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1. RESUMO 

Objetivo:  Comparar a eficácia, como terapia analgésica, do uso simultâneo da 

Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) e da crioterapia, com o uso da 

crioterapia e da TENS isoladamente em atletas com lesões musculoesqueléticas 

agudas e subagudas. Material e Método: É um ensaio clínico randomizado e cego 

que alocou 42 atletas com lesões desportivas em 3 grupos: Grupo TENS (n=16): 

recebeu cinesioterapia clássica e TENS (freqüência de pulso de 80Hz e largura 

150µs por 30 minutos); Grupo Crioterapia (n=13): recebeu cinesioterapia clássica e 

aplicação de compressa de gel frio por 30 minutos ininterruptos; Grupo 

TENS+crioterapia (n=13): recebeu cinesioterapia clássica e aplicação simultânea 

das duas modalidades (TENS e crioterapia) terapêuticas. O protocolo de tratamento 

teve duração de 1 sessão. Os participantes foram submetidos às avaliações da 

percepção dolorosa (Escala Visual Analógica de Dor – EVA e questionário de dor de 

McGill), antes da aplicação dos protocolos terapêuticos, imediatamente após o 

término da intervenção terapêutica TENS (30 minutos) e 60 minutos após o término 

da intervenção terapêutica (follow-up). A avaliação foi “cega”. Resultado: Os grupos 

eram homogêneos em relação à idade, modalidade esportiva praticada, gênero, 

estado civil e topografia da lesão (p>0,05). Observamos redução significativa da 

intensidade dor no grupo Grupo Crioterapia e no Grupo TENS+Crioterapia após a 

aplicação das intervenções. No Grupo TENS+Crioterapia observamos menor 

intensidade da dor após 60 minutos do fim da intervenção comparada com a dor 

logo após o fim da terapia, sugerindo uma ação contínua de redução da dor. 

Observamos redução significativa do número de descritores da dor (descritores 

sensoriais, afetivos, miscelânea e total) e dos índices de dor (afetivo, avaliativo, 

miscelânea e total) somente no grupo TENS+Crioterapia. Conclusão: Concluímos 

que o uso simultâneo da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) e da 

crioterapia se mostrou mais eficaz, como terapia analgésica, do que o uso isolado da 



TENS ou da crioterapia no tratamento de atletas com lesões musculoesqueléticas 

agudas e subagudas. 

2. INTRODUÇÃO 

Dor é conceituada pela Associação Internacional de Estudos da Dor 

(International Association for the Study of Pain - IASP) como “experiência sensorial e 

emocional desagradável, associada a dano presente ou potencial, ou descrita em 

termos de tal dano (CHAPMAN, 1985). É notável a influência negativa da dor na vida 

de atletas, que muitas vezes pode reduzir significativamente sua performance, 

impedindo-o em alguma situações de permanecer em atividade. Por essa razão, 

muitas alternativas terapêuticas, com o objetivo de produzir analgesia/anestesia, são 

utilizadas frequentemente em nas lesões desportivas. A Estimulação Elétrica 

Nervosa Transcutânea (TENS) e a crioterapia são duas modalidades terapêuticas 

que produzem analgesia/anestesia e são habitualmente usadas por fisioterapeutas 

para o tratamento sintomático da dor. 

A crioterapia é a aplicação terapêutica de qualquer substância ao corpo que 

resulta em remoção do calor corporal, diminuindo assim, a temperatura dos tecidos. 

As respostas fisiológicas locais às aplicações de frio incluem diminuição da 

temperatura, metabolismo, inflamação, edema, circulação, dor e espasmo, e 

aumento da rigidez tecidual (KNIGHT, 2000). 

A TENS é uma eletroterapia não invasiva e de baixo custo usada 

extensivamente em serviços de saúde por fisioterapeutas para promover analgesia. 

Durante a aplicação da TENS são geradas correntes pulsadas por um gerador de 

pulso portátil e essas são enviadas através da superfície intacta da pele por meio de 

placas condutoras chamadas eletrodos. O modo convencional de administrar TENS 

é usar as características elétricas que ativam seletivamente fibras “táteis” de 

diâmetro largo (Aβ) sem ativar fibras nociceptivas de menor diâmetro (Aδ e C) 

(JOHNSON, 1997; POPE; MOCKET; WRIGHT, 1995; REEVE; MENON; 

CORABIAN, 1996).  

