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•  “Experiência	  sensorial	  e	  emocional	  
desagradável,	  associada	  a	  dano	  tecidual	  
potencial	  ou	  de	  fato	  ou,	  ainda,	  descrita	  em	  
termos	  que	  sugerem	  tal	  dano”.	  (IASP)	  

	  
•  A	  dor	  é	  sempre	  subjeTva.	  

FISIOLOGIA	  DA	  DOR	  	  	  	  	  	  	  	  



FISIOLOGIA	  DA	  DOR	  	  	  	  	  	  	  	  

•  Sensação	  necessária	  
para	  o	  funcionamento	  
do	  corpo;	  

•  Função	  protetora;	  
•  Sempre	  que	  possível	  
deve-‐se	  intervir	  na	  
causa!	  

	   WOOD, 1998 



FISIOLOGIA	  DA	  DOR	  	  	  	  	  	  	  	  

•  A	  dor	  é	  um	  dos	  mecanismos	  de	  defesa	  do	  organismo,	  
que	  alertam	  o	  cérebro	  a	  respeito	  de	  algum	  perigo	  
aos	  tecidos,	  ainda	  que	  a	  dor	  possa	  ser	  iniciada	  sem	  
que	  tenha	  ocorrido	  danos	  ]sicos	  aos	  tecidos.	  

•  A	  resposta	  da	  dor	  é	  um	  fenômeno	  complexo	  que	  
envolve	  componentes	  sensoriais,	  comportamentais,	  
emocionais	  e	  culturais.	  	  

•  Quando	  os	  nociceptores	  são	  aTvados,	  enviam	  
impulsos	  de	  dor	  ao	  cérebro.	  	  



FISIOLOGIA	  DA	  DOR	  	  	  	  	  	  	  	  

•  NOCICEPTORES	  	   	  	  	  terminações	  nervosas	  
livres	  (esamulos	  térmicos,	  mecânicos,	  
químicos)	  

•  Alto	  limiar	  de	  aTvação	  
•  Este	  limiar	  é	  alterado	  por	  mediadores	  
químicos	  como	  bradicinina,	  substância	  P,	  
histamina,	  prostaglandinas	  

WOOD, 1998 
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FISIOLOGIA	  DA	  DOR	  	  	  	  	  	  	  	  

TIPOS DE FIBRAS NERVOSAS 

•  Fibras	  A-‐delta	  (δ):	  pequeno	  diâmetro,	  
mielinizadas.	  

•  Esamulos	  térmicos	  e	  mecânicos	  de	  alta	  
intensidade	  	  

•  Velocidade	  de	  condução:	  5	  a	  30	  m/s	  

•  Dor	  Rápida	  



FISIOLOGIA	  DA	  DOR	  	  	  	  	  	  	  	  

TIPOS DE FIBRAS NERVOSAS 

•  Fibras	  Tipo	  C:	  pequeno	  diâmetro,	  não-‐
mielinizadas.	  

•  Esamulos	  mecânicos,	  térmicos	  e	  químicos	  
(polimodais)	  

•  Velocidade	  de	  condução:	  0,5	  a	  2	  m/s	  

•  Dor	  Lenta	  



FISIOLOGIA	  DA	  DOR	  	  	  	  	  	  	  	  

TIPOS DE FIBRAS NERVOSAS 

•  Fibras	  A-‐beta	  (β):	  grande	  diâmetro,	  
mielinizadas.	  

