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RESUMO 
 
 

PITANGUI, A. C. R. Efeito da eletroestimulação nervosa transcutânea de alta e baixa 
frequência no alívio da dor de puérperas pós-episiotomia: estudo clínico, randomizado e 
duplo cego. 2011. 99 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
A Eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS) é um recurso não invasivo que tem como 
principal finalidade o alívio da dor. A dor perineal pós-episiotomia é uma queixa frequente no 
puerpério que pode interferir em diversas atividades diárias das puérperas. O objetivo deste 
estudo foi avaliar o efeito da TENS de alta e baixa frequência no alívio da dor de puérperas 
pós-episiotomia. Trata-se de um estudo clínico, randomizado, controlado e duplo cego com 
placebo, composto por 32 puérperas submetidas ao parto normal com episiotomia. As 
participantes foram divididas em três grupos, TENS alta frequência (TAF), TENS baixa 
frequência (TBF) e TENS placebo (TP). Os eletrodos foram posicionados paralelamente, 
próximos a episiotomia, na região dos nervos pudendo e genitofemural. O grupo TAF recebeu 
frequência de 100 Hz e largura de pulso de 100 µs e o grupo TBF recebeu frequência de 5 Hz 
com largura de pulso de 100 µs. No grupo TP o aparelho permaneceu ligado, mas não emitiu 
estímulo elétrico. A duração da aplicação da TENS foi de 30 minutos. Inicialmente, foi 
preenchido o formulário de dados, composto pelas variáveis relacionadas à identificação das 
puérperas, dados sócio-demográficos, obstétricos, do trabalho de parto e parto atual, do 
recém-nascido e requisição e/ou consumo de recurso de alívio de dor. Foram realizadas quatro 
avaliações. A avaliação inicial ocorreu antes da TENS. As puérperas que referiram presença 
de dor na episiotomia responderam a escala visual numérica (EVN) na posição repouso e aos 
movimentos sentar e deambular. Na verificação da limitação funcional, as puérperas 
responderam questões referentes às atividades de vida diárias que estavam limitadas. A 
segunda avaliação foi iniciada imediatamente após a retirada da TENS, sendo aplicado a EVN 
nas mesmas atividades avaliadas anteriormente. Nos três grupos de estudo foi aplicado o 
instrumento da opinião da puérpera em relação ao uso da TENS. A terceira avaliação ocorreu 
após 30 minutos da retirada da TENS, houve nova avaliação da dor apenas para a posição 
repouso. A quarta avaliação foi realizada após se passarem 60 minutos da retirada da TENS, 
foi feita a última avaliação da dor na posição repouso. Na coleta de dados, um examinador 
ficou responsável pelas avaliações da dor e pelo preenchimento da ficha de avaliação e o 
outro pela aplicação da TENS. Foram utilizados testes estatísticos não paramétricos, com 
nível de significância de p ≤ 0.05. A análise descritiva foi usada para apresentação dos dados. 
Na análise intragrupo foi verificada nos grupos TAF e TBF diferença estatística significativa 
na intensidade da dor na posição repouso e nas atividades sentar e deambular, não houve 
diferença significativa nas avaliações analisadas no grupo TP. Nos resultados da análise 
intergrupo, houve diferença estatística significativa na posição repouso e sentar nos grupos 
TAF e TBF. Não foi verificada diferença estatística significativa entre os três grupos na 
atividade deambular. A TENS nas frequências alta e baixa demonstrou ser eficaz no alívio de 
dor das puérperas submetidas à episiotomia pós-parto normal, podendo ser utilizada na rotina 
das maternidades.  
 
Palavras-chave: Eletroestimulação Nervosa Transcutânea. Dor. Episiotomia. Puerpério. 
Fisioterapia. 
 