Sabendo-se que é frequente a queixa de dor nas lesões desportivas, e que 

muitas vezes pode reduzir significativamente a performance do atleta, impedindo-o 

em alguma situações de permanecer em atividade, e que a crioterapia e a TENS são 

modalidades eficientes como terapias analgésicas, questionamos se o uso 

concomitante das duas modalidades terapêuticas teria efeito analgésico maior 



comparado com o uso isolado dessas intervenções? Ou se a crioterapia, por 

diminuir a condução elétrica nervosa, inutilizaria a aplicação da TENS, já que esta 

necessita que seus estímulos sejam levados até o corno posterior da medula 

espinal, para que haja analgesia (teoria das comportas de dor de Melzack e Hall), 

ocorrendo assim, a preponderância dos efeitos da crioterapia, em relação aos da 

TENS, após os primeiros minutos de aplicação das duas intervenções 

simultaneamente?  

3. OBJETIVOS 

 Comparar a eficácia, como terapia analgésica, do uso simultâneo da 

Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) e da crioterapia, com o uso da 

crioterapia e da TENS isoladamente em atletas com lesões musculoesqueléticas 

agudas e subagudas. 

4. METODOLOGIA 

Local do estudo: O estudo foi realizado na Clínica de Fisioterapia da 

Universidade Santa Cecília - UNISANTA, na cidade de Santos, e no Serviço de 

Fisioterapia da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal do Guarujá. 

Amostra: A amostra foi constituída de 42 atletas selecionados a partir dos 

critérios de inclusão e exclusão estabelecidos neste estudo.  

Critérios de inclusão: Idade entre 18 e 59 anos, possuir lesão 

musculoesquelética aguda ou subaguda (lesão desportiva) e assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Critérios de exclusão: Uso de medicamentos analgésicos ou que interfiram 

na percepção da dor, presença de anestesia ou hipoestesia tátil, térmica ou 

dolorosa, pacientes com alterações do nível ou conteúdo da consciência que 

inviabilizem a aplicação das terapias ou avaliação, pacientes com urticária pelo frio, 

Doença de Raynaud ou Raynaud secundário, pacientes com doenças progressivas 

do sistema musculoesquelético e pacientes com fibromialgia ou dor crônica.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Este estudo é um ensaio clínico randomizado e cego que teve como sujeitos 

da pesquisa atletas com lesões musculoesqueléticas agudas ou subagudas (menor 



do que 6 horas do momento da lesão). A amostra selecionada foi divida 

randomicamente em 3 grupos: 

Grupo 1 ou Grupo Fisioterapia Convencional associada a TENS- 

Estimulação Elétrica Transcutânea: recebeu fisioterapia convencional de trinta 

minutos, seguido de aplicação de TENS também por trinta minutos, com freqüência 

de pulso de 80Hz, largura de pulso de 150µs e intensidade variável, dependendo do 

paciente, devendo a sensação referida por ele ser de formigamento sem causar 

sensações dolorosas (levemente desconfortável, mas abaixo do limiar de dor). Os 

eletrodos utilizados no estudo eram de borracha de carbono, reutilizáveis, e foram 

fixados à pele com fita adesiva. O posicionamento dos eletrodos foi feito dentro ou 

ao redor da área dolorida. O tratamento com fisioterapia convencional consistirá de 

alongamento passivo, mobilização articular, exercício ativo assistido, ativo livre, ativo 

resistido e treinamento de coordenação motora (sensório-motor).  

Grupo 2 ou Grupo Fisioterapia Convencional associada à crioterapia: 

recebeu, após a fisioterapia convencional, aplicação de compressa de gel frio por 30 

minutos ininterruptos. A compressa foi aplicada, com a interposição de três camadas 

de faixa de crepe, sobre a área comprometida, envolvendo a área dolorosa, e fixada 

com uma faixa de crepe. 

Grupo 3 ou Grupo Fisioterapia Convencional associada à aplicação de 

crioterapia e TENS simultaneamente (TENS+crioterapia): foi submetido, após a 

fisioterapia convencional, à aplicação de crioterapia e TENS simultaneamente, 

durante 30 minutos ininterruptos.  

