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RESUMO  
 
 A corrente interferencial vetorial (CIV) baseia-se em gerar uma interferência 

entre duas correntes sinoidais alternadas de média frequência, com amplitude 

modulada em baixa frequência. Essa corrente de média frequência é classificada 

como corrente despolarizada e não possui efeito polar, sendo a mais adequada para 

o tratamento das camadas mais profundas dos tecidos. O objetivo este estudo foi 

analisar diversas literaturas que possam esclarecer a eficácia da corrente 

interferencial baseado em seu efeito antiinflamatório nos tecidos e estabelecer os 

parâmetros mais adequados para seu uso. O artigo consiste em uma metanálise 

utilizando estatísticas de estudos envolvidos numa mesma questão. Foram utilizadas 

bases de dados Pubmed, Medline, Lilacs, Scielo e Literaturas Clássicas. O artigo 

alcançou dados sobre a corrente interferencial e avaliou sua ação e eficácia como 

um agente antiinflamatório. O intuito foi compreender de forma mais profunda se a 

corrente interferencial vetorial foi capaz de gerar o efeito antiinflamatório nos tecidos.  

 

Palavras-chave – Corrente Interferencial Vetorial; Corrente de Média Frequência; 

Eletroterapia; Corrente Elétrica Alternada. 

 

INTRODUÇÃO 

Estudos têm sido desenvolvidos a fim ampliar os conhecimentos das 

conduções elétricas nos tecidos. Durante a década de 80, houve uma grande 

necessidade de expandir os conhecimentos em correntes elétricas para o controle 

da dor (NELSON, HAYES & CURRIER 2003). 

 A corrente interferencial surgiu na década de 1950, criada pelo Dr. Hans 

Nemec, se popularizando cada vez mais no Reino Unido por volta da década de 

1970, com intuito de reduzir as respostas sensoriais que as correntes de baixa 

frequência produziam (GUIRRO, GUIRRO 2002; KITCHEN 2003). 

A corrente interferencial vetorial (CIV) baseia-se em gerar uma interferência 

entre duas correntes sinoidais alternadas de média frequência (2000 a 4000 Hz) 

com amplitude modulada em baixa frequência (0 – 250 Hz), conseguindo atingir 

tecidos mais profundos e tornando-se um meio de fim terapêutico. Essa interação da 

corrente promove um batimento representando um pulso polifásico, sendo similar 

aos pulsos isolados monofásico ou bifásico do TENS convencional (GUIRRO, 
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GUIRRO 2002; KITCHEN 2003; REBELATTO 2007). Sua forma alternada libera um 

fluxo de corrente contínua, cuja direção não muda, impedindo a existência de 

intervalos entre os ciclos (NELSON, HAYES & CURRIER 2003). 

Essa corrente de média frequência é classificada como corrente 

despolarizada e não possui efeito polar, sendo a mais adequada para o tratamento 

das camadas mais profundas dos tecidos. Os eletrodos são capazes de produzir, ao 

mesmo tempo, processos elétricos e eletrolíticos, o que difere das propriedades da 

corrente galvânica, havendo a ausência de hiperemia local, variação da 

permeabilidade da membrana lipoproteica, variação de eletrotônus e não há riscos 

de cauterização (LOW e REED 2001). A facilidade da corrente de média frequência 

em ter maior impedância nos tecidos é devido aos pulsos elétricos muito curtos, 

capazes de estimular os nervos através da modulação da amplitude. A modulação 

permite que as frequências pré-estabelecidas de batimento se alterem 

automaticamente em um tempo específico, e às vezes são chamadas de espectro 

(COHEN 2005; LOW e REED 2001). 

A corrente elétrica de estimulação interferencial é descrita pela literatura como 

atuante em disfunções como modulação da dor, antiinflamatório, mio relaxante, 

reeducação muscular, cicatrizações, aumento da amplitude de movimento articular e 

estimulador elétrico com capacidade de estimular nervos (PRENTICE 2004; LOW e 

REED 2001). 

A modulação da amplitude da frequência (AMF) é designada como a 

frequência de tratamento. A mesma é indicada que seja modulada de acordo com 

cada fisiopatologia. Para o ajuste da frequência fixa utiliza-se o valor de 4000 Hz, 

enquanto a outra corrente de interferência pode variar entre 4000 a 4250 Hz. É 

aconselhável modulações de AMF mais altas para distúrbios agudos (130 a 150 Hz) 

e AMF mais baixas (25 a 75 Hz) para fases crônicas. Já para a fase subaguda é 

estabelecido a frequência entre 70 a 100 Hz (COHEN 2005).  

