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Efeito adicional das correntes interferenciais vetoriais em um programa de 
exercícios para pacientes com síndrome impacto unilateral do ombro: um 
ensaio clínico randomizado. 
 
1. RESUMO 
 
 Este estudo teve como objetivo verificar o efeito adicional das correntes 

interferenciais vetoriais (CIV) em um programa de exercícios para indivíduos com 

síndrome do impacto unilateral no ombro (SI). Quarenta e cinco participantes foram 

randomizados no Grupo 1 (exercício), Grupo 2 (exercício + (CIV) ou Grupo 3 (exercício 

+ ultrassom placebo). Os indivíduos participaram de 16 sessões de tratamento, duas 

vezes por semana durante 8 semanas. O resultado primário do estudo foi o escore da 

escala numérica da dor (END). As diferenças entre as médias dos grupos (MD) foram 

ajustadas e os intervalos de confiança de 95% (IC) foram calculados utilizando 

modelos lineares mistos. Nas comparações ao longo do tempo, houve redução 

significativa da dor em todos os grupos. Nas análises entre grupos, imediatamente 

após a primeira sessão de tratamento, observou-se que o Grupo 2 foi mais efetivo na 

redução do índice da END em relação ao Grupo 1 (MD -4.40 pontos, IC 95% -5,19 a 

-3,60), bem como o Grupo 3 em relação ao Grupo 1 (MD -1,06 pontos, IC 95% -1,85 

a -0,27). No entanto, após 16 sessões de tratamento, esses efeitos terapêuticos não 

foram mantidos e, portanto, o Grupo 1 foi mais efetivo na redução da intensidade da 

dor do que o Grupo 2 (MD 1.26 pontos, IC 95%: 0.47 a 2.05) e Grupo 3 (MD 0.86 

pontos, 95% CI 0,07 a 1,65). Quatro semanas após o término das sessões de 

tratamento, o Grupo 1 permaneceu mais efetivo na redução dos escores da dor do 

que o Grupo 2 (MD 1.00 pontos 95 % CI 0,20 a 1,79), mas sem significância clínica. 

A adição de CIV não gera maiores efeitos clínicos em um programa de exercícios para 

indivíduos com SI unilateral no ombro, do que a aplicação de exercícios isolados. 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 Dor no ombro de origem não traumática relacionada ao comprometimento das 

estruturas do espaço subacromial é uma das queixas musculoesqueléticas mais 

frequentes sendo denominada síndrome do impacto do ombro (SI).1 Ocorreram 

atualizações constantes ao longo dos anos em termos de compreensão de sua 

patobiomecânica desta disfunção.2-7 Vários autores questionam fortemente a 

terminologia da SI porque se refere apenas ao mecanismo mecânico que gera a 

compressão nos tendões do manguito rotador.8,9 Assim, atualmente é aceito que 

existem vários mecanismos fisiopatológicos internos que podem reduzir o potencial 

espaço para os tendões do manguito rotador no espaço subacromial.6-10 

 Desta forma, a terminologia da SI deve ser considerada um termo guarda-

chuva, não específico. Que inclui diagnósticos múltiplos, mesmo intrínsecos, 

envolvendo impacto dos tendões do manguito rotador, envolvimento da cabeça longa 

de bíceps, inflamação bursal e anormalidades estruturais do arco acromial e até 

mesmo alterações relacionadas a alterações no glenoumeral.8 E Ainda 

complementarmente alterações cinemáticas no movimento escapular, associados a 

desequilíbrios musculares do manguito rotador e dos músculos escapulares.11-14 

 A realizar o planejamento de programas de reabilitação envolvendo pacientes 

com SI ou dor no ombro, uma das alternativas recorrentes na prática clinica do 

fisioterapeuta é a utilização da corrente interferencial vetorial (CIV), caracterizado 

