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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor do trabalho 
de parto é referida como insuportável e tem-se admi-
tido em diversos estudos que contribui desfavoravel-
mente na contratilidade e perfusão uterina, trazendo 
consequências indesejáveis para o bebê. As técnicas 
farmacológicas de analgesia têm sido largamente utili-
zadas, porém os efeitos colaterais ao concepto podem 
ser significativos. Objetiva-se através deste estudo ava-
liar a efetividade da eletroestimulação nervosa trans-
cutânea (TENS) no alívio da dor durante o trabalho de 
parto, uma vez que constitui um método de analgesia 
não farmacológico e não invasivo. 
MÉTODO: Trata-se de um ensaio clínico controlado 
realizado na Maternidade Dona Evangelina Rosa, na 
cidade de Teresina, PI, envolvendo 20 parturientes na 
faixa etária entre 18 e 26 anos em trabalho de parto. 
Elas foram divididas em dois grupos, o que recebeu a 
intervenção da TENS (grupo TENS) e o grupo controle, 
incluindo placebo. 
RESULTADOS: Em relação aos escores da escala ana-
lógica visual no grupo controle, as medianas dos escores 
iniciais e finais foram 8 e 9, respectivamente, enquan-
to no grupo TENS obteve-se 9,5 e 7, respectivamente. 
Durante o trabalho de parto, obteve-se com a TENS um 

alívio de moderado a muito bom em 80% dos casos e 
nenhum caso de alívio no grupo controle. A duração do 
trabalho de parto obteve mediana de 12,8 horas no grupo 
controle e 11,1 horas no grupo TENS. 
CONCLUSÃO: Os resultados desse estudo demons-
traram que a TENS mostrou-se efetiva no alívio da dor 
durante o trabalho de parto, mas não houve significância 
entre os grupos quanto à duração do trabalho de parto.
Descritores: Eletroestimulação nervosa transcutânea, 
Trabalho de parto.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Labor pain is 
referred as unbearable and several studies admit that this 
contributes negatively for uterine contractility and per-
fusion, bringing undesirable consequences to the baby. 
Pharmacological analgesic techniques have been widely 
used; however side effects to the baby may be signifi-
cant. This study aimed at evaluating the effectiveness of 
transcutaneous electric nervous stimulation (TENS) to 
relieve pain during labor, since it is a non-pharmacologi-
cal and non-invasive analgesic method.
METHOD: This is a controlled clinical trial carried out 
at Dona Evangelina Dutra Maternity, in the city of Te-
resina, PI, involving 20 parturients aged from 18 to 36 
years during labor. Patients were divided in two groups: 
one receiving TENS intervention (TENS group) and the 
control group, including placebo.
RESULTS: According to visual analog scale scores, 
initial and final medians for control group were 8 and 
9, respectively, while the TENS group had 9.5 and 7, 
respectively. Pain relief during labor in TENS group was 
moderate to very good in 80% of cases while no relief 
was referred by the control group. Labor duration me-
dian was 12.8 hours for control group and 11.1 hours for 
TENS group.
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CONCLUSION: Our results have shown that TENS was 
effective to relieve pain during labor, but there has been 
no significance between groups as to labor duration.
Keywords: Labor, Transcutaneous electric nervous sti-
mulation.

