
CONCLUSÃO: A TENS mostra-se efetiva na diminuição da dor 

durante o trabalho de parto e não há diferença entre 

primíparas e multíparas.  
 

Referências Bibliográficas 
 

• Abreu EA, et al. Efetividade da eletroestimulação nervosa trancutânea no alívio da dor   durante o  

  trabalho de parto: um ensaio clínico controlado. Rev. Dor. 2010;11(4): 313-318. 
 

• Dowswel T, et al.Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea para el alivio del dolor durante el  

   trabajo de parto . En: Biblioteca Cochrane Plus. 
 

• Francisco RPV et al. Parto e Puerpério. In: Zugaib M. Zugaib Obstetrícia. São Paulo: Manole, 2012.  
 

• Habanananda  T. Non-pharmacological pain relief in labour. J MedAssocThai. 2004; 87: S194-202. 
 

• Mello LFD, et al. Estimulação elétrica transcutânea no alívio da dor do trabalho de parto: revisão  

   sistemática e meta-análise. Rer. Bras. Fisioter. 2011;15(3):175-84. 
 

• Simkin PT, et al. Literature review current through: Jan 2012. | This topic last updated: Jan 24, 2012.  

 

• Sluka KA. A neurobiologia da dor e os fundamentos da estimulação elétrica para o controle da dor.  

   In: Robinson AJ, Snyder-Mackler L. Eletrofisiologia clínica. São Paulo:Artmed, 2010. p.119-161. 
 

• Van der Spank JT, et al. Pain relief in labour by transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS).  

   Arch Gynecol Obstet. 2000;264:131-36. 

 

O nascimento de um filho é um momento único, um 

acontecimento físico, espiritual e social; proporciona felicidade para o 

casal e à família. Porém, mesmo sendo um processo fisiológico, o 

trabalho de parto pode resultar em dor intensa para muitas mulheres, 

podendo dificultar o trabalho dos obstetras. A eletroestimulação 

nervosa transcutânea, é um método não farmacológico e não 

invasivo, utilizado para a diminuição da dor, sendo um recurso de 

simples aplicabilidade e de baixo custo, não apresenta nenhum tipo 

de complicação no trabalho de parto à parturiente e tampouco ao 

feto; O efeito da TENS é  baseado na fisiologia da dor a partir da 

teoria do controle das comportas, a qual permite ou impede a 

transmissão da dor para o Sistema Nervoso Central.  
 

OBJETIVOS: Avaliar a aplicação da TENS na diminuição da 

intensidade da dor durante o trabalho de parto, comparar a TENS 

entre primíparas e multíparas. 
 

 METODOLOGIA: Este estudo foi desenvolvido na Maternidade 

do Hospital Municipal São Luiz Gonzaga, com aprovação dos 

Comitês de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas 

da Santa Casa de São Paulo e da Secretaria Municipal de Saúde da 

Cidade de São Paulo. A casuística foi composta por 60 parturientes, 

com média da idade de 26 anos, randomizadas em dois grupos: 

Grupo Controle (GC): 30 sem intervenção da TENS e  Grupo 

Intervenção (GI): 30 submetidas à TENS.Todas as participantes 

foram submetidas a anamnese e apara avaliar  a intensidade da dor 

foi aplicada a escala visual analógica de dor (EVA), a cada 20 

minutos, após o inicio e até o final do trabalho de parto.  No GI a 

TENS  foi aplicada  na região da coluna vertebral, entre os 

dermátomos T10-L1 e S2-S4 – Figura 1, modo contínuo, frequência 

de 100Hz, largura de pulso 250us e  a intensidade regulada de 

acordo com a sensibilidade da parturiente,  mantendo-se ligada 

desde o início até  o final do trabalho de parto. 
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RESULTADOS: 
 

Gráfico 1:  Comparação da EVA entre os Grupos Controle e Intervenção 

 

 

 

 

Analgesia com Eletroestimulação Nervosa 

Transcutânea (TENS) no trabalho de parto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T10 – L1 
 

(Inervação do útero e  

colo do útero) 

S2-S4 
 

Inervação canal do parto e 

assoalho pélvico) 

Figura 1: Localização dos eletrodos da aplicação da TENS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 p < 0,05 

Tempo 

EVA (0-10) 

Observa-se no Gráfico 4 que há diferença estatisticamente significante entre os grupos para os escores da EVA nos tempos de 1 ao  final. Em todos os tempos, nota-se que a média do Grupo Intervenção foi sempre menor do que as médias do Grupo Controle. Observa-se no Gráfico 4 que há diferença estatisticamente significante entre os grupos para os escores da EVA nos tempos de 1 ao  final. Em todos os tempos, nota-se que a média do Grupo Intervenção foi sempre menor do que as médias do Grupo Controle. Observa-se no Gráfico 4 que há diferença estatisticamente significante entre os grupos para os escores da EVA nos tempos de 1 ao  final. Em todos os tempos, nota-se que a média do Grupo Intervenção foi sempre menor do que as médias do Grupo Controle. 

Observa-se no Gráfico  1 que há diferença significante entre os grupos. 

Em todos os tempos a média do GI foi menor do que do GC.  

GRÁFICO 5 - Comparação da Escala Visual Analógica aplicada às mulheres multíparas e primíparas do Grupo Controle 

Gráfico 2:  Comparação da EVA entre multíparas e primíparas do GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se no Gráfico 2 que não há diferença estatisticamente significante.   

 

p inicial = 0,213 

p final  = 0,793 

Gráfico 3:  Comparação da EVA entre multíparas e primíparas do GI 

 

Observa-se no Gráfico 3 que não há diferença estatisticamente significante.   

 

p inicial = 0,217 

p final  = 0,542 