como um recurso eletroanalgésico e baseado na Aplicação de corrente alternada de 

média frequência (4000 Hz) com amplitude modulada em baixa frequência (0-250 Hz) 
12,15, 16 Como provável benefício do uso da CIV, a literatura destaca a diminuição da 

impedância oferecida pela pele durante a aplicação e a maior profundidade alcançada 

na área alvo de tratamento, resultando em analgesia mais eficaz e confortável para o 

paciente.16,17 

No entanto, entendo que a forma mais efetiva de tratamento para a SI é o 

fortalecimento muscular, faltam ainda ensaios clínicos randomizados aleatorizados, 

oferecendo o devido respaldo científico para fortalecer o uso desta corrente na prática 

clínica do fisioterapeuta, associando principalmente a tratamentos efetivos, já 



existentes. Além disso, a SI é uma entidade clínica complexa, de forma que quanto 

mais recursos terapêuticos comprovadamente eficazes estiverem à disposição dos 

fisioterapeutas, melhores serão as estratégias de tratamento para a resolução dos 

sinais e sintomas e reabilitação dos pacientes.  

 

3. OBJETIVOS 
 O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito adicional da CIV em um 

programa de exercícios para pacientes com SI unilateral. A hipótese do estudo é que 

a inserção da CIV em um programa de exercícios para estes pacientes é mais eficaz 

do que o uso isolado de exercícios. 

 
4. METODOLOGIA 
 O estudo foi realizado em um ambulatório na cidade de São Paulo, SP, Brasil, 

entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Os procedimentos do estudo foram aprovados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, sob o protocolo número 

51675615.3.0000.5511 e registrado em ClinicalTrials.gov (NCT029648819). Os 

participantes foram recrutados por meio de contato telefônico Todos os indivíduos 

incluídos no estudo validaram sua participação assinando um termo de 

consentimento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 Trata-se de um ensaio clínico, de três braços, randomizado e controlado por 

placebo com participantes cegos e examinador. Assim, um pesquisador foi 

responsável pelo recrutamento, avaliação e para confirmar os critérios de 

elegibilidade, um segundo realizou aleatorização e alocação oculta, e outros três 

fisioterapeutas realizaram a aplicação dos programas de tratamento, enquanto outro 

processou e analisou os dados coletados. 

 A randomização foi realizada para atribuir os indivíduos a um dos seguintes 

grupos: grupo 1 (exercício), grupo 2 (exercício + CIV) ou grupo 3 (exercício + 

Ultrassom placebo). A alocação cega dos indivíduos foi realizada por intermédio de 

envelopes opacos, selados, numerados sequencialmente e atribuídos aleatoriamente 

por uma tabela gerada por computador de números aleatórios. No primeiro dia de 

tratamento, os envelopes foram abertos pelo fisioterapeuta responsável pela 

aplicação dos programas de tratamento. 



 Participantes de ambos os gêneros foram recrutados, com idade entre 18 e 60 

anos, com história de dor anterolateral e unilateral no ombro por mais de três meses. 

Além disso, os participantes incluídos apresentaram um relatório emitido pelo médico 

ortopedista confirmando o diagnóstico, com uma pontuação mínima de quatro pontos 

na Escala Numérica da dor (END) em repouso ou durante o movimento ativo do ombro 

e positividade em pelo menos dois dos três Testes ortopédicos para SI: Neer, Hawkins 

e Jobe.18 

 Os critérios de exclusão adotados neste estudo foram os seguintes: indivíduos 

que apresentaram limitação funcional que tornariam impossível realizar movimentos 

fundamentais para os tratamentos propostos; Sinais e sintomas de entorpecimento ou 

formigamento no membro superior; História do trauma dos ombros; Lesão muscular 

no membro superior; Outras doenças relacionadas ao ombro; Tendões rompidos ; 

História de ombro e/ou cirurgia cervical; Uso de injeção de corticosteróides no ombro 

ou uso de analgésicos, antiinflamatórios ou relaxantes musculares nos últimos 3 

meses; Estar realizando ou ter sido submetido a tratamento fisioterapêutico nos 

últimos 3 meses. 