•  Esamulos	  mecânicos:	  tato,	  pressão,	  
vibração	  

•  Velocidade	  de	  condução:	  30	  a	  75	  m/s	  

•  Importância	  na	  modulação	  da	  dor	  
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FISIOLOGIA	  DA	  DOR	  	  	  	  	  	  	  	  

•  DOR	  AGUDA	  
– Breve	  latência	  
– Alta	  intensidade	  (proteção)	  
– Reações	  autonômicas	  
– Perfeita	  localização	  (pele/músculo)	  
– Duração	  relaTvamente	  curta	  (segundos,	  minutos	  ou	  
dias)	  

– Pequeno	  envolvimento	  emocional	  (ansiedade)	  
– Fibras	  A	  delta	  e	  Tipo	  C	  

TIPOS DE DOR 



FISIOLOGIA	  DA	  DOR	  	  	  	  	  	  	  	  

TIPOS DE DOR 

•  DOR	  CRÔNICA	  
-‐	  Maior	  duração	  (3	  –	  6	  meses)	  
-‐	  Não	  se	  resolve	  no	  período	  usual	  da	  reparação	  
-‐	  ConTnua	  mesmo	  na	  ausência	  do	  esamulo	  nocivo	  ou	  
lesão	  tecidual	  

-‐	  Difusa	  ou	  imprecisa	  
-‐	  Latejante	  ou	  em	  queimação	  
-‐	  Alterações	  ]sicas,	  psicológicas	  e	  sociais	  
-‐	  Fibras	  Tipo	  C	  



FISIOLOGIA	  DA	  DOR	  	  	  	  	  	  	  	  

TIPOS DE DOR 
•  DOR	  REFERIDA	  

l  É	  a	  dor	  senTda	  em	  um	  local	  distante	  de	  sua	  fonte	  de	  
origem	  

CAMERON, 1999 



FISIOLOGIA	  DA	  DOR	  	  	  	  	  	  	  	  

VIAS	  ASCENDENTES	  RESPONSÁVEIS	  PELA	  TRANSMISSÃO	  
DA	  DOR	  

•  Trato	  Espinotalâmico	  (Neo-‐Espinotalâmico)	  
–  Dor	  Aguda	  

•  Trato	  EspinorreTcular	  (Paleoespinotalâmico)	  
–  Dor	  Crônica	  

•  Trato	  Espinotectal	  /	  Espinomesencefálico	  
–  Dor	  Crônica	  



	  	  	  	  
	  

Escala	  Numérica	  de	  Dor/	  Pain	  Numerical	  Ra.ng	  Scale(NRS)	  

COSTA , 2008; TURK & MELZACK , 1992  
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AVALIAÇÃO DA DOR 



	  	  	  	  
 

    	  
	  

	  	  

Escala	  Visual	  Analógica	  

BARR , 2004 
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Algometria	  

MEEUS , 2010; SCHENK , 2007; O’NEILL ,2011 
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AVALIAÇÃO DA DOR 
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SOMAÇÃO	  TEMPORAL	  DA	  DOR	  
Sensibilização	  central	  

CATHCART , 2009 



	  	  	  	  
 

    	  
	  

	  	  

AVALIAÇÃO DA DOR 
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MODULAÇÃO	  CONDICIONADA	  DA	  DOR	  
Vias	  descendentes	  de	  dor	  

KNUDSEN , 2009 
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•  Principal	  Indicação	  
– Analgesia	  
– Relaxamento	  Muscular	  
	  

•  Efeitos	  Não-‐Analgésicos	  
– Efeito	  AnTeméTco	  
– Aumento	  de	  Fluxo	  Sanguíneo	  
– Alterações	  	  Autonômicas	  

JOHNSON, 2003 

TENS	  	  	  	  	  	  	  	  



TENS	  	  	  	  	  	  	  	  

Principais Tipos de 
Corrente 



TENS	  	  	  	  	  	  	  	  

Parâmetros	  Ajustáveis	  
Tempo de Duração de Pulso (µs ou ms) 

Frequência (Hz) 

Amplitude (mA) 



Frequência Duração do 
Pulso (T) 

Amplitude 

TENS 
convencional 

10-250 Hz 100 µs ou 
menos 

Nível sensorial 

TENS 
acupuntura 

< 10 Hz 
(1 a 4) 