INTRODUÇÃO

A dor representa um dos mais importantes sinais do início 
do trabalho de parto; assim que se estabelece seu diagnós-
tico, ela pode e deve ser aliviada, uma vez que pode ser 
prejudicial tanto para a mãe quanto para o feto1. 
As técnicas analgésicas farmacológicas têm sido larga-
mente utilizadas com o objetivo de aliviar a dor durante o 
trabalho de parto e com isso facilitar sua progressão. São 
métodos que apresentam suas vantagens, porém, sabe-se 
também que podem provocar uma gama de efeitos inde-
sejáveis tanto para a mãe como para o bebê. A analgesia 
pelo método peridural é a técnica mais difundida e utili-
zada para o alívio da dor no trabalho de parto, porém seus 
riscos têm sido amplamente discutidos uma vez que pode 
alterar a sua progressão normal, aumentando os riscos de 
cesariana e consequentemente a morbimortalidade mater-
na. Associada a essa técnica também estão os riscos de 
desorganização no comportamento do bebê em termos de 
desenvolvimento motor e resposta ao estresse2.
Em meio a esse contexto, inúmeros métodos não farma-
cológicos têm sido empregados com o objetivo de aliviar 
a dor do trabalho de parto, sem o risco de possíveis com-
plicações para a mãe e para o bebê; alguns com com-
provação científica, podendo seguramente ser utilizados 
como complementares a outras formas de analgesia, e 
outros ainda sem eficácia clínica comprovada. Entre es-
ses métodos a estimulação elétrica nervosa transcutânea 
(TENS) tem surgido como uma opção complementar de 
analgesia interessante, e os poucos estudos já realizados 
comprovam a sua efetividade.
A TENS constitui uma modalidade terapêutica não inva-
siva, de fácil manuseio e que não apresenta efeitos co-
laterais ou interações medicamentosas, sendo utilizada 
para o alívio da dor pela estimulação de nervos periféri-
cos3. Ela pode atuar através do mecanismo da comporta 
da dor, proposta por Melzack e Wall em 1965, ou seja, 
cada vez que o cérebro recebe uma informação de dor 
proveniente de um estímulo como uma lesão tissular, por 
exemplo, a comporta se abre. A TENS age fechando essa 
comporta; e isso pode ocorrer por meio da ativação de 
aferentes não nociceptivos periféricos de diâmetro largo 
(fibras Aβ) sem ativar as fibras nociceptivas de menor 
diâmetro (Aδ e C). A outra sugestão de modalidade de 

ação da TENS é pela ativação das vias inibitórias da dor 
(substância cinzenta periaquedutal e núcleos da rafe), 
que se originam no cérebro e descem até a medula espi-
nhal através do tronco cerebral, provocando a liberação 
de opioides endógenos4. 
A efetividade da TENS no alívio da dor obstétrica estaria 
relacionada ao primeiro e segundo estágios do trabalho 
de parto, dispondo-se os eletrodos em áreas da medula 
espinhal correspondentes à T10-L1 e S2-S4, respectiva-
mente, que são os locais de entrada dos aferentes noci-
ceptivos4. A dor no primeiro estágio do trabalho de parto 
é visceral, e mediada principalmente pelo sistema nervo-
so simpático, o qual inerva o útero, conduzindo estímu-
los com aferências no sistema nervoso central ao nível 
de T10-L1. No segundo estágio ela é somática, resultante 
da distensão do períneo; o qual é inervado pelo nervo 
pudendo, que entra pelos segmentos espinhais S2-S4

1.
A eletroestimulação nervosa transcutânea é um método 
que ainda carece de pesquisas relacionadas à sua utili-
zação no campo da obstetrícia, sendo poucas as referên-
cias encontradas na literatura. E essa é uma das razões 
do presente estudo, em que se verificou a sua efetividade 
no alívio da dor durante o trabalho de parto, se realmente 
contribuiu para diminuir o estresse a que a mulher está 
submetida nesse momento, e se, consequentemente, per-
mitiu sua participação mais ativa durante todo o processo, 
sem repercussões desfavoráveis para o bebê.

MÉTODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética da Maternidade 
Dona Evangelina Rosa (MDER) (Processo nº 00999/06), 
obedecendo aos seguintes critérios de avaliação: obe-
diência às normas técnico-científicas, preceitos éticos 
relacionados à pesquisa em humanos, factibilidade e 
possível contribuição para a MDER, realizou-se este es-
tudo clínico controlado, envolvendo 20 parturientes.
As participantes foram divididas em dois grupos de 10: 
o grupo TENS recebeu a intervenção da TENS e o gru-
po controle, incluindo placebo. Os critérios de inclusão 
foram parturientes na faixa etária entre 18 e 30 anos; ges-
tação a termo, em trabalho de parto, com feto único, vivo, 
em apresentação cefálica e com boas condições de saúde. 
Os critérios de exclusão foram pré-eclâmpsia, eclâmpsia, 
placenta prévia e indicações imediatas de cesariana.
Foi avaliada a intensidade de dor referida pela parturien-
te pela escala analógica visual (EAV); a pressão arterial 
materna; o tempo de início do alívio da dor; a duração da 
analgesia proporcionada; a duração do trabalho de parto; 
a frequência de cesariana e parto instrumental; os esco-
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res de Apgar e a frequência de hipóxia neonatal. Foram 
escolhidas parturientes visivelmente desconfortáveis 
com a dor e/ou que a relatavam como insuportável, e/ou 
com EAV superior a 6.
O critério utilizado para a alocação das participantes do 
estudo em um dos grupos foi a numeração de prontuários. 
As parturientes que apresentavam prontuários com termi-
nações pares foram alocadas no grupo TENS, e aquelas 
cujos prontuários apresentavam terminações ímpares fo-
ram alocadas no grupo controle. Todas assinaram o termo 
de consentimento livre e esclarecido (TCLE), permitindo 
suas participações, antes da aplicação do método. Cada 
termo de consentimento foi impresso em duas vias, fican-
do uma com a participante do estudo e a outra com os 
pesquisadores. As participantes foram informadas previa-
mente acerca de todos os procedimentos adotados.
Os níveis de pressão arterial e a EAV das parturientes 
foram quantificados antes e após a aplicação da ele-
troestimulação. A avaliação do grau de alívio da dor 
referido pelas parturientes com o uso da TENS foi rea-
lizada durante a aplicação da técnica na sala de pré-
parto, bem como no dia seguinte, nas enfermarias, após 
o parto. Para tal, foi aplicado um questionário com as 
categorias nenhum alívio, alívio moderado, alívio bom 
e alívio muito bom.
A aplicação da TENS foi realizada colocando-se um par 
de eletrodos ao nível de T10-L1, e outro par de eletrodos 
ao nível de S2-S4. Foram utilizados dois aparelhos, um 
em cada grupo de estudo, sendo que no grupo TENS o 
modelo foi o EXOR TENS KC 1011 A -KROMAN, e 
no grupo controle foi utilizado o aparelho NEURODYN 
III TENS/FES N45 IBRAMED. Ambos foram progra-
mados com frequência de 90 Hz e duração de pulso 
de 100 µs. A intensidade foi ajustada individualmente, 
até o momento em que cada uma relatasse sensação de 
formigamento na região de aplicação dos eletrodos. As 
parturientes do grupo TENS foram informadas de que 
sentiriam um formigamento confortável, e as do grupo 
controle um formigamento bem leve (nível sublimiar). 
Os aparelhos foram ligados durante uma hora em cada 
grupo. As participantes permaneceram na posição que 
lhes fosse mais cômoda, sentada, em pé ou em decúbito 
lateral esquerdo.
É importante salientar que o fato de terem sido utilizados 
aparelhos de TENS diferentes foi devido à indisponibi-
lidade de aparelhos idênticos. Isso, porém, não interfe-
re nos resultados da pesquisa, uma vez que o objetivo 
é a produção da sensação correta a ser percebida pelas 
parturientes através da modalidade de eletroestimulação 
escolhida. Todos os aparelhos de TENS, independente-

