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1. RESUMO 

A palavra dismenorreia, derivada do grego, significa “fluxo menstrual difícil”. É 

um distúrbio ginecológico que afeta em média 60% das mulheres com diferentes graus 

de intensidades, e as im¬pede de realizar atividades habituais. Há recursos capazes 

de diminuir a severidade dos sintomas ou mesmo elimina-los. Fora o uso de 

medicamentos, os recursos fisioterapêuticos podem ser utilizados, como a 

termoterapia, crioterapia, cinesioterapia, eletroterapia, massoterapia e acupuntura. No 

entanto, ao pesquisarmos na literatura científica encontramos poucas informações a 

respeito de seus efeitos na dismenorreia. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 

avaliar os efeitos da aplicação da técnica de massagem com pedras quentes em 

ensaio clínico randomizado controlado, comparando-o ao uso da TENS. Foram 

selecionadas 16 voluntárias do sexo feminino, portadoras de dismenorreia primária, 

com idade entre 16 a 25 anos, que não usavam contraceptivos orais, com 

menstruação dolorosa e que fizeram uso de analgésicos para alívio da dor menstrual 

nos últimos 3 meses. Em seguida, as mesmas foram divididas em dois grupos através 

de sorteio – Grupo 1: TENS e Grupo 2: Massagem com Pedras Quentes. O estudo foi 

realizado, fora do período menstrual, duas vezes por semana durante três meses, no 

SPA & Wellness da Universidade Anhembi Morumbi e/ou na sala de atendimento 

estético do Studio Lyne Pilates. Para avaliação foram utilizados os instrumentos: 

Escala EVA, Ficha de avaliação com tabela de sintomas, Questionário de dor McGill 

e Diário de Medicamentos. Sobre os dados percentuais, pudemos observar 

diminuição do nível de dor e do uso de medicamentos, porém, estatisticamente não 

se pode dizer que houve diferença significativa entre os dados dos grupos, segundo 

o Teste U de Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW). Conclui-se que os dois grupos tiveram 

melhora importante da maioria dos sintomas relacionados à dismenorreia. A 

intensidade da dor, avaliada pela escala EVA, em dados percentuais, nos mostra 

melhora de 56% grupo de TENS e 40% no grupo de Massagem, e pelo Questionário 

de Dor McGill, 43% no grupo de TENS e 49% no grupo de Massagem, com destaque 

para o descritor afetivo com melhora de 63% no grupo de Massagem e 41% no grupo 

de TENS. Sendo assim, o estudo atribui efeito positivo à Massagem com Pedras 

Quentes, como terapia alternativa ao uso de medicamentos por mulheres com 

dismenorreia. Espera-se que este estudo sirva como incentivo e modelo para novas 

pesquisas na área da Saúde da Mulher. 



2. INTRODUÇÃO  

A palavra dismenorreia é derivada do grego e significa “fluxo menstrual difícil” 

(FAE e PIVETTA, 2010), refere-se a um tipo de distúrbio ginecológico que afeta em 

média 60% das mulheres com diferentes graus de intensidades, e as impede de 

realizar atividades habituais. Podendo ser classificada como dismenorreia primária ou 

secundária. A primária tem como principal característica a ausência de anormalidades 

estruturais visíveis ou qualquer doença pélvica ginecológica (ARAÚJO, LEITÃO e 

VENTURA, 2010). 

A dor causada pela dismenorreia é caracterizada como espasmódica em forma 

de cólica, com crises agudas que se manifestam algumas horas antes ou no início da 

menstruação, sendo mais intensa, frequentemente, no primeiro dia, raramente 

ultrapassando o segundo. De intensidade variável, pode ou não acontecer 

concomitante a outros sintomas como náuseas, vômitos, tonturas, palidez, sudorese, 

fadiga, cefaleia, nervosismo, dor lombar e em membros inferiores, e aumento do 

número de evacuações (ARAÚJO, LEITÃO e VENTURA, 2010; FAE e PIVETTA, 

2010). 

Existem inúmeros recursos capazes de diminuir a severidade dos sintomas ou 

até mesmo eliminá-los (COSTA e BRAZ, 2005 apud FERREIRA et al, 2010). Quando 

se pensa em tratamento, os analgésicos são a primeira linha no manejo da 

dismenorreia primária (TONETTO, GERZSON e BRAZ, 2010). Para o alívio da dor 

são recomendados analgésicos, antiespasmódicos e entorpecentes. No entanto, 

existem diversos recursos fisioterapêuticos, em que se pode utilizar o calor superficial, 

a crioterapia e a cinesioterapia como formas de tratamento capazes de prevenir, 

eliminar ou melhorar as condições da paciente (FERREIRA et al, 2010).  