Todos os pacientes participantes do estudo foram submetidos a uma 

avaliação fisioterapêutica traumato-ortopédica, antes da aplicação dos protocolos de 

cinesioterapia e de eletrotermoterapia, e às avaliações da percepção dolorosa, 

através da Escala Visual Analógica de Dor - EVA, que é uma avaliação 

unidimensional da dor, e do questionário de dor de McGill, avaliação 

multidimensional da dor, antes da aplicação dos protocolos de cinesioterapia e de 

eletrotermoterapia, imediatamente após o término da intervenção terapêutica e 60 

minutos após o término da intervenção terapêutica (follow-up). 

A Escala Visual Analógica de Dor - EVA consiste em uma linha horizontal com 

10 centímetros de comprimento, assinalada em uma de suas extremidades a 



classificação “SEM DOR” e, na outra, a classificação “DOR MÁXIMA”. O voluntário 

realiza a marcação com um traço no ponto que representa a intensidade de sua dor. 

A avaliação da dor será feita com paciente em posição de repouso. O questionário 

de dor de McGill é uma escala multidimensional que avalia a experiência dolorosa 

nas dimensões: sensorial, afetiva e avaliativa e é baseada em palavras que os 

pacientes selecionam para descrever sua dor.  

Estas avaliações serão aplicadas por outro pesquisador, que não o mesmo 

que aplicou as intervenções terapêuticas, e que não saberá em que grupo o 

paciente está alocado (avaliação cega). O protocolo de tratamento teve duração de 

1 (uma) única sessão, entretanto, caso os pacientes necessitassem de tratamento 

prolongado, o mesmo será realizado pelos pesquisadores envolvidos, ainda que 

seus resultados não sejam descritos no presente estudo.  

O presente estudo foi submetido à apreciação e aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNISANTA, sob o parecer de nº 217.263, e seguiu as normas 

da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. 

Análise Estatística: Os dados contínuos foram expressos como média, 

desvio padrão e intervalo de confiança de 95%. Os dados ordinais e nominais foram 

expressos como freqüência relativa e absoluta. Os dados obtidos foram comparados 

intragrupos (avaliação pré, pós tratamento imediato e follow-up de 60 minutos) 

utilizando o teste ANOVA com repetição, para dados com distribuição normal, e o 

teste de Friedman, para dados com distribuição não-normal; e inter-grupos utilizando 

o teste ANOVA sem repetição, para dados com distribuição normal, e o teste de 

Kruskal-Wallis para dados com distribuição não-normal. Utilizamos os testes de 

Comparação Múltipla de Bonferroni ou Dunn. Os dados foram analisados pelo 

programa estatístico GraphPad Prism 6.0. Foi considerada diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos de dados comparados um p<0,05.  

6. RESULTADOS 

Participaram do estudo 42 atletas, 13 (30,95%) formaram o Grupo Crioterapia, 

16 (38,09%) formaram o Grupo TENS e 13 (30,95%) formaram o Grupo 

TENS+crioterapia.  

A média de idade, desvio padrão e Intervalo de confiança de 95% (IC 95%) 

dos grupos foram: Grupo Crioterapia 20,23 ± 3,65 (IC 95% 18,02 a 22,44), Grupo 



TENS 21,06 ± 6,52 (IC 95% 17,58 a 24,54) e Grupo TENS+crioterapia 22,00 ± 4,79 

(IC 95 % 19,10 a 24,90). Não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos (p= 0,6399). Os grupos eram homogêneos também em relação ao gênero 

(p= 0,2633) e estado civil (p= 0,6144). No Grupo Crioterapia 10 atletas (76,92%) 

eram do sexo masculino e 3 (23,07%) do feminino, 13 atletas (100,0%) eram 

solteiros; no Grupo TENS 9 atletas (56,25%) eram do sexo masculino e 7 (43,75%) 

do feminino, 15 atletas (93,75%) eram solteiros e 01 (6,25%) era casado; e no Grupo 

TENS+crioterapia 6 atletas (46,15%) eram do sexo masculino e 7 (53,84%) do sexo 

feminino, 12 atletas (92,30%) eram solteiros e 01 (7,69%) era casado.   