 As avaliações ocorreram antes da primeira sessão de tratamento, 

imediatamente após a primeira sessão de tratamento (apenas END), após 16 sessões 

de tratamento e 4 semanas após o término das sessões (apenas END). Assim, 4 

semanas após a última sessão, a avaliação foi realizada por telefone.  

 O END é uma escala simples, facilmente administrada, utilizada para avaliar a 

intensidade percebida da dor. Consiste em uma sequência de números de 0 (sem dor) 

a 10 (pior dor possível).19 A END possui alta confiabilidade para distúrbios do ombro, 

com coeficiente de correlação intraclasse (ICC) de 0.74.30 Kelly et al.20 relataram 

mínima diferença clinicamente importante de 1,5 pontos. 

Programa de tratamento  

 Os indivíduos participaram de 16 sessões de tratamento, duas vezes por 

semana durante 8 semanas. As sessões foram individuais, realizadas em uma sala 

reservada com iluminação e temperatura adequadas, com duração média de 2 horas. 

Três fisioterapeutas (um para cada grupo) responsáveis pelos procedimentos 

terapêuticos possuíam 3 anos de experiência na clínica de fisioterapia e passaram por 

um período de treinamento de dois meses para o uso do equipamento de eletroterapia 

e a execução dos exercícios terapêuticos. 

Grupo 1 (exercício) 



 O programa de terapia de exercícios consistiu em técnicas que formam o 

tratamento convencional usado em clínicas de fisioterapia. Assim, indivíduos foram 

submetidos ao seguinte programa: 

1) Tração cervical realizada por contato manual do fisioterapeuta, em três séries de 1 

minuto, com intervalos de 30 segundos entre as séries; 21 

2) Liberação miofascial do trapézio superior realizada manualmente pelo 

fisioterapeuta, em três séries de 1 minuto para cada músculo;22 

3) Liberação de capsula posterior em três séries de 30 segundos, com intervalos de 

30 segundos entre as séries: participante em decúbito lateral (sobre o lado que irá ser 

liberado), com joelhos flexionados, elevando o úmero a 90 ° na superfície de suporte, 

realizando a rotação interna do úmero 23 

4) Exercício Punch, realizado durante três séries de 10 repetições, com intervalos de 

30 segundos entre séries: participante, em decúbito dorsal, com o braço flexionado a 

90 ° e o cotovelo estendido, realizando deslocamento em retração e protrusão do 

ombro;24 

5) Ativação do músculo trapézio inferior: participante em decúbito dorsal, com o braço 

elevado em 120 ° (linha com o trapézio inferior) com um travesseiro tórax, escápulas 

estabilizadas. O paciente levantou a mão com o movimento escapular e manteve 3-5 

cm. Se o paciente não pudesse atingir esta posição devido a dor ou fraqueza 

muscular, poderia deixar seu braço pendurado na mesa de exame e apenas precisava 

levantar a parte superior do braço (cotovelo flexionado) em 120 ° de elevação;25,26 

6) Ativação do músculo trapézio médio: participante na mesma posição que para o 

trapézio inferior, mas agora sequestrou o braço a 90 °, o cotovelo flexionou (mão no 

chão), a escápula em ponto morto. O paciente puxou a escápula para a linha média 

da coluna vertebral. O braço ainda pode ser apoiado pela cama. A ativação do trapézio 

médio e inferior foi realizada durante três séries de 10 repetições, com descansos de 

30 segundos entre as séries, usando resistência à banda elástica para realizações de 

movimento; 27,28 

7) Exercício do manguito rotador (rotação interna e externa): rotação interna/ externa 

a 90 ° de elevação no plano escapular com resistência da banda elástica durante três 

séries de 10 para cada rotação, com intervalos de 30 segundos entre séries; 

 8) Rotação na parede utilizando uma bola (rotação interna e rotação externa): braço 

acometido na parede utilizando uma bola, durante três séries de 10 repetições, 

realizando rotação interna e externa, com 30 segundos de repouso entre séries. 