A Estimulação Nervosa Elétrica Transcutânea (TENS) tem se mostrado um 

método de sucesso não invasivo no controle da dor. Seus mecanismos de ação 

envolvem a liberação de endorfinas, constituindo uma solução possível para mulheres 

que sofrem de dismenorreia e não conseguem o alívio com outras formas de 

tratamento. A TENS convencional é um tipo de modulação que possui uma corrente 

de alta frequência e baixa amplitude de estimulação, cujo objetivo é ativar fibras A-

beta de largo diâmetro sem ativar fibras de pequeno diâmetro relacionadas com a dor. 

Os dados disponíveis sugerem que a TENS é eficaz para o tratamento da menalgia, 



representando uma alternativa para mulheres que querem minimizar, ou até mesmo 

cessar, o consumo de medicação (FERREIRA et al, 2010). 

Uma outra teoria seria que ao realizarmos a estimulação cutânea, é possível 

ativar os receptores mecânicos do tecido conjuntivo, onde o estímulo é transmitido 

pelos nervos sensoriais através dos gânglios simpáticos para a medula espinhal. Este 

estímulo age liberando opiáceos como a encefalina na raiz nervosa posterior da 

medula espinhal, inibindo a transmissão da dor pela fibra (TONETTO, GERZSON e 

BRAZ, 2010). 

Já a termoterapia é um recurso que utiliza o calor como forma de tratamento, 

tendo como efeitos a sedação de terminações nervosas, o relaxamento muscular e o 

aumento do fluxo sanguíneo causado pela vasodilatação, levando à redução local da 

quantidade de metabólitos e contribuindo para o alívio do espasmo (STARKEY, 2001). 

A terapia por pedras quentes é um dos recursos de termoterapia possíveis para 

o tratamento da dismenorreia, no entanto, por alguma razão, há pouca teoria a 

respeito do uso das pedras como tratamento. Os índios usam pedras quentes em seus 

rituais de cura, cuidadosamente selecionadas, desde a antiguidade. Também utilizam 

um tipo de pedra aquecida ao sol (helioterapia) sobre o ventre da mulher durante seu 

período de menstruação para aliviar a dor (PEREIRA e SZERMAN, 2013). 

A técnica de Massagem com Pedras Quentes associada aos pontos (tsubos) 

do Shiatsu, pode proporcionar uma resposta significativa. Na região sacral, por 

exemplo, existem pontos específicos de liberação de tensão. Os principais são: Ten-

Shi; VB-30; B-53; B-26; B-31; B-34, os quais agem aliviando a tensão lombar e dores 

menstruais, atuando também sobre as funções sexual e digestiva (JAHARA-

PRADIPTO, 1986). 

 Sendo assim, esta pesquisa teve como objetivo avaliar os principais efeitos da 

terapia de Massagem com Pedras Quentes na Dismenorreia Primária, e baseada em 

seus resultados sugerir alternativas ao tratamento medicamentoso. 

3. OBJETIVOS  

Objetivo Geral: Avaliar os principais efeitos da terapia de Massagem com 

Pedras Quentes na Dismenorreia Primária; 



Objetivos Secundários: Comparar os efeitos da terapia de Massagem com 

Pedras Quentes e a aplicação de TENS; Comparar a intensidade de dor, em mulheres 

com dismenorreia primária, anterior e posteriormente ao tratamento sugerido; 

Comparar os sintomas que acompanham o período de menstruação; Sugerir 

alternativas ao tratamento medicamentoso. 

4. METODOLOGIA  

 Foi desenvolvido um ensaio clínico randomizado controlado. Apresentando 

uma pesquisa descritiva, baseada em pesquisa bibliográfica e experimental. Sendo 

que na intervenção o grupo experimental recebeu massagem com pedras quentes e 

o grupo controle aplicação de TENS, no modo acupuntura, em região lombar e baixo-

ventre, comparando presença de dor e necessidade de analgésico, prévia e 

posteriormente às técnicas.  

 O local utilizado para realização da pesquisa foi a sala de atendimento do SPA 

& Wellness da Universidade Anhembi Morumbi, localizado na Rua Doutor Almeida 

Lima, 1.134 – Mooca – São Paulo, SP, e a sala de atendimento do Studio Lyne Pilates, 

localizado na Avenida Sapopemba, 6.313 – Sapopemba – São Paulo, SP, por um 

período de três meses.  