  



ABSTRACT 
 
 

PITANGUI, A. C. R. Effect of high and low frequency transcutaneous electrical nerve 
stimulation in postpartum pain relief after episiotomy: a clinical, randomized and 
double blind study. 2011. 99 f. Thesis (Doctorate) – Ribeirão Preto College of Nursing, 
University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) is a non-invasive method that has as main 
purpose the relief of pain. The perineal pain after episiotomy is a frequent complaint in the 
puerperium that can interfere in many daily activities of puerperae. The aim of this study was 
to evaluate the effect of high and low frequency TENS in postpartum pain relief after 
episiotomy. This is a clinical, randomized, controlled, double blind study with placebo, 
consisting of 32 puerperal women undergoing to vaginal delivery with episiotomy. The 
participants were divided into three groups, high frequency TENS (TAF), low frequency 
TENS (TBF) and TENS placebo (TP). The electrodes were placed parallel near episiotomy, in 
the region of the pudendal and genitofemoral nerves. The TAF group has received 100 Hz 
frequency and pulse width of 100 µs and the TBF group received frequency of 5 Hz with 
pulse width of 100 µs. In the TP group the device was connected but did not deliver the 
electrical stimulation. The duration of TENS application was 30 minutes. Initially, it was 
filled the form data’s, composed of the variables related to the women’s identification, data’s 
socio-demographic, obstetric, labor and actual delivery, the newborn and request and/or 
consumption of pain relief resource. Four evaluations were done. The initial assessment 
occurred before TENS. The puerperae who reported pain in episiotomy responded the visual 
numeric scale (VNS) in the rest position and the movements sit and walk. In the verification 
of functional limitation, the puerperaes answered questions regarding the activities of daily 
living that were limited. The second evaluation was initiated immediately after removal 
TENS, being applied the EVN in the same activities previously assessed. In the three study 
groups was applied the instrument about the puerperae opinion regarding the use of TENS. 
The third assessment occurred 30 minutes after removal of TENS, there was a new pain 
assessment only for the rest position. The fourth assessment was carried out to pass 60 
minutes from the removal of TENS, was done the latest assessment of pain in the rest 
position. In collecting data, one examiner was responsible by the assessment of pain and to 
completing the evaluation form and the other by application of TENS. It was used 
nonparametric statistics tests, with a significance level of p ≤ 0.05. Descriptive analysis was 
used for data presentation. In the intragroup analysis was observed in groups TAF and TBF 
statistically significant difference in pain intensity at rest position and activities sit and walk, 
no significant difference in the analyzed evaluations in the TP group. The results of the 
intergroup analysis, showed a statistically significant difference in resting position and sit in 
groups TAF and TBF. There isn’t verified significantly different between the three groups in 
walking activity. TENS in the high and low frequencies has proven effective in relieving pain 
of the puerperae undergoing episiotomy after normal delivery, can be routinely used in the 
maternity routine. 
 
Keywords: Transcutaneous electrical nerve stimulation. Pain. Episiotomy. Puerperium. 
Physical therapy. 

 
  