mente de marca ou modelo, produzem a mesma sensa-
ção de eletroestimulação, mediante o modo que se de-
seja adotar em determinada condição de dor. Os ajustes 
de frequência, duração de pulso e intensidade devem ser 
utilizados para se atingir a percepção desejada.
Além disso, o estímulo sublimiar adotado no grupo con-
trole correspondeu a um estímulo de intensidade muito 
baixa, produzindo uma parestesia muito leve, quase im-
perceptível. As pacientes desse grupo foram informadas 
de que deveriam relatar tal sensação imediatamente as-
sim que a percebesse ao ser acionado o botão de controle 
da intensidade. Tal sensação difere da que é percebida ao 
se utilizar a modalidade de TENS convencional na sua 
forma usual, como a que foi utilizada nas participantes 
do grupo TENS, na qual deve ser produzida uma pares-
tesia bem perceptível, porém sem contração muscular 
visível, na medida em que se manipula gradativamente 
o botão de controle de intensidade. Essa parestesia não 
deve ser desconfortável ou dolorosa para o paciente.
A análise estatística foi realizada com o programa SPSS, 
versão 9.0. Para determinação da diferença entre as va-
riáveis categóricas, utilizou-se o teste t de Student. Ado-
tou-se o nível de significância de 5%. A normatização 
seguida na elaboração do estudo foi a Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT, 2005).

RESULTADOS

Participaram do estudo 20 parturientes. A idade variou 
entre 18 e 26 anos, sendo que a mediana foi de 22 anos 
no grupo TENS e de 19,5 anos no grupo controle.
O percentual de primíparas e multíparas foram seme-
lhantes em ambos os grupos, sendo 80% e 20%, res-
pectivamente.
A idade gestacional variou entre 38 e 41 semanas, com 
mediana de 40 semanas no grupo TENS e de 39 semanas 
no grupo controle.
A mediana do escore inicial da EAV foi de 9,5 no grupo 
TENS e de 8 no grupo controle. Em relação aos escores 
finais da EAV, a mediana foi de 7,0 no grupo TENS e 9 
no grupo controle, como apresenta a tabela 1.

Tabela 1 – Média e mediana da intensidade da dor inicial* e final**
Grupos Intensidade Média Mediana
TENS Inicial 8,9 ± 1,3 9,5
 Final 6,8 ± 2,3 7,0
Controle Inicial 8,1 ± 1,0 8,0
 Final 8,8 ± 1,0 9,0
p* = 0,137
p** = 0,022 (significante)

04 - Efetividade da eletroestimulação.indd   315 10.12.10   16:37:59



Abreu, Santos e VenturaRev Dor. São Paulo, 2010 out-dez;11(4):313-318

316

No grupo TENS, 80% das parturientes relataram redução 
da intensidade da dor, durante e algum tempo após a apli-
cação da eletroestimulação. Em relação ao grau do alívio 
obtido, 60% das parturientes referiram alívio bom ou muito 
bom e 20% experimentaram apenas alívio moderado; so-
mente 20% consideraram a técnica inefi caz (Gráfi co 1). 

de hipóxia neonatal. Nesse estudo a mediana foi seme-
lhante nos dois grupos, com mediana de 9 no primeiro 
minuto e de 10 no quinto minuto (Tabela 3). 

Tabela 2 – Média e mediana da duração do trabalho de parto, 
em horas.
Grupos Média Mediana
TENS 12,5 ± 4,9 11,1
Controle 13,9 ± 4,3 12,8
p = 0,492

Tabela 3 – Média, mediana e desvio-padrão dos índices de Apgar no 
1º* e 5º** minutos. 
Grupos Apgar Média Mediana
TENS 1° minuto 8,4 ± 1,3 9,0
 5° minuto 9,6 ± 0,5 10,0
Controle 1° minuto 8,6 ± 1,0 9,0
 5° minuto 9,8 ± 0,4 10,0
p* = 0,708
p** = 0,355

Gráfi co 1 – Percentual do grau de alívio da dor após aplicação da TENS

O tempo de início do alívio foi variado. Duas participan-
tes do grupo TENS referiram alívio cerca de 5 minutos 
após a aplicação da técnica. Nas demais o alívio ocorreu 
em média 15 minutos depois. Em relação à duração do 
alívio após desligar o aparelho, a média encontrada foi 
de uma hora. As participantes também relataram que o 
alívio foi mais bem percebido enquanto o aparelho está 
ligado. Nenhuma parturiente no grupo controle referiu 
alívio da intensidade da dor. Em relação à duração do 
trabalho de parto, a mediana foi de 11,1h no grupo TENS 
e de 12,8h no grupo controle (Tabela 2). 

