á pressão externa. Continua uma sobrecarga por um período de 

várias horas que resulta em uma ligeira redução adicional na hidratação do disco. Razão pela 
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qual, a coluna sofre uma diminuição na altura de até quase 2 cm no transcorrer do dia, com 

cerca de 54% dessa perda ocorrendo durante 30 minutos após levantar-se pela manhã. Uma 

vez eliminada a pressão exercida sobre os discos, estes reabsorvem água rapidamente e seus 

volumes e alturas aumentam. Um suprimento sangüíneo ocorre até aproximadamente os 8 

anos de idade, porém a seguir os discos terão que confiar em meio mecânico para manter o 

estado nutricional saudável. 

As mudanças intermitentes na postura e na posição corporal alteram a pressão discal interna, 

dando origem a uma ação de bombeamento no disco. O influxo e o fluxo de água transportam 

nutrientes para dentro e removem produtos de desgaste metabólico, desempenhando 

basicamente a mesma função que o sistema circulatório proporciona às estruturas 

vascularizadas dentro do corpo, conforme SALTER (2001): 

 
As lesões e o envelhecimento reduzem irreversivelmente a capacidade dos 

discos absorverem água, havendo uma diminuição concomitante na 

capacidade de absorção dos choques. Os estudos de ressonância magnética 

mostram que as alterações degenerativas são mais comuns em L5 - S1, com o 

disco estando sujeito ao máximo de estresse mecânico em virtude de sua 

posição. 

 

5. Tens no Tratamento da Hernia de Disco 

O TENS é uma corrente de baixa freqüência, seqüencial ou em trens de pulso, que apresenta 

uma forma de onda bifásica, simétrica ou assimétrica balanceada com uma semi-onda 

quadrada positiva e um pico negativo. A freqüência de aplicação do TENS varia desde 1 a 

150 Hz, situados dentro do espectro biológico de aplicação da eletroterapia de 1 a 250 Hz. 

Quanto à duração de pulso, esta varia de 20 a 250 ms. Parâmetros que combinam elevada 

freqüência (80 a 150 Hz) e duração de pulso mais baixas (20 a 80 ms), permitem a 

estimulação de fibras nervosas altamente mielinizadas e de grande diâmetro, como as fibras 

A-b e A-a, desencadeando potenciais de ação repetidos. Por outro lado, freqüências mais 

baixas (1 a 10 Hz) e durações de pulsos mais altas (100 a 250 ms) propiciam a estimulação de 

fibras do tipo A-d e C, essa variação nos parâmetros e seu efeito neurofisiológico justificam o 

emprego do TENS no alívio da dor, por exemplo, onde sua utilização é fortemente indicada. 

Para SULLIVAN (1993), [...] a estimulação de baixa freqüência semelhante a acunputura tem 

propiciado alívio a dor de uma certa porção da população de pacientes, mas esta proporção é 

significativamente menor que a associada ao Tens convencional. E fica em aberto que o 

posicionamento do Tens de baixa freqüência deve ser mediado por um mecanismo não 

opióide ainda indefinido. 

O Tens diminui a percepção da dor pelo paciente, reduzindo a condutividade e a transmissão 

de impulsos dolorosos das pequenas fibras de dorpara o sistema nervoso central. A frequencia 

e a duração do pulsso combinadas com a duração da corrente ativam respostas em diferentes 

niveis de modulação da dor. 

A redução da dor associada com a aplicação do Tens ocorre principalmente por meio da 

modulaçao do sistema nervoso do organismo. A aplicação do Tens ao nivel sensorial ou 

motor moderado não aumenta, de forma significativa o fluxo sanguineo da area tratada. A 

aplicação do Tens pode ativar neuronios pre e pós ganglionares, e provocar uma 

vasoconstrição.perifericos e estimulaçao quimica dos orgãos viscerais, principalmente com a 

liberação de opiáceos endógenos. 