 Para a padronização dos exercícios realizados com uma banda elástica, a 

resistência foi determinada com base em 10 repetições do exercício sem dor, 

realizado de forma individualizada. A resistência foi reavaliada ao final de cada 

semana e os ajustes necessários foram realizados. 

Grupo 2 (exercício + IFC) 
 Além do mesmo programa de terapia de exercícios utilizado no grupo 1, o grupo 

2 recebeu a aplicação da CI gerada pelo equipamento Endophasys (KLD, Amparo, 

SP, Brasil) com dois canais (4 eletrodos auto-adesivos, 50 × 90 mm) sobre a área de 

dor, com os seguintes parâmetros: frequência portadora de 4 kHz, frequência 

modulada em amplitude (AMF) de 100 Hz, frequência de varredura de 50 Hz e padrão 

de balanço 1: 1, durante 50 minutos.29,30 O fisioterapeuta responsável pelos 

procedimentos deste grupo seguiu a terapia em todos os momentos, sendo 

responsável por garantir a manutenção da intensidade de acordo com o relatório do 

participante de "formigamento forte, no entanto confortável".30 

Grupo 3 (exercício + ultrasssom placebo) 

 Além do mesmo programa de terapia de exercícios utilizado no grupo 1, o grupo 

3 recebeu terapia de ultrasssom placebo gerada pelo equipamento Sonophasys (KLD, 

Amparo, SP, Brasil) por 10 minutos. Os movimentos circulares e lentos foram 

realizados utilizando o transdutor sobre a região dolorosa do ombro. O dispositivo de 

ultrasssom foi ligado sendo possível ao participante ouvir um sinal sonoro no início da 

terapia, no entanto, o dispositivo tinha parâmetros de zero e o painel de instrumentos 

que indicava os parâmetros de tratamento estavam fora do alcance do participante. 

 Os participantes foram analisados nos grupos aos quais foram alocados 

aleatoriamente (análise de intenção de tratar). Os histogramas foram criados para 

testar a normalidade dos dados e todos os resultados tiveram distribuições normais. 

Os dados foram expressos como valores médios e de desvio padrão. Além disso, as 

diferenças médias ajustadas entre os grupos (MD) e os intervalos de confiança (IC) 

de 95% foram calculadas usando modelos lineares mistos realizando a interação 

grupo, tempo e grupo por tempo. O programa SPSS, versão 17.0 (Chicago, IL, EUA) 

foi utilizado para as análises estatísticas, com um nível de significância de 5% 

estabelecido para todas as comparações. 

 
 
 



6. RESULTADOS  
 Um total de 59 indivíduos foram recrutados para o presente estudo. Destes, 14 

foram excluídos por não se enquadrarem aos critérios de exclusão. Portanto, 45 

indivíduos foram incluídos no estudo e esses foram randomizados em três grupos 

diferentes. A adesão às 16 sessões de intervenção fisioterapêutica proposta foi de 

100% em todos os grupos, sem perda de amostra ou descontinuidade. 

 As características demográficas dos indivíduos no presente estudo são 

descritas na Tabela 1. Assim, observou-se que a maioria dos participantes do estudo 

eram mulheres, adultos jovens e com ligeiramente acima do peso. Além disso, os 

grupos foram comparáveis em termos de linha de base, sendo esse o resultado de 

aleatorização e alocação oculta. 