150-200 µs Nível motor 

Bursts 100 Hz, 
modulada em 

2 Hz 

200 µs Nível motor 

Breve e 
Intensa 

200 Hz 150-200 µs Nível motor/ 
Doloroso 



JOHNSON, 2003 

TENS	  	  	  	  	  	  	  	  

• As	  modalidades	  podem	  ser	  divididas	  em	  2	  
grupos	  principais:	  

-‐	  TENS	  de	  Baixa	  Frequência	  
• <	  10	  Hz	  
	  

-‐	  TENS	  de	  Alta	  Frequência	  
• >	  50	  Hz	  



DISPOSIÇÃO	  DOS	  ELETRODOS	  

•  Ponto	  doloroso	  
•  Trajeto	  nervoso	  
•  Paravertebral	  
•  TransarQcular	  
•  Ponto	  Motor	  
•  MioenergéQco	  



CONTRAINDICAÇÕES	  
•  Dores	  cuja	  causa	  é	  desconhecida	  

•  Útero	  e	  lombar	  de	  pacientes	  grávidas	  

•  Seio	  caroadeo	  

•  Marcapasso	  

•  Alteração	  de	  sensibilidade	  



TENS	  	  	  	  	  	  	  	  

•  ATva	  os	  receptores	  µ-‐opióides	  na	  substância	  cinzenta	  
periaquedutal	  (PAG),	  bulbo	  ventral	  rostral	  (RVM)	  e	  

medula	  espinal	  

•  Libera	  serotonina	  e	  aTva	  os	  receptores	  5-‐HT2	  e	  5-‐HT3	  na	  

medula	  espinal	  

•  ATva	  os	  receptores	  GABAA	  na	  medula	  espinal	  

TENS de Baixa Frequência 
Mecanismos de Ação 

SLUKA , 1999; KALRA , 2001; SLUKA , 2006; DESANTANA , 2009 



TENS	  	  	  	  	  	  	  	  

TENS de Alta Frequência 
Mecanismos de Ação 

SLUKA , 1999; KALRA , 2001; SLUKA , 2006; DESANTANA , 2009 

•  ATva	  os	  receptores	  δ-‐opióides	  na	  substância	  
cinzenta	  periaquedutal	  (PAG),	  bulbo	  ventral	  

rostral	  (RVM)	  e	  medula	  espinal	  

•  Reduz	  a	  liberação	  de	  glutamato	  na	  medula	  

espinal	  

•  ATva	  os	  receptores	  GABAA	  na	  medula	  espinal	  



TENS	  	  	  	  	  	  	  	  

Tolerância	  Analgésica	  x	  TENS	  

• Redução	  do	  efeito	  analgésico	  com	  o	  uso	  repeTdo.	  

• Necessidade	  de	  doses	  maiores.	  



	  
	  
	  

1990      2000       2012 

1980 - Solomon et al. - Pacientes tolerantes a 
opióides não responderam à TENS. 





Tolerância	  em	  Humanos?	  





Resultados	  	  
média	  da	  diferença	  sobre	  placebo	  

19,9	  mm	  

12,7	  mm	  

9,7	  mm	  



2ª	  Parte	  -‐	  Dosagens	  ÓQmas	  

•  TENS	  (+	  IFC)	  

–  I:	  forte,	  próxima	  do	  nível	  nócico	  

– F:	  1-‐150	  Hz	  

– Tempo:	  mínimo	  de	  20	  minutos	  por	  sessão	  

– Mínimo	  de	  5	  sessões	  



Resultados	  (doses	  óQmas)	  	  
média	  da	  diferença	  sobre	  placebo	  

19,9	  mm	  

12,7	  mm	  
9,7	  mm	  



Conclusões	  

•  TENS,	  EA	  e	  Laser	  	  quando	  administrados	  com	  

doses	  adequadas	  	  em	  um	  regime	  intensivo	  de	  

2-‐4	  semanas	  causam	  redução	  da	  dor	  

decorrente	  de	  OA	  de	  joelho.	  