As aplicações do Tens mais prolongadas podem modular a atividade dos neuronios do corno 

dorsal secundariamente a estimulação dos neuronios 

A eletroterapia é um sistema de geração de impulsos elétricos para o complexo 

neuromuscular. Esse recurso é aplicado terapeuticamente com sucesso desde o século XIX, 
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uma grande notoriedade envolveu a técnica na década de 70, com o desenvolvimento de 

estudos por Kotz na URSS e o reconhecimento da estimulação elétrica nervosa transcutânea 

(TENS) pelo America's Food and Drug Administration nos EUA, sendo então oficialmente 

comercializados os primeiros aparelhos. Atualmente, a eletroterapia conta para aplicação 

clínica com uma grande variedade de estimuladores, que possuem variadas finalidades. 

O tratamento conservador apresenta excelentes resultados desde que sua escolha seja feita de 

acordo com a metodologia aplicada. O tratamento através de correntes apresenta um potente 

efeito analgésico, podendo ser associada ao uso de medicamentos, potencializando esse efeito. 

A corrente elétrica é definida como a quantidade total de carga elétrica que atravessa uma 

seção transversal de um condutor, por um intervalo de tempo. Uma vez moduladas com 

parâmetros apropriados, estas correntes podem atuar em diferentes condições, com objetivos 

terapêuticos variados. São utilizados diversos tipos de correntes com nomes diferentes, que 

são: estimulação farádica, estimulação galvânica, corrente interferencial, estimulação russa, 

estimulação neuromuscular funcional e TENS, seu uso é comumente indicado para promover 

o alívio da dor aguda. 

Na atual prática clínica, temos tabulados quatro diferentes tipos de TENS, que são o 

convencional, breve e intenso, burst e acupuntural. Há ainda outras variações mais recentes, 

como com variação de freqüência e variação de intensidade e freqüência, as quais necessitam 

de maiores abordagens científicas para melhor esclarecimento de suas reais propriedades, 

entre elas estão: 

- Convencional: A sensação é percebida por um formigamento. A analgesia é imediata ou 

após 20 minutos de aplicação ( 10 a 30 mA). O efeito analgésico dura de 20 minutos a 2 

horas, dependente totalmente das atividades da vida diária, a freqüência vai de 50 a 100 Hz e 

o tempo de pulso (T) de 40 a 75 µs. 

- Pulso: Contração mais parestesia, intensidade variável de acordo com o nível de tolerância 

do paciente, analgesia após 10 a 30 minutos, freqüência de 70 a 100 Hz e tempo pulso de 100 

a 200 µ s. 

- Breve e Intensa: A sensação de fasciculação muscular, não ritmica, intensidade de 30 a 80 

mA, analgesia de 10 a 15 minutos , dura enquanto a estimulação estiver presente, freqüência 

de 100 a 150 Hz e o tempo de pulso 150 a 250 µ s. 

- Acupuntura; Contrações fortes, intensidade alta, no limite suportável, analgesia de 2 a 6 

horas e o tempo de 20 a 30 minutos, a área de percepção é em pontos remotos de acupuntura, 

freqüência vai de 1 a 4 Hz e o tempo de pulso de 150 a 250 µ s. Essa modulaçao tem esse 

nome devido aos eletrodos serem aplicados em pontos de acupuntura. 

A estimulação elétrica transcutânea do nervo é muito utilizada para o controle imediato da 

dor. Este recurso se apresenta vantajoso por ser de baixo custo e não apresentar efeitos 

colaterais. Diante dessas vantagens o TENS tem sido introduzida em hospitais pela fácil 

utilização e uma menor necessidade de administração de fármacos, promovendo assim o bem-

estar do paciente e redução de custos. 

Seu efeito analgésico está respaldado na teoria das comportas, onde ocorre uma inibição pré-

sináptica de interneurônios no corno dorsal da medula espinhal, e pela produção de opióides 

endógenos por parte do sistema nervoso central. Embora a principal utilização do TENS seja 

para o controle da dor, achados importantes sobre outros efeitos vêm sendo encontrados, com 

explicações fisiológicas ainda não profundamente esclarecidas. Em estudos recentes sobre o 

TENS foram encontradas evidências de melhora da cicatrização tecidual, relaxamento 

muscular pela diminuição de sua atividade e melhora da vascularização. 