A frequência da corrente sobreposta ao AMF é denominada delta de 

frequência, e é utilizada para minimizar a acomodação do estímulo. É estipulada a 

variação de 50 % do que foi utilizada para a AMF (KITCHEN 2003). 

A variação do espectro (SLOPE) serve também para o ajuste da mudança de 

frequência que é feita em três módulos: 
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• A AMF permanece na frequência durante 1 segundo, mantendo no próximo 1 

segundo conforme o espectro que foi determinado, sendo indicado esse tipo 

de modulação para patologias crônicas.  

• A subida da frequência ocorre em 1 segundo, mantendo-se a frequência 

básica em 5 segundos somados ao espectro de AMF retornando a frequência 

básica em 1 segundo. 

• Esta modulação é utilizada para situações mais agudas, onde a variação é de 

6 segundos atingindo a frequência máxima e 6 segundos para retornar a AMF 

base. A frequência não se mantém havendo novamente a repetição do ciclo 

(COHEN 2005). 

A área em que se forma o trevo de “quatro folhas” ocorre a modulação 

máxima onde suas direções são somadas formando um vetor. O padrão real da 

corrente apresenta uma forma muito mais irregular e difusa, pois as variações e 

distâncias entre os eletrodos dificultam essa uniformidade. Para alcançar uma 

distribuição mais uniforme e garantir a área efetiva do tratamento, o padrão de folha 

de trevo deve estar em torno de 45º para uma modulação máxima (LOW e REED 

2001). Essa aplicação é denominada como aplicação tetrapolar (Figura 1). A 

maneira com que a corrente atinge os 100% de profundidade a amplitude será 

maior, e quando mais longe disso, será menor. Acredita-se que o centro seja o local 

de interferência máxima, e sua diminuição de força ocorre de maneira que a corrente 

atinge o ápice das “pétalas” (PRENTICE 2004). 

 

Figura 1 - Esquema de aplicação tetrapolar. Formação de um trevo de “quatro folhas” 

(COHEN 2005). 
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A aplicação bipolar acontece de forma mais simples, ou seja, é utilizada 

apenas dois polos para sua aplicação e as duas correntes alternadas que se 

sobrepõem dentro do aparelho. A profundidade da modulação permanece em 100% 

e se mantém em todo seu trajeto (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Aplicação bipolar com utilização de dois polos (COHEN, 2005). 

 

A interferência que a corrente produz pode ser somatória, ou seja, as ondas 

elétricas se combinam nos dois ciclos distintos e aumentam a amplitude ao mesmo 

tempo, sendo chamadas de interferência construtiva. Em caso dessas ondas 

estivem fora de sincronização, uma em direção positiva e a outra em direção 

negativa, a amplitude diminui e elas se cancelam, ocorrendo o fenômeno de 

interferência destrutiva (PRENTICE, 2004). 

No entanto, em relação a corrente interferencial há poucos estudos que 

comprovam sua eficácia e os mecanismos dos seus efeitos, apesar do seu uso ser 

contínuo na prática clínica. 

Sendo de amplo uso clínico, a corrente interferencial faz parte das 

modalidades da eletroterapia, porém a literatura ainda é muito empírica sobre o 

assunto, havendo a importância de ser explorada para que sua aplicação seja mais 

efetiva. O propósito da pesquisa é proporcionar o acesso ao conhecimento científico 

e evidenciar que a pesquisa não trás puramente o exato e sim hipóteses de analisar, 

investigar e explorar certas áreas do conhecimento. 

 

OBJETIVOS 

 O objetivo este estudo foi analisar diversas literaturas que possam esclarecer 

a eficácia da corrente interferencial baseado em seu efeito antiinflamatório nos 

tecidos, e estabelecer os parâmetros mais adequados para seu uso. 
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METODOLOGIA  

 O artigo consiste em uma metanálise utilizando estatísticas de estudos 

envolvidos numa mesma questão. Foram utilizadas bases de dados Pubmed, 

Medline, Lilacs, Scielo e Literaturas clássicas. Os artigos revisados variaram do ano 

de 2000 a 2014 em língua inglesa e portuguesa.  

 A busca bibliográfica foi realizada através das palavras-chaves: Corrente 

Interferencial Vetorial; Corrente de Média Frequência; Eletroterapia, Corrente 

Elétrica Alternada.  

