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RESUMO 

A dor lombar é um distúrbio osteomuscular que acomete o quadro funcional do 

indivíduo, levando a limitações nas atividades instrumentais da vida diária, alterações 

psíquicas, emocionais e sociais. Diminuindo assim, a qualidade de vida do mesmo. De 

acordo com análise epidemiológica a dor lombar tornou-se um risco para a saúde 

pública e coletiva, acometendo cerca de 80% da população, com maior prevalência em 

indivíduos do sexo feminino com idade entre 40 a 80 anos. O objetivo desse projeto 

será avaliar os efeitos da corrente interferencial associada à educação da dor na 

neurociência na dor e incapacidade em pacientes com dor lombar crônica não 

específica. E os instrumentos de medidas utilizados serão a escala numérica da dor, o 

questionário de incapacidade de Roland Morris e o teste sentar-levantar para a 

avaliação dos pacientes. 

 

INDRODUÇÃO 

A dor lombar é um dos distúrbios musculoesqueléticos mais prevalentes na 

população em geral1. Atualmente, apresenta-se como um grande problema mundial, 

com maior prevalência em indivíduos do sexo feminino e com idade de 40 a 80 anos2,3.  

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

por história clínica e exame físico3 O tratamento da dor lombar crônica visa diminuir a 

dor e reduzir a incapacidade4. Há evidências positivas limitadas para os numerosos 

aspectos de diagnóstico e terapias de tratamento para pacientes com dor lombar 

crônica não específica5. Uma revisão sistemática analisou a eficácia de diferentes 

estratégias de intervenção para dor lombar crônica não específica, incluindo 

tratamentos conservadores utilizados na reabilitação, tais como: exercícios 

terapêuticos, back school, estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), laser de 

baixa intensidade, educação, massagem, terapia comportamental, tração, tratamento 

multidisciplinar, suporte lombar e terapia por frio ou calor6.  

 

OBJETIVO 



O objetivo do presente estudo será avaliar os efeitos da corrente interferencial 

associada à educação da dor por neurociência na dor e incapacidade em pacientes 

com dor lombar crônica não específica. 

 

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 de dor 3 

na escala verbal numérica da dor nos 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 avaliados por um terapeuta responsável pelas avaliações durante a 

pesquisa para verificação de enquadramento nos critérios de inclusão do estudo.  

 

DESENVOLVIMENTO 

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 de grupo (máximo 5 pessoas / grupo) de 

educação da dor, que vai durar cerca de 1 hora e inclui a possibilidade de os pacientes 



realizarem perguntas durante a sessão. 

O Grupo Placebo receberá os procedimentos semelhantes ao outro grupo, 

porém a amplitude da corrente não será aumentada. O paciente será informado que 

poderá ou não sentir alguma sensação no local de aplicação dos eletrodos.  
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