RESUMEN 
 
 
PITANGUI, A. C. R. Efecto de la estimulación eléctrica transcutánea de altas y bajas 
frecuencias en el alivio del dolor pos episiotomía en puérperas: un estudio clínico, 
aleatorizado y doble ciego. 2011. 99 f. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería de 
Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
Estimulación eléctrica transcutánea (TENS) es un método no invasivo que tiene como 
principal objetivo el alivio del dolor. El dolor perineal pos episiotomía es una queja frecuente 
en el puerperio, lo cual puede interferir con muchas actividades cotidianas de las puérperas. El 
objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la TENS de alta y baja frecuencia en el alivio 
de la dolor de puérperas pos episiotomía. Se trata de un estudio clínico, aleatorizado, 
controlado, doble ciego y placebo que consiste de 32 puérperas que fueron sometidas a parto 
normal con episiotomía. Las participantes fueron divididas en tres grupos, TENS de alta 
frecuencia (TAF), TENS de baja frecuencia (TBF) y TENS placebo (TP). Los electrodos 
fueron colocados en paralelo, cerca de la episiotomía, en la región del nervios pudendo y 
genitofemural. El grupo TAF recibió frecuencia de 100 Hz y duración de pulso de 100 µs, y el 
grupo TBF recibió frecuencia de 5 Hz y duración de pulso de 100 µs. En el grupo TP el 
dispositivo estaba conectado pero no ha emitido la estimulación eléctrica. La duración de la 
aplicación de TENS fue de 30 minutos. Inicialmente, se completó un formulario de datos, 
compuesto por las variables relacionadas con la identificación de las mujeres, datos socio-
demográficos, obstétricos, parto, neonato y solicitación o consumo de recursos de alivio del 
dolor. Cuatro evaluaciones se realizaron. La evaluación inicial se produjo antes de la TENS. 
Las puérperas que informaron dolor en episiotomía respondió la escala visual numérica 
(EVN) en la posición de reposo y el movimiento de sentarse y caminar. En la verificación de 
la limitación funcional, las puérperas respondieron a las preguntas sobre las actividades de la 
vida diaria que eran limitadas. La segunda evaluación se inició inmediatamente después de la 
aplicación de la TENS, aplicado a EVN en las mismas actividades evaluadas anteriormente. 
En los tres grupos de estudio fue aplicado el instrumento de la opinión de la puérpera sobre el 
uso de la TENS. La tercera evaluación se produjo 30 minutos después de la aplicación de la 
TENS, hubo una nueva evaluación del dolor sólo para la posición de reposo. La cuarta 
evaluación se llevó 60 minutos después de la eliminación de la TENS, fue la última 
evaluación del dolor en la posición de reposo.  En la recogida de datos, un examinador fue el 
responsable de la evaluación del dolor y para completar el formulario de evaluación y el otro 
examinador fue el responsable por aplicación de la TENS. Se utilizó estadística no 
paramétrica, con un nivel de significación de p ≤ 0,05. El análisis descriptiva se utilizó para la 
presentación de datos. En el análisis intragrupo se observó en los grupos TAF y TBF 
diferencia estadísticamente significativa en la intensidad del dolor en la posición de reposo y 
las actividades para sentarse y caminar, no hubo diferencia significativa en las evaluaciones 
examinadas en el grupo TP. En los resultados del análisis de grupos, hubo una diferencia 
estadísticamente significativa en posición de reposo y sentar en grupos TAF y TBF. No fue 
verificado diferencia estadística entre los tres grupos en la actividad de caminar. TENS en las 
frecuencias altas y bajas ha demostrado ser eficaz en el alivio del dolor de las mujeres 
sometidas a la episiotomía pos parto normal, pudiendo ser utilizado rutinariamente en las 
maternidades.  
 
Palabras claves: Estimulación Eléctrica Transcutánea del Nervio. Dolor. Episiotomía. 
Puerperio.  Fisioterapia. 
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Dentre as etapas do ciclo gravídico-puerperal, o puerpério é considerado como o 

momento mais vulnerável a desgastes físicos e emocionais para a mulher (LEVITT et al., 

2004; PITANGUI, 2009), além de desconfortos e, mesmo não estando totalmente 

restabelecida do parto, as demandas advindas das necessidades do recém-nascido são 

imperativas, não sobrando muitas vezes tempo e atenção para ater-se aos cuidados para si 

(PITANGUI et al., 2009; AMORIM FRANCISCO et al., 2010; MARRA et al., 2011).  

Na prática profissional, observa-se que as puérperas nem sempre verbalizam certos 

desconfortos sentidos, aceitando a queixa álgica como algo intrínseco a sua condição materna 

(MACARTHUR et al., 2002; AMORIM FRANCISCO et al., 2010). Um dos desconfortos 

mais presentes em decorrência do parto vaginal é a dor perineal, que se mostra variável na 

forma como é percebida, podendo resultar o não no emprego de medidas de alívio 

farmacológicas ou não-farmacológicas (AMORIM FRANCISCO et al., 2010).  

A perda da integridade espontânea ou cirúrgica do períneo pode acarretar considerável 

dor à mulher no pós-parto, podendo persistir tanto no período imediato, quanto nos períodos 

mais distantes do puerpério (GRANT et al., 1989; MACLENNAN, 1990; STEEN; COOPER, 

1999; JOHANSON, 2000; STEEN et al., 2000; BELEZA; NAKANO; SANTOS, 2004).  

Esta perda da integridade pode interferir em diversas atividades diárias das puérperas 

tais como andar, sentar, dormir, nas eliminações vesicais e intestinais, nos cuidados com o 

recém nascido, na eficiência de lactação, no sono e apetite (STEEN et al., 2000; 

MACARTHUR; MACARTHUR, 2004). Nos efeitos a longo prazo, pode se verificar a 

presença de relações sexuais dolorosas até 18 meses pós-parto (BUHLING et al., 2006; 

ROGERS et al., 2009). 