A distribuição de frequências das modalidades esportivas praticadas pelos 

atletas participantes do presente estudo foi: Grupo Crioterapia - 5 (38,46%) 

praticavam futebol, 4 (30,76%) handebol, 2 (15,38%) voleibol, 1 (7,69%) tênis e 1 

(7,69%) Ciclismo; Grupo TENS  - 5 (31,25%) praticavam voleibol, 3 (18,75%) futebol, 

3 (18,75%)  handebol, 3 (18,75%) boxe, 1 (6,25%), tênis e 1 (6,25%) Judô.; Grupo 

TENS+crioterapia - 3 (23,07%) praticavam futebol, 2 (15,38%) handebol, 2 (15,38%) 

voleibol, 1 (7,69%) tênis, 1 (7,69%) boxe, 1 (7,69%) Muaythai, 1 (7,69%) Karatê, 1 

(7,69%) Ginástica Rítmica e 1 (7,69%) Ciclismo. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos (p= 0,6349).  

Em relação à Queixa Principal e a topografia da lesão desportiva, 

observamos, no grupo Crioterapia, que a queixa principal era: em 5 atletas (38,46%) 

dor no tornozelo, em 4 (30,76%) dor no joelho, em 2 (15,38%) dor na região 

posterior da coxa, em 1 (7,69%) dor na região posterior do cotovelo e em 1 (7,69%) 

dor na região posterior do joelho; no grupo TENS a queixa principal era: em 4 atletas 

(25,00%) dor no joelho, em 3 (15,38%) dor no ombro, em 3 (15,38%) dor na região 

lombar, em 1 (6,25%) dor no tornozelo, em 1 (6,25%) dor na região posterior da 

perna,  em 1 (6,25%) dor na região posterior do joelho e em 1 atleta (6,25%) dor no 

cotovelo; no Grupo TENS+crioterapia a queixa principal era: em 3 atletas (23,07%) 

dor no joelho, em 2 (15,38%) dor no ombro, em 2 (15,38%) dor na região posterior 

da perna, em 2 (15,38%) dor no cotovelo tornozelo, em 1 (7,69%) dor na região 

posterior da coxa, em 1 (7,69%) dor na região lombar, em 1 (7,69%) dor no 

compartimento lateral do joelho e em 1 (7,69%) dor na região anterior da coxa. Não 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (p= 0,1521).  



Os valores comparativos intergrupos e intragrupos da avaliação da 

intensidade da dor, através da Escala Visual Analógica – EVA, pré, pós tratamento 

imediato e follow-up de 60 minutos estão apresentados na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Valores comparativos intergrupos e intragrupos da avaliação da 
intensidade da dor, através da Escala Visual Analógica – EVA,  pré, pós 
tratamento imediato e follow-up de 60 minutos. 

 Avaliação pré- 

intervenção 

X±DP (IC95%) 

Avaliação pós 

intervenção 

imediata          

X±DP (IC95%) 

 

Folow-up de 

60 minutos 

 

p-valor 

intragrupo 

Grupo Crioterapia 5,76 ± 1,01 

(5,15 a 6,38) 

4,61 ± 1,38 

(3,77 a 5,45) 

3,84 ± 1,57  

(2,89 a 4,79) 

p<0.0001 

Grupo TENS 5,75 ± 1,69  

(4,84 a 6,65) 

5,50 ± 2,00 

(4,43 a 6,56) 

5,31 ± 1,92  

(4,28 a 6,33) 

 

p= 0,3246 

Grupo TENS + 

crioterapia 

6,00 ± 2,04  

(4,76 a 7,23) 

4,46 ± 1,80 

(3,36 a 5,55) 

3,53 ± 1,26  

(2,77 a 4,30) 

p<0.0001 

p-valor intergrupo p= 0,9075 p= 0,2391 p= 0,0238  

Legenda:  X= média aritmética;  DP= desvio padrão; IC95% = Intervalo de Confiança de 95%. 

