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RESUMO 

A dor lombar é um dos distúrbios musculoesqueléticos mais prevalentes na 

população em geral. Afeta em torno de 80% dos indivíduos da população, podendo 

interferir diretamente na qualidade de vida e afetar as atividades de vida diária (AVD’s), 

sendo também responsável por altos índices de absenteísmo no trabalho, além de altos 

custos socioeconômicos. .O objetivo deste projeto e investigar os efeitos da corrente 

interferêncial(CI) associado a educação da dor baseada na  neurociência, visando a 

melhora do quadro clinico da dor lombar  e a redução do uso  de medicamentos. Este 

estudo consiste em um ensaio clinico controlado randomizado. Os pacientes serão 

alocados em dois grupos: grupo controle, que fará uso de corrente interferêncial e grupo 

placebo. 

A terapia irá consistir em uma avaliação, 6 sessões com uso de corrente 

interferêncial, após as sessões serão feitas reavaliações. Para as avaliações e 

reavaliações, serão utilizadas as escalas verbais numérica da dor e escala de percepção 

do efeito global e redução no uso de medicamentos. 

INTRODUÇÃO 

A dor lombar é caracterizada por dor e desconforto localizado abaixo da margem 

costal e acima da dobra glútea inferior, com ou sem dor referida para membros 

inferiores1. Trata-se de um importante problema de saúde pública na sociedade 

moderna2, podendo interferir diretamente na qualidade de vida e afetar as atividades de 

vida diária (AVD’s)3, sendo também responsável por altos índices de absenteísmo no 

trabalho, além de altos custos socioeconômicos2,. Também está frequentemente 

associada a fatores emocionais4,. 

O diagnóstico de pacientes com dor lombar baseia-se na avaliação clínica 

composta por história clínica e exame físico5. Em relação à duração dos sintomas, a dor 

lombar pode ser classificada como: até 6 semanas: dor lombar aguda; de 6 a doze 

semanas: subaguda; e mais de doze semanas: crônica. Outras formas de classificação 

se baseiam no comportamento e localização dos sintomas6, 5 como forma de subdividir os 

pacientes em grupos homogêneos para facilitar a intervenção clínica7.   



OBJETIVO 

O objetivo deste estudo será investigar os efeitos da corrente interferêncial 

associada à educação da dor por neurociência, visando à melhora do quadro clinico da 

dor lombar e redução do uso de medicamentos. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um ensaio placebo-controlado aleatorizado com avaliador e paciente 

cegos de dois braços. Serão incluídos no estudo indivíduos que apresentarem quadro de 

dor lombar não específica há pelo menos 3 meses e obtiverem nível mínimo do dor 3 na 

escala verbal numérica da dor16nos últimos 7 dias. Serão incluídos pacientes com idades 

entre 18 e 80 anos e de ambos os sexos. Serão excluídos pacientes portadores de 

doenças graves de coluna, tais como fraturas, tumores e doenças inflamatórias, como 

espondilite anquilosante; condições radiculares da coluna confirmadas por testes 

neurológicos (hérnia discal e espondilolistese com comprometimento neurológico, 

estenose de canal medular e outros); doenças neurológicas; doenças cardiorrespiratórias 

graves; gravidez; infecção no local de aplicação da corrente; câncer; marcapasso 

cardíaco; lesões de pele no local de aplicação da corrente; alterações de sensibilidade e 

alergia na região de posicionamento dos eletrodos. Os participantes serão distribuídos 

aleatoriamente em 2 grupos: Grupo CI com educação da dor por neurociência (n=20), 

Grupo Placebo com educação da dor por neurociência (n=20). Todos os participantes 

receberão 30 minutos de estimulação com a corrente interferencial (placebo com 

corrente desligada), 2 vezes por semana em dias alternados, por 3 semanas, totalizando 

6 sessões. Para a educação da dor, os pacientes irão participar de uma  sessão em 

grupo (máximo 5 pessoas / grupo) de educação da dor, que vai durar cerca de 1 hora e 

inclui apossibilidade de os pacientes realizarem perguntas durante a sessão. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Serão utilizados os instrumentos de medidas são a escala verbal numérica da dor, 

limiar de dor por pressão (Pressure pain threshold, PPT), somação temporal da dor e a 

modulação condicionada da dor para a avaliação de pacientes com dor lombar crônica 

não especifica com influência da hipersensibilidade central. 



RESULTADOS PRELIMINARES 

Ainda não coletado dados 
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