Mensagem	  para	  levar	  para	  Casa	  

•  TENS	  de	  BF	  e	  AF	  aTvam	  receptores	  de	  opióides	  

•  Pacientes	  em	  uso	  crônico	  de	  opióides	  não	  

respondem	  	  à	  TENS	  de	  BF	  

•  A	  manutenção	  dos	  parâmetros	  da	  corrente	  

favorece	  a	  ocorrência	  de	  tolerância	  analgésica	  a	  

longo	  prazo	  



Mensagem	  para	  levar	  para	  Casa	  

•  A	  intensidade	  deve	  ser	  a	  máxima	  tolerável,	  
porém	  não	  deve	  causar	  dor.	  

•  A	  amplitude	  do	  pulso	  elétrico	  deve	  ser	  
aumentada	  sempre	  que	  houver	  habituação	  
sensorial	  

•  Deve-‐se	  “testar”	  inicialmente	  a	  TENS	  de	  AF	  
independente	  do	  Tpo	  de	  dor	  



CORRENTE 
INTERFERENCIAL E 
CORRENTE AUSSIE 





	  	  	  	  	  	  	  HISTÓRICO	  

•  Dr. Hans Nemec, 1950 (Viena) 
•  Tornou-se popular no Reino Unido a partir da década 

de 1970 
•  Dr. Alex Ward, 1988 (Austrália) 
•  Atualmente muito utilizada na área da Estética 
 
 
 

•     

A	  physiotherapeuTc	  treatment	  for	  migraine;	  Hans	  Nemec	  currents,	  1956	  
	  
Nemec	  H.	  InterferenTal	  therapy:	  a	  new	  approach	  in	  physical	  medicine,1959	  
 



	  	  	  	  TERAPIA	  INTERFERENCIAL	  E	  AUSSIE	  

ObjeTvos	  das	  correntes	  de	  média	  frequência:	  ObjeTvos	  das	  correntes	  de	  média	  frequência:	  

REDUZIR	  A	  RESISTÊNCIA	  DA	  PELE	  

ESTIMULAÇÃO	  MAIS	  CONFORTÁVEL	   TECIDOS	  PROFUNDOS	  



 

Corrente Interferencial e Aussie  
 

 
 

Diminui a resistência da pele e tecidos subcutâneos 
 
 

 
Melhora do desconforto 

 
 

 
Produz efeitos de baixa frequência 

 
Alcance biológico: 0,1 a 200 Hz 

 
Goats, 1990; Fuentes 2010 

	  	  	  	  CORRENTES	  DE	  MÉDIA	  
FREQUÊNCIA	  



 BAIXA FREQUÊNCIA        MÉDIA  FREQUÊNCIA 
 
       10 a 1000Hz                        1000 a   10.000Hz 
 
 

Corrente Farádica 
FES 

TENS 

Corrente Russa 
Corrente 

Interferencial 
Corrente Aussie 

	  	  	  	  CORRENTES	  DE	  MÉDIA	  
FREQUÊNCIA	  



	  	  	  	  PRINCÍPIOS	  FÍSICOS	  

}  Interferência Construtiva: aumento da amplitude pela somação de 
duas ondas sinusoidais que estão exatamente em fase 

}  Interferência Destrutiva: ocorre quando as ondas estão fora de fase 
uma em relação à outra, resultando em uma amplitude de onda 
resultante igual a zero. 

Ozcan, 2004 



   A corrente interferencial consiste na aplicação 
transcutânea de correntes alternadas de média 
frequência com amplitude modulada em baixa 

frequência para fins terapêuticos 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kitchen,	  2003	  

PACOTES 
ou Bursts 

	  	  	  	  PRINCÍPIOS	  FÍSICOS	  



	  	  	  	  PRINCÍPIOS	  FÍSICOS	  

•  Interferência entre 2 correntes de média frequência 
levemente fora de fase 

•  Corrente “pré-modulada” e “verdadeira” 

•  Corrente fixa: 4000 Hz e outra ajustável: 40001– 4250 Hz 

•  As correntes de média frequência devem ser moduladas 
para haver tempo da fibra nervosa se repolarizar 