 Os artigos foram lidos na integra e selecionados apenas os que atenderem os 

seguintes critérios: 

• A influência da corrente interferencial; 

• Protolocos para aplicação da corrente de média frequência; 

• Estimulação elétrica aplicadas em edema; 

• Estudos clínicos para a aplicação da CIV. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Processo Inflamatório e Dor 

 Toda e qualquer alteração tecidual é chamada de inflamação. Seu principal 

objetivo é a reparação tecidual após a lesão e produzir estímulos etiopatogênicos. 

Esses estímulos favorecem o aumento da circulação local, aumentando a 

permeabilidade dos capilares e volume. Esse aumento de líquido está relacionado 

aos leucócitos (glóbulos brancos) que se encaminham até a lesão para fazer defesa 

do corpo. Junto ao processo inflamatório estão presentes os sinais clínicos como 

rubor, calor, sensibilidade e dor (GUYTON, 2006; AGNE, 2007; DRUMMOND, 2000). 

 Os medicamentos antiinflamatórios são utilizados para finalidade terapêutica 

no tratamento de distúrbios músculos-esqueléticos, porém seu efeito é 

especificamente para alívio da dor e sinais inflamatórios, permanecendo a lesão no 

tecido afetado (AGNE, 2007). 

 A dor tem por finalidade a proteção do organismo causada por algum estímulo 

doloroso. É definida como qualquer experiência sensorial e emocional desagradável 

associada a um dano tissular ou potencial (GUYTON, 2006; BÉLANGER, 2012; 

ALMEIDA et al, 2005). 
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 A capacidade de sensibilidade da dor inicia nas terminações nervosas livres, 

transmitindo impulsos através dos nervos para a medula espinhal e desta para o 

cérebro, chamado de fibras eferentes. O comando que vem do cérebro até a medula 

é conhecido como fibras aferentes (GUYTON, 2006). 

 São classificados dois tipos de dor: rápida e lenta. A dor rápida transmite-se 

por nociceptores mecânicos e térmicos do tipo “AS” e ocorre no tempo de 

aproximadamente 0,1 segundo (GUYTON, 2006). 

 A dor lenta ou também conhecida como “dor em queimação, contínua”, sendo 

estimulada através das fibras “C”. O estimulo inicia-se em 1 ou mais segundos. A 

percepção da dor pode variar conforme a idade, diferenciando sua capacidade de 

tolerância (GUYTON, 2006; DRUMMOND, 2000). 

  

RESULTADOS 

 A revisão selecionou 15 literaturas e utilizou apenas 5 para a formatação da  

tabela 1, padronizando os efeitos devidos a sua metodologia que abordaram a 

aplicação da corrente interferencial evidenciando os seus efeitos terapêuticos. 

 Um estudo feito experimentos com ratos demonstrou que após uma fratura 

induzida, aplicou-se a corrente interferencial com a frequência portadora de 4000 

Hz. Foram separados em dois grupos, sendo que em um grupo foi aplicado a 

corrente com os parâmetros descritos na tabela 1. O volume e o cálculo do edema 

foram mensurados nas primeiras três horas de aplicação da injeção de carregenina. 

Foi considerado que a aplicação reduziu a hiperalgesia e houve redução de edema, 

acreditando que a corrente tem ação de bombeamento no sistema linfático. Há 

hipóteses desta redução da hiperalgesia e edema dos animais que foram 

anestesiados de terem se movimentado mais do que os que não foram estimulados, 

estando relacionados secundariamente com o processo de redução do edema 

(JORGE, 2000). Anos depois o mesmo autor, publicou uma pesquisa dando enfoque 

na dor inflamatória, caracterizada pela estimulação contínua dos nociceptores, 

gerando a liberação de mediadores inflamatórios (histamina e serotonina) e trazendo 

a hipótese que esses mediadores poderiam estar relacionados às respostas da dor. 

O estudo frisa que a corrente não reduziu significativamente o edema, evidenciando 

que o efeito analgésico está relacionado com a ação antiinflamatória (JORGE et. al. 

2006).  
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 Cohen 2005 defende a teoria da ação antiinflamatória da CIV e explica que a 

corrente além de analgésica, normaliza o balanço neurovegetativo e proporciona 

melhora da circulação, isso acontece pelo bloqueio de liberação de mediadores 

químicos: inflamatórios e analgésicos, através do sistema ortossimpático. A figura 3, 

explica o esquema de como ocorre o aumento da permeabilidade. A estimulação 

faz-se pela passagem pelas fibras nervosas grossas, além de reduzir a dor.  