 Nas comparações ao longo do tempo, houve redução significativa de dor em 

todos os grupos, como mostrado nas Tabelas 2 e 3. Quanto às análises mais 

importantes do presente estudo, ou seja, a análise entre grupos (Tabela 4), 

imediatamente após a primeira sessão de tratamento, observou-se que o Grupo 2 foi 

mais efetivo na redução do índice da END em relação ao Grupo 1 (MD -4.40 pontos, 

IC 95% -5,19 a -3,60), bem como o Grupo 3 em relação ao Grupo 1 (MD -1,06 pontos, 

IC 95% -1,85 a -0,27). No entanto, após 16 sessões de tratamento, esses efeitos 

terapêuticos não foram mantidos e, portanto, o Grupo 1 foi mais efetivo na redução da 

intensidade da dor do que o Grupo 2 (MD 1.26 ponto, IC 95%: 0.47 a 2.05) e Grupo 3 

(MD 0.86 pontos, 95% CI 0,07 a 1,65). No entanto, essas diferenças entre os grupos 

não foram clinicamente relevantes, ou seja, estavam abaixo de 1,5 pontos.29 Quatro 

semanas após o término das sessões de tratamento, o Grupo 1 permaneceu mais 

efetivo na redução dos escores da dor do que o Grupo 2 (MD 1.00 ponto 95 % CI 0,20 

a 1,79), mas sem significância clínica. Ao comparar os grupos restantes, o Grupo 2 foi 

mais eficaz na redução da intensidade da dor do que o Grupo 3 (MD 3,33 pontos, IC 

95% 2,54 a 4,12) apenas imediatamente após a primeira sessão de tratamento.  

 

 
 
 
 
 
 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 Observou-se no presente estudo que a adição da CIV em um programa de 

exercicios para indivíduos com SIS unilateral não é eficaz na redução de dor, 

incapacidade e catástrofe quando comparado a um grupo que recebeu apenas 

exercício e a um grupo que recebeu exercício e ultrasssom placebo. 

 Os resultados encontrados aqui indicam uma importante consideração quanto 

ao uso de CI para alívio da dor, sua principal implicação clínica. Apesar de ser 

amplamente utilizado por profissionais de reabilitação como um tratamento para 

pacientes com SI,29  no entanto, nenhum estudo controlado randomizado previamente 

publicado investigou os efeitos clínicos do uso da CIV na SI. Portanto, com os 

resultados deste estudo, esperamos oferecer alternativas para a realidade da prática 

clínica e também contribuir para a crescente base de evidências no gerenciamento do 

SI. 

 Neste contexto, Suriya-amarit et al.30 realizaram um estudo utilizando CIV em 

pacientes com dor no ombro hemiparetico e observaram redução imediata da 

intensidade da dor quando comparada a um grupo placebo. Da mesma forma, nosso 

estudo observou uma redução nos escores da END no grupo submetido a exercícios 

associados à SI. No entanto, os efeitos desta combinação não foram clinicamente 

superiores ao uso de exercícios isolados ou exercícios associados ao ultrasssom 

placebo após 16 sessões. Esses resultados confirmam a eficácia imediata da CIV na 

redução da dor no ombro, o que não é clinicamente importante devido à cronicidade 

recorrente encontrada nos distúrbios abordados em ambos os estudos. 

 A adição da CIV não gera maiores efeitos clínicos em um programa de 

exercícios para indivíduos com SI unilateral do que a aplicação de exercícios isolados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. FONTES CONSULTADAS  
 

1. Millar AL, Lasheway PA, Eaton W, Christensen F. A retrospective, descriptive study of 
shoulder outcomes in outpatient physical therapy. J Orthop Sports Phys Ther. 2006;36:403-
14. 

2. Rathbun JB, Macnab I. The microvascular pattern of the rotator cuff. J Bone Joint Surg Br. 
1970;52:540-53.  

3. Neer CS 2nd. Impingement lesions. Clin Orthop Relat Res. 1983;(173):70-7.  

4. Lohr JF, Uhthoff HK. The microvascular pattern of the supraspinatus tendon. Clin Orthop 
Relat Res. 1990;(254):35-8. 

5. Michener LA, McClure PW, Karduna AR. Anatomical and biomechanical mechanisms of 
subacromial impingement syndrome. Clin Biomech. 2003;18:369-79. 