 
Goats,	  1990;	  Kitchen,	  2000;	  Ward,	  2009	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CORRENTE INTERFERENCIAL 

	  	  	  	  
	  	  	  	  

I	  

T	  

I	  

T	  

I	  

T	  



ESTIMULADOR 



•  Frequência portadora  

 

PARÂMETROS	  



Frequência de Amplitude Modulada (AMF) 
 

AMF = f2 - f1 
f2 = 4.050 Hz e f1 = 4.000 Hz 

AMF = 4.050 - 4.000 = 50 Hz (frequência de 
tratamento) 

	  
}  120 a 150 Hz - Fase Aguda 

}  75 a 120 Hz - Fase Subaguda 

}  25 a 75 Hz - Fase Crônica ou estimulação muscular 

 

 

	  

PARÂMETROS 



•  Frequência de Amplitude Modulada (AMF) 

PARÂMETROS	  



 

Delta de Frequência (∆F) 
(Frequência	  de	  varredura)	  

	  
	  

}  50 a 60% do valor de AMF  
(AMF de 100 Hz -  Delta F de 50 Hz) 
 
 
}  Exceções em casos crônicos 

}  Ex: AMF	  de	  100	  Hz,	  com	  ΔF	  de	  50	  Hz,	  a	  variação	  da	  
modulação	  ocorrerá	  entre	  100	  e	  150	  Hz 

Salgado, 1999 
	  

PARÂMETROS 



•  Delta de Frequência (∆F) 

PARÂMETROS	  



Slope/Sweep 

}  1/1: Fase Crônica     

}  1/5/1: Fase Subaguda   

}  6/6: Fase Aguda	  

PARÂMETROS	  



•  Slope/Sweep 

PARÂMETROS	  



•  Tempo	  

PARÂMETROS	  



 Tetrapolar / Quadripolar (Verdadeira) 

• Vetor Rotacional / Auto-Vec 

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO 

Ozcan, 2004 



Bipolar / Pré-Modulada / Heteródina 

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO 



	  
•  Modo de aplicação: Tetrapolar ou Bipolar 
 

 

PARÂMETROS	  



•  Normal/	  Vetor	  rotacional	  
	  

PARÂMETROS	  



TÉCNICA	  TETRAPOLAR	  



TÉCNICA TETRAPOLAR 



TÉCNICA BIPOLAR 





•  Analgesia 
                                  Ward, 2004,	  Johnson and Tabasam,1999, Fuentes 2010,  Facci et al, 2011 

 

•  Drenagem de edemas 
                   Jarit et al, 2003 , Jorge et al, 2006                   
 

•  Reparo de tecidos 
                                    Goats, 1990, May , 1985 
 
 

•  Estimulação muscular 
                   Rocha et al, 2012, Bellew et al,  2011 

INDICAÇÕES 



•  Marcapasso 

•  Alterações de sensibilidade 

•   TVP e Tromboflebite 

•  Câncer  
 
•  Útero gravídico 
 
•  Doenças cardíacas 
	  

	  
	  

Goats,	  1990,	  Kitchen,	  2003	  

CONTRAINDICAÇÕES 



Teoria das Comportas 
	  
•  Melzack e Wall, 1960 

•  Teoria mais aceita para  
explicar a analgesia 
 
•   Fibras aferentes A-beta, 
de grande diâmetro, excitam   
interneurônios no corno dorsal  
da medula espinal, que inibem as 
fibras aferentes nociceptivas 
(Fibras C e A-delta) 
                               
                             
                              ANALGESIA 
	  	  	  

TEORIAS PARA O ALÍVIO DA DOR	  



CORRENTE	  INTERFERENCIAL	  NOS	  
MECANISMOS	  CENTRAIS	  DE	  DOR	  





	  
	  

MUITO	  OBRIGADA!!	  

Juliana Barbosa Corrêa 
Fisioterapeuta 
E-mail: julianabcorrea@gmail.com 
	  