Quanto à frequência de cesariana, o percentual foi de 
30% em ambos os grupos. No grupo TENS todas as in-
dicações de cesariana foram devidas à desproporção cé-
falo-pélvica. Em relação ao grupo controle as indicações 
de cesariana foram devidas à sofrimento fetal, ausência 
de ruptura da bolsa associada à distonia de colo, e des-
proporção céfalo-pélvica. Em nenhum grupo foi neces-
sária aplicação de fórceps. 
Em ambos os grupos não foi verifi cado nenhum escore 
de Apgar inferior a 7, não se evidenciando nenhum caso 

Em relação à pressão arterial materna, não houve alte-
rações signifi cativas em ambos os grupos, porém com 
tendência a melhores níveis pressóricos após o alívio da 
dor proporcionado pela eletroestimulação. 

DISCUSSÃO

A análise dos resultados demonstra que em relação 
às variáveis: idade, paridade, idade gestacional e 
EAV inicial não foram encontradas diferenças esta-
tísticas significativas entre os grupos, com todas as 
participantes, portanto, apresentando características 
semelhantes.
Em relação aos escores fi nais da EAV, houve dife-
renças estatisticamente signifi cantes entre os grupos 
(p = 0,022). Tal fato demonstra que as parturientes do 
grupo TENS experimentaram alívio da dor, enquanto 
que no grupo controle houve piora do desconforto.
A análise do grau de alívio obtido pelas parturientes 
do grupo TENS foi realizada durante a aplicação da 
técnica na sala de pré-parto, bem como no dia seguin-
te, nas enfermarias, após o parto. Tal procedimento foi 
adotado em virtude de que o relato de satisfação da 
analgesia proporcionada poderia ser pouco confi ável, 
uma vez que as mulheres em trabalho de parto podem 
experimentar situações emocionais e traumáticas con-
fusas após o parto, mais relaxadas, elas estão mais ap-
tas a julgar melhor os efeitos da técnica. Os resultados, 
porém, foram semelhantes em ambas as situações.
Em relação ao tempo de início do alívio da dor, o re-
sultado condiz com o esperado, uma vez que a TENS 
convencional foi a modalidade utilizada para o alívio de 
uma dor aguda, como é o caso da dor do trabalho de par-
to, ocorrendo, portanto, um alívio de início rápido após 
sua aplicação. 
O fato de nenhuma participante do grupo controle ter 
referido alívio da dor demonstra que possivelmente a in-
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tensidade da eletroestimulação interfere na efetividade 
da técnica, pois com níveis inadequados pode não haver 
sobreposição da estimulação das fibras de diâmetro lar-
go (A-beta) sobre as de pequeno diâmetro (A-delta e C), 
não ocorrendo, portanto, analgesia.
Em relação à duração do trabalho de parto, conforme 
os resultados apresentados, não houve diferenças estatis-
ticamente significantes entre os grupos, verificando-se, 
porém, menor duração no grupo TENS.
Como a frequência de cesariana foi semelhante em ambos 
os grupos, ficou demonstrado que a aplicação da TENS 
não interferiu no tipo de parto. No grupo TENS todas as 
indicações de cesariana foram devidas à desproporção 
céfalo-pélvica. Esses casos correspondem às indicações 
mais frequentes em muitos hospitais; o diagnóstico é es-
tabelecido sempre que o trabalho de parto não progride 
de acordo com as expectativas do obstetra5. 
Em se tratando dos escores de Apgar, em ambos os 
grupos as medianas foram semelhantes, demonstran-
do que a TENS não provocou repercussões desfavorá-
veis aos bebês. É importante salientar que os escores 
de Apgar avaliam o comprometimento do recém-nas-
cido, não constituem um avaliador específico de hi-
póxia neonatal. Contudo, baixos valores de Apgar são 
comumente considerados sinônimos de hipóxia neo-
natal. Escores reduzidos no primeiro minuto indicam 
depressão temporária, enquanto que no quinto minuto 
têm pior significado do ponto de vista clínico, eviden-
ciando que o recém-nascido foi pouco responsivo às 
manobras de reanimação6.
No que diz respeito à utilização da TENS no alívio da 
dor durante o trabalho de parto, os resultados de vários 
estudos apontam efeitos significativos. Um desses foi 
rea lizado com inclusão de placebo envolvendo 150 mu-
lheres, sendo 100 primíparas e 50 multíparas. Os resul-
tados mostraram que as primíparas que usaram apenas 
TENS ou placebo tiveram parto mais curto que aquelas 
que requisitaram analgesia adicional; também, através 
de comentários realizados após o parto, o grau de satis-
fação foi mais evidente no grupo TENS7.
Em outro estudo, a TENS foi aplicada durante o pri-
meiro e segundo estágios do trabalho de parto, e os 
resultados mostraram alívio significativo no primeiro 
período e alívio relativo no segundo período8. Outro 
estudo demonstrou que a TENS foi eficaz em aliviar 
a dor, além de reduzir a duração do primeiro estágio 
do trabalho de parto, bem como a dose de analgési-
cos adicionais9. Uma pesquisa verificou que a TENS 
promoveu alívio da dor, sem alterações significativas 
na pressão arterial materna e na frequência cardía-