Quando realizamos o teste de Comparação Múltipla de Bonferroni para 

avaliar, no item intensidade da dor, entre quais conjuntos de dados ocorreu à 

diferença, observamos que a diferença aconteceu entre a avaliação pré- intervenção 

e pós-intervenção imediata (p<0.001) e avaliação pré- intervenção e follow-up de 60 

minutos (p<0.0001) no Grupo Crioterapia e entre a avaliação pré- intervenção e pós-

intervenção imediata (p<0.0001), entre a avaliação pré- intervenção e follow-up de 

60 minutos (p<0.0001) e entre a avaliação pós-intervenção imediata e follow-up de 

60 minutos (p<0.05) no Grupo TENS+crioterapia. Não observamos diferença 

estatisticamente significativa na comparação entre as avaliações pré- intervenção, 

pós-intervenção imediata e follow-up de 60 minutos no Grupo TENS (p> 0,05). 

Podemos observar que no Grupo Crioterapia e no Grupo TENS+crioterapia ocorreu 

uma redução significativa da intensidade da dor após a aplicação das intervenções e 

que se manteve menor, que a avaliação inicial após 60 minutos do fim da 

intervenção terapêutica. No Grupo TENS+crioterapia observamos ainda menor 

intensidade da dor após 60 minutos do fim da intervenção comparada com a dor 

logo após o fim da terapia, sugerindo uma ação contínua de redução da dor, mesmo 

após o fim da intervenção. 



Quando comparamos os conjuntos de dados intergrupos, observamos uma 

diferença significativa, entre a avaliação após 60 minutos do fim das intervenções 

terapêuticas (follow-up de 60 minutos), entre o Grupo TENS e o Grupo 

TENS+crioterapia (p<0,05), mostrando que o Grupo TENS+crioterapia tinha menor 

intensidade de dor do que o Grupo TENS após 60 minutos do fim da intervenção. 

Como os grupos eram homogêneos em relação à intensidade da dor na avaliação 

pré-intervenção, essa diferença leva-nos a inferir que a associação da TENS com a 

crioterapia promoveu uma analgesia superior à da utilização da TENS isoladamente. 

Os valores comparativos da avaliação multidimensional da dor, através do 

Questionário de Mcgill,  pré, pós tratamento imediato e follow-up de 60 minutos 

estão apresentados na tabela 2 (números de descritores) e tabela 3 (índice de dor).  

Tabela 2 - Valores comparativos da avaliação multidimensional da dor (números de 
descritores), através do Questionário de dor de Mcgill,  pré, pós tratamento imediato e follow-
up de 60 minutos. 

  
Descritores 

Avaliação pré- 
intervenção 

X±DP (IC95%) 

Avaliação pós 
intervenção 

imediata          
X±DP (IC95%) 

 
Folow-up de 60 

minutos 

 
p-valor 

intragrupo 

 
 
 
 

Grupo 
Crioterapia 

Descritores 
Sensoriais 

9,84 ± 0,55 
(9,51 a 10,18) 

9,84 ± 0,55 
(9,51 a 10,18) 

9,76 ± 0,83 
(9,26 a 10,27) 

0,1719 

Descritores 
Afetivos 

5,00 ± 0,00 
(5,00 a 5,00)) 

4,92 ± 0,27 
(4,75 a 5,09) 

4,76 ± 0,83 
(4,26 a 5,27) 

0,6065 

Descritores 
Avaliativos 

1,00±0,40 
(0,75 a 1,24) 

1,00 ± 0,00 
(1,00 a 1,00)) 

1,00 ± 0,00 
(1,00 a 1,00)) 

1,0000 

Descritores 
Miscelânea 

4,00 ± 0,00 
(4,00 a 4,00)) 

3,84 ± 0,55 
(3,51 a 4,18) 

3,8 ± 0,55                
(3,51 a 4,18) 

0,6065 

Total 
19,85 ± 0,89 

(19,30 a 20,39) 
19,62 ± 1,12 

(18,94 a 20,29) 
19,38 ± 2,21                  

(18,04 a 20,73) 
0,7351 

 
 
 
 

Grupo TENS 

Descritores 
Sensoriais 

9,56 ±  0,62 
(9,22a 9,89) 

9,56 ± 0,89 
(9,08 a 10,04) 

9,50 ± 0,89                 
(9,02 a 9,97) 

0,6065 

Descritores 
Afetivos 

4,62 ± 0,61 
(4,29 a 4,95) 