Verifica-se na prática obstétrica que é ínfimo o tempo dedicado as ações 

desenvolvidas no puerpério junto à mulher com dor perineal, estando frequentemente as 

atenções voltadas essencialmente ao recém-nascido, ficando o cuidado a puérpera limitado. 

Desta forma, a dor perineal pós-parto vaginal fica esquecida ou ignorada (PITANGUI et al., 

2009; MARRA et al., 2011). 

A dor perineal é manifestada no pós-parto em grande parte por lesões teciduais que 

podem ocorrer espontaneamente, as lacerações, ou por incisão cirúrgica, a episiotomia 

(CHOU et al., 2010). 

A episiotomia é a lesão decorrente da ampliação cirúrgica do orifício vaginal por uma 

incisão no períneo, durante a última fase do segundo estágio do trabalho de parto ou 

nascimento. Sua posterior sutura é denominada de episiorrafia (REZENDE, 2005; ALPERIN; 

KROHN; PARVIAINEN, 2008).  
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A finalidade de seu emprego é prevenir e minimizar lesões dos tecidos do canal do 

parto, favorecendo a descida e a liberação do feto, evitando o sofrimento fetal e complicações 

na cicatrização (HILL, 1989; ALBERS et al., 1996; REZENDE, 2005; CARROLI; 

BELIZAN, 2007; EAST et al., 2007).  

No entanto, não existem evidências na literatura que sustentem estas hipóteses, sendo 

recomendada por inúmeros autores e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a restrição 

do seu uso, em razão de produzir maiores benefícios e menor risco de morbidade quando 

comparada a prática de rotina (CALVERT; FLEMING, 2000; BRASIL, 2001; 

LÖWENSTEIN et al., 2005). 

Nos Estados Unidos, a prevalência estimada da taxa de episiotomia é de 62,5% dos 

partos, na Europa sua incidência é de 30%, enquanto que na América Latina, ainda vem sendo 

empregada como prática de rotina em toda primípara e parturientes com episiotomia prévia 

(CARROLI; BELIZAN, 2007; MATTAR; AQUINO; MESQUITA, 2007).  

No Brasil, foi verificado em estudo realizado em um Hospital Universitário no Estado 

de São Paulo que 60,7% das parturientes foram submetidas à episiotomia, sendo que na 

maioria dos casos a incisão empregada foi a médio-lateral (AMORIM FRANCISCO et al., 

2010). Considera-se que a incidência ideal desta prática deve estar situada em um parâmetro 

entre 10 a 30% do total de partos vaginais (MATTAR; AQUINO; MESQUITA, 2007). 

A dor relacionada a lesões teciduais está atribuída à presença das prostaglandinas, que 

são responsáveis pelo processo inflamatório e de reparação que sucedem o trauma. O início da 

reação inflamatória e hemostática é marcado pela dilatação dos vasos locais e da 

permeabilidade dos capilares, ocasionando um extravasamento de liquido no interstício, 

fazendo com que haja um edema. Os mediadores químicos como a serotonina e a histamina 

são liberados e vão atuar diretamente na resposta vascular e na estimulação das terminações 

nervosas acarretando assim a o fenômeno álgico (HILL, 1989; WINDLE; BOOKER; 

RAYBURN, 1989).  

Verifica-se no dia a dia das maternidades, que na maioria dos casos de dor perineal no 

pós-parto nenhuma conduta de alívio é adotada, e quando esta se sucede, a terapia 

medicamentosa constitui a prática dominante. 

Na atualidade, princípios da humanização vêm ganhando espaço de debate e 

reconhecimento no contexto nacional das políticas de saúde, na busca da valorização da 

qualidade técnica e ética do cuidado. Alicerçados na política internacional e nos movimentos 

mundiais de promoção à Maternidade Segura (OMS, Organização Pan-Americana da Saúde - 

OPAS), que recomendam transformações das práticas através da revisão de rotinas 
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hospitalares consideradas como desnecessárias, geradoras de risco e excessivamente 

intervencionistas, a fim de diminuir a morbidade e mortalidade materna e neonatal.  

Nesta direção, a avaliação de intervenções orientadas pelo conceito de tecnologia 

apropriada e de respeito à fisiologia em situações da prática obstétrica, tem se constituído o 

foco dos estudos que buscam comprovar a eficácia de novos recursos tais como equipamentos 

fisioterapêuticos, destacando-se a Eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS) no alívio 

da dor na prática obstétrica e em outras situações pós-cirúrgica. 