6. Braman JP, Zhao KD, Lawrence RL, Harrison AK, Ludewig PM. Shoulder impingement 
revisited: evolution of diagnostic understanding in orthopedic surgery and physical therapy. 
Med Biol Eng Comput. 2014;52:211-9.  

7. Karduna AR, Kerner PJ, Lazarus MD. Contact forces in the subacromial space: effects of 
scapular orientation. J Shoulder Elbow Surg. 2005;14:393-9.  

8. Cools AM, Michener LA. Shoulder pain: can one label satisfy everyone and everything? Br 
J Sports Med. 2017;51:416-17. 

9. Braman JP, Zhao KD, Lawrence RL, Harrison AK, Ludewig PM. Shoulder impingement 
revisited: evolution of diagnostic understanding in orthopedic surgery and physical therapy. 
Med Biol Eng Comput. 2014;52:211-9.  

10. Karduna AR, Kerner PJ, Lazarus MD. Contact forces in the subacromial space: effects of 
scapular orientation. J Shoulder Elbow Surg. 2005;14:393-9.  

11. Ratcliffe E, Pickering S, McLean S, et al. Is there a relationship between subacromial 
impingement syndrome and scapular orientation? A systematic review. Br J Sports Med 
2014;48:1251–6. 

12. Phadke V, Camargo PR, Ludewig PM. Scapular and rotator cuff muscle activity during arm 
elevation: a review of normal function and alterations with shoulder impingement. Rev Bras 
Fisioter 2009;13:1–9.  

13. Ludewig PM, Reynolds JF. The association of scapular kinematics and glenohumeral joint 
pathologies. J Orthop Sports Phys Ther 2009;39:90–104. 
  
14. Michener LA, McClure PW, Karduna AR. Anatomical and biomechanical mechanisms of 
subacromial impingement syndrome. Clin Biomech 2003;18:369–79.   

15. Jan F, Naeem A, Malik AN, Amjad I, Malik T. Comparison of low level 
laser therapy and interferential current on post stroke shoulder pain. J Pak Med Assoc 2017; 
67:788-789. 

16. Fuentes JP, Armijo Olivo S, Magee DJ, Gross DP. Effectiveness of Interferential Current 
Therapy in the Management of Musculoskeletal Pain: A Systematic Review and Meta-
Analysis. Phys Ther. 2010;90:1219-38. 

17. Gundog M, Atamaz F, Kanyilmaz S, Kirazli Y, Celepoglu G. Interferential current therapy 
in patients with knee osteoarthritis: comparison of the effectiveness of different amplitude-
modulated frequencies. Am J Phys Med Rehabil 2012;91:107-13.  

18. Pekyavas NO, Baltaci G. Short-term effects of high-intensity laser therapy, manual therapy, 
and Kinesio taping in patients with subacromial impingement syndrome. Lasers Med Sci. 



2016;31:1133-41. 

19 Ferreira-Valente MA, Pais-Ribeiro JL, Jensen MP. Validity of four pain intensity rating 
scales. Pain. 2011;152:2399-404.  

20 Kelly AM. The minimum clinically significant difference in visual analogue scale pain score 
does not differ with severity of pain. Emerg Med J. 2001;18:205-207. 

21 Savva C, Giakas G. The effect of cervical traction combined with neural mobilization on 
pain and dis- ability in cervical radiculopathy. A case report. Man Ther. 2013;18:443-6.   

22 Ellenbecker TS, Cools A. Rehabilitation of shoulder impingement syndrome and rotator cuff 
injuries: an evidence- based review. Br J Sports Med. 2010;44:319-27.  

23. Moura KF, Monteiro RL, Lucareli PR, Fukuda TY. Rehabilitation of subacromial pain 
syndrome emphasizing scapular dyskinesis in amateur athletes: A case series. Int J Sports 
Phys Ther. 2016;11:552-63. 