4,37 ± 1,02 
(3,82 a 4,92) 

4,56 ± 0,81 
(4,12 a 4,99) 

0,6514 

Descritores 
Avaliativos 

1,00 ± 0,00 
(1,00 a 1,00)) 

1,00 ± 0,00 
(1,00 a 1,00)) 

1,00 ± 0,00 
(1,00 a 1,00)) 

1,0000 

Descritores 
Miscelânea 

3,87 ± 0,34 
(3,69 a 4,05) 

3,81 ± 0,40 
(3,59 a 4,02) 

3,81 ± 0,40                
(3,59 a 4,02) 

0,2528 

Total 
19,06 ± 1,18            

(18,43 a 19,69) 
18,75 ± 1,77            

(17,81 a 19,69) 
18,88 ±1,70                  

(17,96 a 19,79) 
0,9592 

 
 
 
 

Grupo TENS+ 
Crioterapia 

Descritores 
Sensoriais 

9,92 ± 0,27 
(9,75 a 10,09) 

9,69 ±0,63 
(9,31 a 10,07) 

9,00 ± 1,63 
(8,01 a 9,98) 

0,0294 

Descritores 
Afetivos 

5,00 ± 0,00 
(5,00 a 5,00) 

4,69 ±0,63 
(4,31 a 5,07) 

3,46 ± 1,98               
(2,26 a 4,66) 

0,0070 

Descritores 
Avaliativos 

1,00 ± 0,00 
(1,00 a 1,00)) 

0,92 ± 0,27 
(0,75 a 1,09) 

0,76 ± 0,43                    
(0,50 a 1,03) 

0,0970 

Descritores 
Miscelânea 

4,00 ± 0,00 
(4,00 a 4,00)) 

4,00 ± 0,00 
(4,00 a 4,00)) 

3,30 ± 0,94               
(2,73 a 3,88) 

0,0067 

Total 
19,92 ± 0,27            

(19,76 a 20,09) 
19,46 ± 0,96            

(18,88 a 20,05) 
16,54 ±4,35                  

(13,91 a 19,17) 
0,0008 

Legenda:  X= média aritmética;  DP= desvio padrão; IC95% = Intervalo de Confiança de 95%. 



Observamos redução significativa do número de descritores da dor (descritores 

sensoriais, afetivos, miscelânea e total) somente no grupo TENS+crioterapia. Quando 

realizamos o teste de Comparação Múltipla para avaliar entre quais conjuntos de 

dados ocorreu à diferença, observamos uma redução dos descritores sensoriais no 

follow-up de 60 minutos comparado com a avaliação pré- intervenção (p<0.05), 

redução dos descritores afetivos no follow-up de 60 minutos comparado com a 

avaliação pré- intervenção (p<0.01) e pós-intervenção imediata (p<0.05), redução dos 

descritores miscelânea no follow-up de 60 minutos comparado com a avaliação pré- 

intervenção e pós-intervenção imediata (p<0.05) e redução dos descritores totais no 

follow-up de 60 minutos comparado com a avaliação pré- intervenção (p<0.01) e pós-

intervenção imediata (p<0.05). Não observamos diferença significativa entre as 3 

avaliações no Grupo TENS e Grupo Crioterapia. 

Tabela 3 - Valores comparativos da avaliação multidimensional da dor (índice de dor), 
através do Questionário de Mcgill,  pré, pós tratamento imediato e follow-up de 60 minutos. 

  
Índice de 

dor 

Avaliação pré- 
intervenção 

X±DP (IC95%) 

Avaliação pós 
intervenção 

imediata          
X±DP (IC95%) 

 
Folow-up de 60 

minutos 

 
p-valor 

intragrupo 

 
 
 
 