A TENS consiste em um recurso fisioterapêutico, não invasivo, de fácil manejo, 

gerador de pulsos balanceados que envia impulsos elétricos através da pele. Possui corrente 

de baixa frequência, de onda tipicamente bifásica, assimétrica. É composta por dois canais 

independentes com quatro eletrodos de superfície que são fixados à pele (KAPLAN et al., 

1998; CHIU et al., 1999; SLUKA; WALSH, 2003; RADHAKRISHNAN; SLUKA, 2005; 

SLUKA; LISI; WESTLUND, 2006; MELO DE PAULA et al., 2006; TONELA; ARAÚJO; 

SILVA, 2006; HINGNE; SLUKA, 2007; MAEDA et al., 2007). 

Sua principal finalidade é de alívio da dor. Embora seu mecanismo de produção de 

eletroanalgesia ainda seja controverso, sua efetividade estaria atribuída pelo mecanismo de 

ação de “fechamento de comportas” medulares, que inibiriam as transmissões dos impulsos 

dolorosos através da medula espinhal. Outro mecanismo mencionado seria pela ativação de 

um sistema de opióides endógenos, como endorfinas pelo cérebro ou medula espinhal 

(MELZACK; WALL, 1965; MELZACK, 1999; SLUKA; WALSH, 2003; RAKEL; 

FRANTZ, 2003; BREIT; VAN DER WALL, 2004; RADHAKRISHNAN; SLUKA, 2005; 

SLUKA; LISI; WESTLUND, 2006).  

Autores postulam que a principal vantagem do emprego da TENS no pós-cirúrgico e 

na prática obstétrica, estaria relacionada à redução do uso de medicamentos para alívio de dor, 

à redução de gastos nos serviços de saúde, além de proporcionar benefícios para a saúde da 

mulher e do recém-nascido (MERKEL; GUTSTEIN; MALVIYA, 1999; HAMZA et al., 

1999; BJORDAL; JOHNSON; LJUNGGREEN, 2003; RAKEL; FRANTZ, 2003; 

DESANTANA; SLUKA; LAURETTI, 2009).  

Frente às lacunas de não ter sido encontrado na literatura estudos que avaliem a 

eficácia da TENS no puerpério, especificamente sobre a dor perineal pós-parto normal, 

Pitangui (2007) desenvolveu um ensaio clínico controlado e randomizado com intuito de 

avaliar a eficácia da TENS alta frequência como recurso de alívio de dor aplicada às 

puérperas primíparas submetidas ao parto normal que apresentavam episiotomia.  
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Concluiu-se com os resultados desta pesquisa que a TENS alta frequência mostrou ser 

uma terapêutica eficaz no alívio da dor pós-episiotomia, ocasionando diminuição dos escores 

de dor na posição repouso e nas atividades sentar e caminhar, constituindo-se, portanto, um 

recurso analgésico não farmacológico a ser adotado nas condutas de dor perineal pós-parto 

normal. Contudo, verificou-se nesta pesquisa, que outros aspectos ainda requerem elucidação, 

como o efeito de diferentes parâmetros de frequência da corrente elétrica.  

Embora seja fundamental e decisivo a correta utilização dos parâmetros da TENS, 

algumas controvérsias ainda circundam a terapêutica, especialmente em relação à faixa ideal 

de frequência da estimulação elétrica. E, apesar da existência de investigações clínicas na 

literatura sobre sua utilização, as evidências sobre sua eficácia no alívio da dor na prática 

obstétrica, ainda são incipientes.  

Desta forma, a realidade que será tomada como objeto de estudo é a necessidade de 

integrar a humanização no contexto de reduzir o excesso de intervenções no cuidado à mulher 

no período puerperal, garantindo assim sua autonomia, tendo em vista que as tecnologias 

adotadas na assistência obstétrica são predominantemente farmacológicas. As quais impõem 

limitações à participação da mulher como sujeito do processo reprodutivo, requerendo a 

construção de um corpo de conhecimento que dê sustentação científica ao uso de métodos 

não-farmacológicos e de respeito à fisiologia dos processos reprodutivos. Particularmente 

voltando à atenção ao uso da TENS na fase puerperal.  
Com base no exposto, verifica-se que estudar o efeito da TENS de alta e baixa 

frequência no alívio da dor de puérperas pós-episiotomia é um grande avanço para a pesquisa 

nesta área e justifica-se pela necessidade de ampliar os recursos e condutas utilizáveis no 

atendimento a mulher no período puerperal.  
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2.1. Objetivo geral 