O TENS pode apresentar um impacto positivo na economia hospitalar, conforme demonstrou 

estudo relacionado à estimativa econômica em pós-operatórios de hérnia inguinal. Os 

geradores de TENS consistem em um recurso poderoso que o profissional de reabilitação tem 

possibilidade de aplicar no seu cotidiano. Além da esmagadora possibilidade de aplicação 
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clínica, esse recurso vem ganhando notoriedade dentro das pesquisas científicas envolvendo 

recursos da eletroterapia. Tendo em vista a grande variedade de pesquisas abordando essa 

ferramenta, este estudo tem como objetivo promover uma análise criteriosa das suas vertentes 

tradicionais e contemporâneas de aplicação, independente de área de concentração ou objetivo 

terapêutico. 

É inegável a afirmativa de que o TENS é um recurso com relevante poder analgésico, porém 

novas vertentes em sua aplicação têm surgido, como por exemplo, a possibilidade em reduzir 

índices de necrose tecidual em retalhos cutâneos. Além do conceito clássico de aplicação 

sobre lesões traumato-ortopédicas, vemos nos dias de hoje a possibilidade em tratar 

amputações, transtornos oncológicos e até mesmo fônicos. Por ser um recurso de 

característica atérmica, o TENS encontra uma boa indicação para o tratamento com pacientes 

diabéticos, seja em relação à sensação dolorosa geral, em extremidades ou especificamente 

lombar. 

Análises comparativas ou isoladas sobre o poder de analgesia do TENS são realizadas em 

diferentes situações. Novas técnicas de aplicação do tratamento vêm sendo testadas, porém 

mudanças radicais em relação aos tradicionais eletrodos tipo placa ainda não são claras. Na 

tentativa de se desenvolver um eletrodo do tipo luva, este não demonstrou diferença 

significativa comparada ao eletrodo autoadesivo. 

Os aparelhos de TENS podem ser de dois tipos: o aparelho com um canal que é um 

equipamento com parâmetro de uma só amplitude e um par de eletrodos; e o aparelho com 

dois canais possui dois canais de saída, permitindo dois parâmetros de amplitude variável e 

dois pares de eletrodos. 

O TENS em curto prazo, prescrito para analgesia, pode ser uma modalidade adequada para a 

dor aguda. É extremamente seguro, e suas contraindicações comumente citadas que deve 

considerar-se é que não deve ser aplicado nos três primeiros meses de gestação e não deve ser 

aplicado no abdômen durante a gestação. 

O TENS pode ser iniciado após a fixação correta dos eletrodos à pele. Antes de ligar o 

aparelho de TENS, o terapeuta deve informar ao paciente como funciona e que o estímulo é 

brando e não irá causar qualquer incômodo. Com o TENS pode não acontecer a alteração do 

comportamento da dor, mas apenas facetas de sua característica. Um bom meio de medir 

objetivamente o alívio da dor é analisar de forma quantitativa através da escala análoga visual 

de 10 cm. As principais indicações para o TENS são o alívio sintomático e o controle de dores 

crônicas intratáveis e como um tratamento coadjuvante no controle de dores agudas pós-

cirúrgicas e pós-traumáticas. 

Embora o TENS sozinho possa promover alivio sintomatico adequado a dor, não é geralmente 

usado como alternativa independente. O TENS parece atuar na inibição da ciclooxigenase 

interrompendo a conversão do ácido araquidonico em prostaglandina. Sabe-se que sem a 

presença da prostaglandina e bradicinina tem ínfima atuação de dor. Com isso tambem 

liberando as betas endorfinas que possuem fator endógeno. 

O objetivo do TENS é reduzir os sintomas da dor, embora os efeitos secundários tais como 

sedação e elevação da temperatura dos tecidos sejam sempre notados, os efeitos principais 

residem na analgesia.  

 

 

6. Discussão 

Talvez o uso mais comum da TENS seja no manejo da dor lombar. Vários estudos de dor 

lombar crônica indicam que mais pacientes melhoraram com TENS acupuntura (86,70%) do 

que com TENS convencional (45,80%) ou placebo (36,40%), com razões de chances maiores 
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para TENS acupuntura contra placebo (7,22) do que para TENS convencional contra placebo 

(1,62). KITCHEN (2003). 