Grupo 
Crioterapia 

Sensorial 
20,92 ± 5,90 

(17,35 a 24,49) 
18,69 ± 4,83 

(15,77 a 21,62) 
17,54 ± 6,24 

(13,77 a 21,31) 
0,2156 

Afetivo 
7,15 ± 1,81 

(6,05 a 8,25) 
6,69 ± 1,84 

(5,57 a 7,80) 
6,61 ± 2,25 

(5,25 a 7,97) 
0,7001 

Avaliativo 
2,07 ± 0,95 

(1,50 a 2,65) 
2,07 ± 0,95 

(1,50 a 2,65) 
1,69 ± 0,85 

(1,17 a 2,20) 
0,2359 

Miscelânea 
7,84 ± 2,64 

(6,25 a 9,44) 
7,30 ± 2,62 

(5,72 a 8,89) 
7,38 ± 2,95                

(5,59 a 9,17) 
0,7900 

Total 
38,08 ± 7,59 

(33,48a 42,67) 
34,77 ± 7,20 

(30,42 a 39,12) 
33,23 ± 9,30                  

(27,61 a 38,85) 
0,1956 

 
 
 
 

Grupo TENS 

Sensorial 
20,56 ±  5,56 

(17,60 a 23,53) 
20,44 ± 5,54 

(17,48 a 23,39) 
20,06 ± 6,02                 

(16,85 a 23,27) 
0,8985 

Afetivo 
8,12 ± 2,36 
(6,86a 9,38) 

7,81 ± 2,61 
(6,42 a 9,20) 

7,56 ± 1,96 
(6,51 a 8,61) 

0,6932 

Avaliativo 
2,81 ± 1,32 

(2,10 a 3,52) 
2,31 ± 1,25 

(1,64 a 2,97) 
2,62 ± 1,14 

(2,01 a 3,23) 
0,4095 

Miscelânea 
9,31 ± 3,19 

(7,60 a11,02) 
9,43 ± 2,98 

(7,84 a 11,03) 
8,06 ± 2,11                

(6,93 a 9,18) 
0,1258 

Total 
42,88 ± 12,34            

(36,30 a 49,45) 
40,00 ± 9,66            

(34,85 a 45,15) 
37,69 ± 8,48                  

(33,17 a 42,21) 
0,1351 

 
 
 
 

Grupo TENS+ 
Crioterapia 

Sensorial 
21,69 ± 4,51 

(18,96 a 24,42) 
21,00 ± 4,84 

(18,07 a 23,93) 
19,00 ± 6,44 

(8,01 a 22,89) 
0,3839 

Afetivo 
8,30 ± 2,32 
(6,90a 9,71) 

7,38 ± 2,72 
(5,73 a 9,03) 

5,23 ± 3,37               
(3,19 a 7,26) 

0,0003 

Avaliativo 
2,76 ± 1,23 

(2,02 a 3,51) 
1,84 ± 1,21 

(1,11 a 2,58) 
1,92 ± 1,44                    

(1,05 a 2,79) 
0,0384 

Miscelânea 
8,61 ± 2,87 

(6,87 a 10,35) 
8,15 ± 3,23 

(6,19 a 10,11) 
6,46 ± 2,63               

(4,87 a 8,05) 
0,0160 

Total 
41,38 ± 7,91            

(36,60 a 46,17) 
39,85 ± 9,10            

(34,35 a 45,35) 
32,62 ± 10,62                  

(26,20 a 39,03) 
0,0066 

Legenda:  X= média aritmética;  DP= desvio padrão; IC95% = Intervalo de Confiança de 95%. 



Observamos redução significativa do índice de dor (afetivo, avaliativo, 

miscelânea e total) somente no grupo TENS+crioterapia. Após teste de 

Comparação Múltipla observamos uma redução do índice de dor afetivo no follow-

up de 60 minutos comparado com a avaliação pré- intervenção (p<0.0001) e pós-

intervenção imediata (p<0.05), redução do índice de dor avaliativo no follow-up de 

60 minutos comparado com a avaliação pré- intervenção e pós-intervenção imediata 

(p<0.05), redução do índice de dor miscelânea no follow-up de 60 minutos 

comparado com a avaliação pré- intervenção (p<0.01) e redução do índice de dor 

total no follow-up de 60 minutos comparado com a avaliação pré- intervenção 

(p<0.01) e pós-intervenção imediata (p<0.05). Não observamos diferença 

significativa entre as 3 avaliações no Grupo TENS e Grupo Crioterapia. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso simultâneo da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) e da 

crioterapia se mostrou mais eficaz, como terapia analgésica, do que o uso isolado 

da TENS ou da crioterapia no tratamento de atletas com lesões 

musculoesqueléticas agudas e subagudas. 
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