 

 

• Avaliar o efeito da TENS de alta e baixa frequência no alívio da dor de puérperas pós-

episiotomia. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 

• Mensurar a dor perineal atribuída pelas puérperas pós-episiotomia, com no mínimo seis 

horas e no máximo 24 horas de ocorrência do parto; 

• Verificar o efeito imediato da TENS, logo após os 30 minutos da sua aplicação, nas 

frequências alta, baixa e placebo no alívio da dor perineal na puérpera na posição repouso 

e aos movimentos sentar e deambular; 

• Verificar o efeito residual da TENS, no decorrer de 30 minutos e uma hora após sua 

aplicação, nas frequências alta, baixa e placebo na posição repouso; 

• Verificar quais são as atividades de vida diárias relatadas como limitadas pelas puérperas, 

em razão da dor na episiotomia; 

• Verificar a opinião das puérperas sobre o uso da TENS. 
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3.1. Dor: definições, neurofisiologia e implicação no puerpério 

 

 

Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (International Association 

for the Study of Pain - IASP), a dor é conceituada como “uma experiência sensorial e 

emocional desagradável que é associada a lesões reais ou potenciais ou descritas em termos 

de tais lesões” (PAIN, 1986).  

É considerada como um fenômeno multifatorial, de caráter pessoal e subjetivo resultante 

da interação entre aspectos culturais, situações vivenciadas e fatores psicológicos, sendo composta 

por aspectos sensoriais, afetivos, autonômicos e comportamentais (MELZACK; WALL 1994; 

OLIVEIRA et al., 2003; SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006; SLOMAN et al., 2006).  

A dor exerce função protetora, tendo extrema importância para que haja a 

sobrevivência do ser humano, já que é o primeiro indicador de qualquer lesão tecidual. Assim, 

a sensação dolorosa conduzida será consequente de qualquer estímulo proveniente de uma 

lesão ou ferimento (SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006). 

O fenômeno doloroso pode ser originado por uma série de eventos, sendo a etapa 

inicial a modificação dos estímulos agressivos em potenciais de ação que, a partir das fibras 

nervosas periféricas, são transferidos para o sistema nervoso central (BESSON; PERL, 1969). 

Nas terminações de fibras nervosas Aδ e C estão localizados os receptores específicos para a 

dor e, quando ativados, sofrem alterações na sua membrana, permitindo a deflagração de 

potenciais de ação (LEVINE; TAIWO, 1994). 

As fibras nociceptivas Aδ e C (nociceptores) possuem terminações nervosas que são 

aptas a traduzir um estímulo agressivo de natureza térmica, química ou mecânica, em 

estímulo elétrico que será transmitido até o sistema nervoso central e interpretado no córtex 

cerebral como dor. A capacidade de transmitir estímulos dolorosos em diferentes velocidades 

é dada pelas fibras Aδ que são mielinizadas e pelas fibras C que são não mielinizadas. As 

fibras Aδ, contam com a presença da bainha de mielina, e por isso, transmitem o estímulo 

doloroso de forma rápida, enquanto as fibras C são responsáveis pela transmissão da dor de 

maneira lenta (ROCHA et al., 2007). 

Quando a lesão tecidual provoca o estímulo nervoso, como exemplo a prática da 

episiotomia, há sucessivamente o processo inflamatório seguido de reparação. A produção de 

prostaglandinas e de leucotrienos acarreta a degranulação de mastócitos e a ativação direta de 

fibras nervosas, macrófagos e linfócitos. Ocorre então, a liberação de mediadores como 

serotonina, histamina, potássio, substância P e cininas. Também ocorrem alterações na 
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permeabilidade vascular, no fluxo sanguíneo local e consequente produção dos sinais clássicos 

inflamatórios de rubor, calor, dor, tumor e impotência funcional. Desta forma, o processo de 

sensibilização periférica tem início com consequente acentuação da resposta ao estímulo doloroso 

(HILL, 1989; WINDLE; BOOKER; RAYBURN, 1989; ROCHA et al., 2007).  