Composta de 16 voluntárias do sexo feminino, portadoras de dismenorreia 

primária, com idade entre 16 a 25 anos, que não usavam contraceptivos orais, que 

tiveram menstruação dolorosa nos últimos 3 meses e fizeram uso de analgésicos para 

alívio da dor menstrual, nos últimos 3 meses. 

 Foram excluídas da amostra as voluntárias com presença de ulcerações ou 

doenças de pele, transtornos mentais ou distúrbios que impediam boa comunicação, 

alteração de sensibilidade, dismenorreia secundária e hipertensão. 

A aquisição de voluntárias aconteceu através da divulgação da pesquisa por 

meio de cartazes na Universidade Anhembi Morumbi e Redes Sociais. Foi solicitado 

a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e realizado junto 

a pesquisadora o preenchimento de questionário, ficha de Avaliação e questionário 

de dor McGill. Foi entregue a cada uma das voluntárias o diário de medicamentos, as 

quais foram instruídas quanto a maneira de preencher. 

5. DESENVOLVIMENTO  



O tratamento foi realizado fora do período menstrual, duas vezes por semana, 

durante três meses, onde foram utilizados os seguintes recursos: GRUPO 1: Aparelho 

TENS da marca QUARCK® com 4 eletrodos autoadesivos (cedidos pela empresa 

CARCI®) posicionados, em paralelo, nas regiões de baixo-ventre e lombar nos pontos 

BP-14 (Fujie) e B-26 (Guanyuanshu), por um período de 20 minutos, com frequência 

de 4Hz e largura de pulso 200µs, no modo Acupuntura. GRUPO 2: Massagem com 

Pedras Quentes com Óleo de Semente de Uva (cedido pela empresa BY SAMIA®) 

associada à localização dos seguintes pontos da Acupuntura: E-23 (Taiyi), VC-4 

(Guanyuan), VC-6 (Qihai), BP-13 (Fushe), BP-14 (Fujie), E-29 (Guilai), VC-3 (Zhongji), 

BP-11 (Jimen), E-36 (Zusanli), BP-6 (Sanyinjiao), F-3 (Taichong), R-5 (Shuiquan), R-

6 (Zhaohai), BP-5 (Shangquiu), R-1 (Yongquan), BP-4 (Gongsun), E-41 (Jiexi), VB-40 

(Qiuxu), B-61 (Pucan), B-62 (Shenmai), B-22 (Sanjiaoshu), B-23 (Shenshu), B-24 

(Qihaishu), B-25 (Dachangshu), B-26 (Guanyuanshu), B-31 (Shangliao), B-32 (Ciliao), 

B-53 (Baohuang), VB-30 (Huantiao), por um período de 30 minutos. A sequência de 

movimentos realizada durante a massagem foi baseada nas obras dos seguintes 

autores: JAHARA-PRADIPTO, M., 1986; DOUGANS, I., ELLIS, S., 1992; MACIOCIA, 

G.A., 1996; GILLANDERS, A., MALVEZZI, M., 1999; CASSAR, M.P., 2001; 

LOURENÇO, O.T., 2008; POSSER, L.L., 2011; MENDES, R.C.; CELESTINO, T.R., 

2012. 

Ao final do tratamento foi realizada a avaliação final por meio de Escala EVA, 

reaplicação do Questionário de Dor McGill e análise da tabela de sintomas. Além 

disso, todas devolveram o diário de medicamentos com anotações referentes ao uso 

de analgésicos durante os três meses em que participaram da pesquisa. 

6. RESULTADOS  

 Os resultados encontrados referentes a dor, uso de medicamentos e sintomas 

da dismenorreia encontram-se nas tabelas a seguir. A média de dor, avaliada pela 

Escala EVA (0-10) nas voluntárias do grupo de TENS, no início do tratamento foi de 

7,85 (±0,89) e ao final 3,42 (±1,81). E no grupo de Massagem, no início foi de 7,11 

(±1,05) e ao final 4,22 (±1,85). Através destes dados, percentualmente, observamos 

melhora de 56,43% no grupo de TENS e 40,64% no grupo de Massagem. 