 Os protocolos de aplicação para uma entorse articular evidenciando a 

redução de edema e dor estão descritos na tabela 1.  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Fluxograma explicativo da ação antiinflamatória da CIV, desde a regulação central que 

ocorre no hipotálamo. O estímulo é feito através das vias nervosas simpáticas onde ocorre a 

liberação de mediadores químicos surgindo a inflamação no local da lesão. Ao mesmo tempo o corpo 

humano é capaz de produzir o cortisol como forma de minimizar os sinais clínicos da lesão. Essa 

liberação hormonal é feita através da glândula supra-renal (COHEN, 2005). 

 

 Muitos estudos recentes sobre a CIV não mencionam e desconhecem o efeito 

para redução de edema e antiinflamatório da corrente. RICCI, DIAS & DRIUSSO 

2010 através de uma revisão sistemática cita a corrente interferencial somente como 

uso analgésico. Outro estudo relata que a corrente interferencial foi eficaz na 

diminuição da intensidade da dor induzida através do experimento feito com 

indivíduos saudáveis, e relata brevemente sobre o efeito da diminuição do inchaço, 

porém sem embasamento teórico que explique esse fenômeno (JOHNSON & 

TABASAM, 2014). 

Tabela 1 – Estudos sobre a corrente interferencial e sua utilização 
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* Dados não fornecidos e/ou insuficientes pelos estudos 

 

 

Autor   Tipo do estudo Parâmetros   Resultados   
                    

JORGE, 2000 Dor e edema Frequência: 4000 Hz 
Redução da 
hiperalgesia 

  

induzidos em 
ratos AMF: 140 Hz   

e edema pela 
ação 

  

Delta F: 70 Hz   
do sistema 
linfático 

SLOPE: 6 por 6 segundos       
Intensidade: 5 miliamperes       
Método 
Bipolar         
            

JORGE, et. al.  Dor inflamatória Frequência: 400 Hz 
Redução 
insignificante do 

2006 Induzida em 
ratos AMF: 140 HZ   edema     

  

Duração de pulso: 125 
milissegundos 

  

Intensidade: 5 miliamperes 
Duração de pulso: 125 
milissegundos 
Duração da aplicação: 1 hora 

RICCI, DIAS 
Fibromialgia e 
dor 

* 

Diminuição de 
dor 

& DRIUSSO, 
2010     

          

COHEN, 2005 
Entorse de 
tornozelo Frequência: 4000 Hz 

Redução da dor 
e edema 

  

em fase aguda AMF: 130 a 150 Hz 
com 
propriedades 

    Delta F: 80 a 100 Hz Antiinflamatórias 
    SLOPE: 6 por 6 segundos 
    Tipo de aplicação: tetrapolar 
          

JOHNSON &  
Efeitos 
analgésicos 

* 

Diminuição da 
intensidade 

TABASAM, 
2014 induzidos em 

da dor induzida 
em 

  

pacientes sem 
dor indivíduos 

saudáveis     
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DISCUSSÃO  

O artigo alcançou dados sobre a corrente interferencial e avaliou sua ação e 

eficácia como um agente antiinflamatório. O intuito foi compreender de forma mais 

profunda como a corrente interferencial vetorial foi capaz de gerar o efeito 

antiinflamatório nos tecidos.  

Apesar de seu uso ser frequente por muitos fisioterapeutas, foi observado na 

tabela 1 que a CIV é constantemente mencionada como corrente analgésica para 

principal benefício, porém é possível perceber que há vantagens na sua utilização 

como antiinflamatória. 

Na teoria é exemplificado que o efeito antiinflamatório é causado pela sua 

ação exercida no sistema linfático, atuando como ação de bombeamento (JORGE, 

2000, JORGE et al 2006). Além dessa melhora da circulação local, a corrente 

interferencial normaliza o balanço neurovegetativo, relacionados com o centro 

hipotalâmico e sistema de imunidade, bloqueando os mediadores químicos através 

do sistema ortossimpático (COHEN 2005).  

É evidente que ainda há poucos estudos que possam comprovar a eficácia da 

ação antiinflamatória da corrente interferencial, e a necessidade de mais evidências 

científicas com metodologia adequada. 

            

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Visto que hoje a corrente interferencial tem apresentado várias utilidades de 

tratamentos para diversas patologias e trata-se de um tema inovador, ainda muitos 

artigos sobre estão voltados para seu efeito analgésico, sendo a sua eficácia 

antiinflamatória ainda muito escassa na literatura e sem embasamento teórico que 

possa justificar e esclarecer se há realmente ação antiinflamatória da corrente. 

Portanto há uma extrema necessidade de novas pesquisas para que possam dar 

suporte para novos estudos. 
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