O TENS é uma tecnica de neurocondução, que leva em conta o principio de estimulação 

eletrica, produzindo assim uma resposta neural de caracteristica não invasiva, portanto não 

promovendo lesão de tecidos, e é utilizado em diferentes tipos de dor, onde os eletrodos são 

aplicados de modo que as correntes permeiem o local da dor e isso geralmente se consegue 

aplicando um eletrodo de cada lado da lesão, ou área dolorosa e os mesmos deve ser aplicado 

sempre sobre a pele inervada saudável. Os estimuladores de dois canais são úteis para 

pacientes com dores múltiplas, tais como dor lombar e ciática ou para dores que mudam sua 

localização e qualidade. KITCHEN (2003). 

Uma das ações do TENS pode ser a mudança da sensibilidade dos receptores periféricos ou 

das terminações nervosas livres responsáveis pela transudação dos estímulos nociceptivos. 

Entretanto, as evidências para esses mecanismos permanecem limitadas. O aumento do fluxo 

sangüíneo na pele e em tecidos profundos, em resposta às estimulações que produzem 

contrações musculares intermitentes (tais como e baixa freqüência / alta intensidade) pode 

fornecer o oxigênio necessário e tornar a área livre de mediadores químicos, estimuladores e 

sensibilizadores. (NELSON et al, 2003). A TENS também pode bloquear a transmissão de 

impulsos nos nervos aferentes (por exemplo, A-delta e C) que levam informações 

nociceptivas (NELSON et al, 2003; LOW, REED, 2001). 

Tem-se examinado a relação entre o TENS e a produção de opiácios endógenos (por exemplo, 

endorfinas e encefalinas). Mayer e Price apud Nelson et al examinaram minuciosamente a 

evidência da analgesia pelos opiácios endógenos do homem. Apenas dois entre dez estudos 

usando TENS de alta freqüência indicaram um envolvimento das endorfinas. Por outro lado, 

cinco de oito estudos usando TENS de baixa freqüência demonstraram o envolvimento da 

endorfina de uma forma direta ou indireta. Além disso, notou-se que esses estudos indicavam 

que a TENS de baixa freqüência e alta amplitude é a que está associada ao mecanismo de 

opiácios endógenos. (NELSON et al, 2003). A sensação gerada pelo TENS acupuntura é de 

parestesia e uma contração visível, promovendo um tempo de analgesia prolongado quando 

comparado ao TENS convencional (SALGADO, 1999). 

A ativação muscular pode ser produzida artificialmente pela estimulação elétrica dos nervos 

motores e pela ativação reflexa obtida pela estimulação pela estimulação de nervos sensitivos. 

A técnica FES (estimulação Elétrica Funcional), tem como base a produção de contração 

através de estimulação elétrica, que despolariza o nervo motor, produzindo uma resposta 

sincrônica em todas as unidades motoras do músculo (AMESTOY, 1998; LIANZA, 1993). 

De acordo com diversos estudos, a FES leva a facilitação da contração muscular, podendo ser 

utilizada para que o paciente aprenda o movimento muscular adequado (KITCHEN, 2003). 

 

 

7. Considerações Finais 

Embora a hérnia de disco lombar seja uma patologia comum no dia-a-dia do fisioterapeuta, há 

uma carência em pesquisas e estudos que esclareçam melhor as condutas mais eficazes para 

as inúmeras situações englobadas na hérnia de disco. Contudo, entre os estudos presentes 

nesse trabalho, podemos concluir que existem vários meios de reabilitação do paciente com 

hérnia. A utilização do TENS ficará por conta de uma avaliação criteriosa para que o paciente 

retorne às suas atividades em menor tempo possível. 

O TENS é uma tecnica indicada para alivio da dor lombar causada pela Hernia de Disco, 

devido sua atuação direta na teoria da comporta da dor. Sendo a Hernia de Disco uma 

patologia comum no dia-a-dia de fisioterapeutas, ha uma necessidade de estudos e pesquisas 

para comprovar realmente a eficacia no alivio dessa dor. O TENS é apenas um dos recursos 
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da fisioterapia para tratamento da Hernia de Disco, sendo assim necessario levar em 

consideração outros recursos para o tratamento da mesma.  
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