 EVA  

Inicial 

Mês  

1 

Mês  

2 

Mês  

3 

%  

(I:F) 



TENS 7,85 5,57 5,57 3,42 56,43 

σ 0,89 1,61 1,90 1,81 --- 

MASSAGEM 7,11 5,44 4,11 4,22 40,64 

σ 1,05 2,24 2,31 1,85 --- 

Tabela 1 – Intensidade de Dor, segundo Escala EVA (Fonte: Dados do autor, 2016). 

A dor avaliada pelo Questionário de Dor McGill, nos trouxe importantes 

questionamentos, visto que produziu um resultado diferente do observado com a 

Escala EVA. Apresentando melhora de 43,33% no grupo de TENS e 49,45% no grupo 

de Massagem, no score total. Além disso, pudemos verificar diferença no score dos 

descritores entre os dois grupos, principalmente no afetivo com melhora de 41,92% 

no grupo de TENS e 63,66% no grupo de Massagem, e no avaliativo com melhora de 

45,90% no grupo de TENS e 60,13% no grupo de Massagem, conforme segue a 

tabela abaixo: 

 
McGill 

Inicial 

McGill 

Final 

%  

(I:F) 

TENS 50,42 28,57 43,33 

σ 8,22 10,53 --- 

MASSAGEM 49,22 24,88 49,45 

σ 5,38 12,69 --- 

Tabela 2 – Score de Dor, segundo o Questionário McGill (Fonte: Dados do autor, 2016). 

SENSITIVO 
McGill 

Inicial 

McGill 

Final 

%  

(I:F) 
AVALIATIVO 

McGill 

Inicial 

McGill 

Final 

%  

(I:F) 

TENS 26,42 15,85 40 TENS 3,42 1,85 45,90 

σ 4,46 5,95 --- σ 1,13 0,69 --- 

MASSAGEM 26,44 15,55 41,18 MASSAGEM 4,44 1,77 60,13 

σ 4,46 5,95 --- σ 0,52 0,97 --- 

AFETIVO 
McGill 

Inicial 

McGill 

Final 

%  

(I:F) 
MISCELÂNEA 

McGill 

Inicial 

McGill 

Final 

%  

(I:F) 

TENS 8,85 5,14 41,92 TENS 11,71 5,42 53,71 

σ 1,95 2,67 --- σ 2,05 3,04 --- 

MASSAGEM 9,77 3,55 63,66 MASSAGEM 8,55 4 53,21 

σ 1,48 3,24 --- σ 2,35 2,29 --- 



Tabela 3 – Score de Dor, segundo Descritores do Questionário McGill (Fonte: Dados do autor, 2016). 

Referente o uso de medicamentos, observamos melhora de 88,54% no grupo 

de TENS e 70,80% no grupo de massagem. 

 Medicamentos 

Inicial 

Mês  

1 

Mês  

2 

Mês  

3 

%  

(I:F) 

TENS 7,42 2 1,85 0,85 88,54 

σ 3,2 2,38 1,95 1,86 --- 

MASSAGEM 6,44 4 2,11 1,88 70,80 

σ 2,35 2,06 1,53 1,05 --- 

 Tabela 4 – Uso de Medicamentos AINES (Fonte: Dados do autor, 2016). 

MEDICAMENTOS ANTES (%) DEPOIS (%) 

Buscopan 31,25 25 

Dipirona 18,75 6,25 

Paracetamol 6,25 6,25 

Ibuprufeno 12,5 6,25 

Buscofen 25 43,75 

Advil 25 25 

Tylenol 0 6,25 

Ponstan 25 25 

Atroveran 18,75 0 

Tandrilax 0 6,25 

Piroxicam 6,25 6,25 
Tabela 5 – Medicamentos utilizados (Fonte: Dados do autor, 2016). 

 Os sintomas foram avaliados ao início e ao final do tratamento. Nos dois grupos 

encontramos a prevalência dos seguintes sintomas: náusea, tontura, dor nas costas, 

dor de cabeça e inchaço (>60%), conforme as tabelas. Verificou-se nos sintomas do 

grupo de TENS diminuição da tontura (60%), dor nas costas (40%) e dor de cabeça 

(43%), inalteração do inchaço (50%) e extinção da náusea (80%).  Já nos sintomas 

do grupo de Massagem, encontramos extinção da tontura (71%) e dor nas costas 

(67%) e diminuição da dor de cabeça (56%) e do inchaço (71%), além de da 

diminuição ou extinção da náusea em equilíbrio (33%). 



Tabela 6 – Sintomas: Grupo de TENS (Fonte: Dados do autor, 2016). 