24 Cools A, Declercq G, Cambier D, Mahieu N, Witvrouw E. Trapezius activity and 
intramuscular balance during isokinetic exercise in overhead athletes with impingement 
symptoms. Scand J Med Sci Sports. 2007;17:25-33. 

25 Struyf F, Nijs J, Mollekens S, Jeurissen I, Truijen S, Mottram S, et al. Scapular-focused 
treatment in patients with shoulder impingement syndrome: a randomized clinical trial. Clin 
Rheumatol. 2013;32:73-85. 

26 Ozcan J, Ward AR, Robertson VJ. A comparison of true and premodulated interferential 
currents. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85:409-415.   

27 Franco YR, Liebano RE, Moura KF, de Oliveira NT, Miyamoto GC, Santos MO, et al. 
Efficacy of the addition of interferential current to Pilates method in patients with low back pain: 
a protocol of a randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders 2014;15:420. 

28 Ebadi S, Ansari NN, Naghdi S, Jalaei S, Sadat M, Bagheri H, et al. The effect of continuous 
ultrasound on chronic non-specific low back pain: a single blind placebo-controlled randomized 
trial. BMC Musculoskeletal Disorders. 2011;12:59.  

29 Phadke V, Makhija M, Singh H. The use of evidence-based practices for the management 
of shoulder impingement syndrome among Indian physical therapists: a cross-sectional 
survey. Braz J Phys Ther. 2015;19:473-81. 

30 Suriya-amarit D, Gaogasigam C, Siriphorn A, Boonyong S. Effect of Interferential Current 
Stimulation in Management of Hemiplegic Shoulder Pain. Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation 2014;95:1441-6. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1 - Características dos indivíduos do presente estudo de acordo com os grupos 
de alocação. 

Caracteristicas Grupo 1 (n = 15) Grupo 2 (n = 15) Grupo 3 (n = 15) 
Gênero (feminino)a 13 (86.66) 13 (86.66) 14 (93.33) 
Idade (anos)b 48.20 (7.42) 48.26 (7.10) 47.66 (6.98) 
Peso (kg)b 75.00 (8.94) 75.20 (6.81) 75.93 (4.74) 
Altura (m)b 1.69 (0.08) 1.71 (0.07) 1.70 (0.07) 
IMC (kg/m2)b 26.05 (2.61) 25.60 (2.00) 26.21 (2.16) 
Lado acometido (direito)a 13 (86.66) 14 (93.33) 14 (93.33) 

Grupo 1 (exercício), Grupo 2 (exercício + CIV) ou Grupo 3 (exercício + ultrassom 
placebo).aValores mostrados em número (porcentagem); b Valores mostrados em 
média (desvio padrão). Nenhuma diferença significativa nas comparações entre 
grupos (ANOVA de teste unidirecional ou de qui-quadrado, p> 0,05). 
 

 
 
 
Tabela 2 - Variação da intensidade da dor ao longo do tempo de acordo com a 
intervenção fisioterapêutica aplicada. 
 

Variável Grupo        P0       P1       P16        F4 

END (score) 
1 7.46 (0.91) 7.33 (0.97) 3.06 (1.27)a,b 3.46 (1.40)a,b 
2 7.13 (1.24) 2.60 (1.05)a 4.00 (0.65)a,b 4.13 (1.06)a,b 
3 7.13 (1.06) 5.93 (1.27)a 3.60 (0.73)a,b 3.66 (0.81)a,b 

Valores mostrados em média (desvio padrão). Grupo 1 (exercício), Grupo 2 (exercício 
+ CIV) ou Grupo 3 (exercício + ultrassom placebo). P0: antes da intervenção; P1: Após 
1 sessão; P16: após 16 sessões; F4: 4 semanas após o final das sessões; NRS: 
escala de classificação numérica; aDifere significativamente de P0 (p <0,05);B 
Diferencia significativamente de P1 (p <0,05). 
 
	