ca fetal10. Em outro estudo ficou demonstrado que a 
aplicação da TENS nas fases iniciais do trabalho de 
parto aliviou o desconforto materno, além de que o 
desconforto inicial não aumentou após sua aplicação 
em mais da metade das parturientes do grupo11. 
Nessa consulta foram verificados apenas três estudos 
nas quais a TENS não se mostrou efetiva em aliviar a 
dor durante o trabalho de parto. Em um deles 94 par-
turientes no primeiro estágio do trabalho de parto fo-
ram distribuídas de modo aleatório, sendo alocadas 
46 no grupo TENS e 48 no grupo controle, incluindo 
placebo. Os resultados demonstraram que a TENS 
não foi mais efetiva que o placebo em aliviar a dor12. 
Em outro estudo envolvendo 712 parturientes, 436 
receberam intervenção da TENS e 441 foram incluí-
das em grupo controle; não foi observada diferença 
significativa no alívio da dor, e apenas 3 estudos de 
um total de 10 evidenciaram redução de analgesia 
complementar ou maior tempo até a administração 
de analgesia13. E por fim, em outro estudo a aplica-
ção da TENS foi necessária durante todo o trabalho 
de parto a fim de verificar o tempo entre a avalia-
ção inicial e a necessidade de instalação da anestesia 
combinada para o parto. Os resultados demonstra-
ram que a eletroestimulação não apresentou efeito 
significativo no alívio da dor, porém o tempo entre 
a avaliação da dor e a necessidade de instalação da 
anestesia combinada foi significativamente maior no 
grupo que recebeu TENS14.
É importante salientar que apesar de vários estudos 
terem comprovado sua efetividade no alívio da dor 
obstétrica, a aplicação da TENS ainda apresenta o in-
conveniente de não existir parâmetros padronizados 
de estimulação de fibras nervosas específicas. Dessa 
forma, valores de frequência e duração de pulso va-
riam muito de literatura para literatura, dificultando 
um pouco a intervenção. 
Porém, mesmo com as limitações concernentes à para-
metrização e por ser uma pesquisa de pequena amostra, 
vale ressaltar sua importância, uma vez que representa 
um dos poucos ensaios clínicos envolvendo a TENS no 
campo da Obstetrícia. 

CONCLUSÃO 

Os resultados dessa pesquisa permitem concluir que a 
eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS) foi efe-
tiva no alívio da dor durante o trabalho de parto, porém 
não houve efeito significativo na sua duração, assim 
como não interferiu no tipo de parto.
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