Tabela 7 – Sintomas: Grupo de Massagem (Fonte: Dados do autor, 2016). 

SINTOMAS 
ALÉM DA 

CÓLICA 
AUMENTOU INALTEROU DIMINUIU 

NÃO 

TEVE 

NAUSEA 71% 0% 0% 20% 80% 

VOMITO 43% 0% 0% 0% 100% 

FADIGA 57% 0% 25% 50% 25% 

TONTURA 71% 0% 40% 60% 0% 

DOR COSTAS 71% 20% 20% 40% 20% 

DOR  

DE CABEÇA 
100% 14% 29% 43% 14% 

AUMENTO DA  

EVACUAÇÃO 
57% 0% 50% 25% 25% 

PALIDEZ 14% 0% 0% 0% 100% 

SUDORESE 43% 0% 0% 0% 100% 

DESMAIO 14% 0% 0% 0% 100% 

QUASE  

DESMAIO 
29% 0% 0% 0% 100% 

INCHAÇO 86% 0% 50% 17% 33% 

FOME 43% 0% 67% 33% 0% 

PERDA  

DE APETITE 
43% 0% 33% 33% 33% 

ACNE 57% 0% 100% 0% 0% 

INSÔNIA 29% 0% 0% 50% 50% 

SINTOMAS ALÉM DA 
CÓLICA 

AUMENTOU INALTEROU DIMINUIU NÃO 
TEVE 

NAUSEA 67% 0% 33% 33% 33% 

VOMITO 22% 0% 0% 0% 100% 

FADIGA 44% 0% 25% 25% 50% 

TONTURA 78% 0% 0% 29% 71% 

DOR COSTAS 67% 0% 17% 17% 67% 

DOR DE CABEÇA 100% 0% 22% 56% 22% 

AUMENTO DA  
EVACUAÇÃO 

44% 0% 0% 50% 50% 

PALIDEZ 44% 0% 0% 25% 75% 

SUDORESE 22% 0% 0% 0% 100% 

DESMAIO 22% 0% 0% 0% 100% 

QUASE  
DESMAIO 

33% 0% 0% 0% 100% 

INCHAÇO 78% 0% 14% 71% 14% 

FOME 44% 0% 100% 0% 0% 

PERDA DE 
APETITE 

33% 0% 0% 0% 100% 

ACNE 56% 0% 40% 60% 0% 

INSÔNIA 22% 0% 50% 50% 0% 



Sobre a análise bioestatística, optou-se por um teste não paramétrico, o teste 

U de Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW). Nesse teste foram atribuídos valores de 

ordem, denominados de postos, a cada um dos valores, tanto do grupo controle (Tens) 

quanto do grupo pesquisa (Pedras). Calculou-se para cada um dos grupos o valor de 

U que conferiu para o grupo controle o valor 21 e para o grupo pesquisa o valor 42. 

Apenas o menor dos dois valores é considerado nesse teste, ou seja, o valor 21. O 

valor crítico de comparação pode ser encontrado em tabelas de livros de estatística e 

é denominado “Tabela de distribuição U de Mann-Whitney”, com nível de confiança 

de 95%, ou seja, alfa de 5%. O valor associado nesse caso foi o valor crítico 12. 

Considerou-se como hipótese nula (H0) que “as duas populações não diferem”. 

Como o menor valor calculado, 21, é maior que o valor crítico, 12, não se rejeita a 

hipótese nula, então, as duas populações não diferem. Isso quer dizer, que frente os 

dados apresentados, as duas populações apresentam-se equivalentes quanto a 

variável em estudo. Assim não se pode dizer que o método TENS e o método das 

Pedras sejam diferentes enquanto resultados apresentados. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  Através deste estudo busca-se dar destaque a Fisioterapia como importante 

recurso no tratamento da dismenorreia primária, uma vez que esta apresenta uma 

gama de opções pouco explodas na área de Saúde da Mulher. Neste estudo pudemos 

perceber que tanto a TENS acupuntura quanto a Massagem com Pedras Quentes 

trouxeram resultados eficazes na prevenção dos sintomas que acompanham a 

dismenorreia.  

Sendo assim, o estudo atribui efeito positivo à Massagem com Pedras Quentes, 

como terapia alternativa ao uso de medicamentos por mulheres com dismenorreia. 

Espera-se, por tanto, que este estudo sirva como incentivo e modelo para novas 

pesquisas nesta área. 
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