Considerada como uma queixa frequente do processo de parturição, a dor perineal 

decorrente de lacerações e pós-episiotomia é descrita como do tipo aguda, sendo relatada 

como uma das causas mais comuns de morbidade materna no período pós-parto, aparecendo 

com maior predominância na fase inicial (MACARTHUR; MACARTHUR, 2004). 

A dor aguda relaciona-se a estimulação nociceptiva produzida por uma lesão, como 

incisão cirúrgica, traumas, queimadura. É resultante de um conjunto de experiências 

sensitivas, cognitivas e emocionais, associadas a respostas autonômicas e comportamentais, 

estando associada a um elevado índice de ansiedade. No progresso dos quadros álgicos 

agudos, ocorre gradual redução da intensidade da dor, relacionada à resolução do processo 

inflamatório e a cicatrização da área lesada (BONICA, 1990).  

A intensidade da dor na região da episiotomia varia conforme a profundidade da lesão, 

estando presente nas primeiras horas do puerpério. A dor extrema, referida por algumas 

puérperas, pode ocorrer devido a lesões tissulares, traumáticas, processos inflamatórios e 

pressão anormal provocada por isquemias (AGOSTINI et al., 1985). 

Segundo MacLennan (1990), a dor perineal estaria associada a diversos fatores tais 

como, paridade, parto instrumentalizado, o prolongamento do segundo estágio do trabalho de 

parto, o tamanho do recém-nascido, a presença de edema, hematoma e hemorróidas no pós-

parto, o uso de suturas não absorvíveis, lacerações vaginais e o envolvimento com o esfíncter 

retal ou anal em laceração.  

Outro fator apontado como determinante no aumento da queixa álgica na região 

perineal, seria em relação à extensão do trauma, uma vez que mulheres que apresentam 

traumas mais extensos têm maior incidência e maior grau de severidade de dor perineal 

(MACARTHUR; MACARTHUR, 2004). 

Especificamente em relação à episiotomia, diversos autores salientam que a mulher 

submetida a este procedimento tem maior prevalência a apresentar queixa álgica, perda 

sanguínea, hematoma, infecção, deiscência, disfunção sexual, prolapso vaginal e fístula reto-

vaginal, quando comparada com outros graus de trauma perineal (FLYNN et al., 1997; 

CARROLI; BELIZAN, 1999; MATTAR; AQUINO; MESQUITA, 2007).  

Puérperas com intensa dor perineal no pós-parto possuem maior dificuldade para 

desempenhar atividades funcionais como deambular, sentar, dormir, realizar a micção e a 
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evacuação, cuidar do recém-nascido, amamentar, realizar auto-cuidado e inclusive para 

alimentar-se, podendo apresentar em decorrência destas implicações consequências de saúde 

que podem ir desde alterações físicas a sequelas psicológicas e sociais (DROEGEMUELLER, 

1980; STEEN et al., 2000; MACARTHUR; MACARTHUR, 2004).  

A avaliação e controle do quadro álgico devem compor as responsabilidades do 

profissional de saúde. No entanto, observa-se na prática clínica que apesar da dor na 

episiotomia ser um sintoma frequente no ambiente hospitalar, diversas vezes é subestimada 

pelos profissionais envolvidos com a assistência (STEEN et al., 2000; AMORIM 

FRANCISCO et al., 2010).  

No que se referem a medidas terapêuticas com objetivo de aliviar esta queixa dolorosa, 

diversas medidas terapêuticas vêm sendo investigadas, sendo que a literatura que aborda esta 

temática ainda é considerada escassa e incipiente.  

Na prática assistencial, frente ao paciente com queixa dolorosa, com frequência os 

profissionais de saúde atribuem pouca importância a esta manifestação, não sendo muitas 

vezes estabelecida uma intervenção para o seu controle. A este respeito, com intuito de 

verificar como era realizado o manejo do quadro álgico em ambiente hospitalar, Pimenta et al. 

(1992) realizaram um estudo com pacientes que se encontravam nos cinco primeiros dias do 

pós-operatório de cirurgia cardíaca e abdominal, e verificaram que todos os pacientes 

referiram dor no momento da avaliação, apresentando em seus prontuários prescrição de 

algum analgésico em regime “se necessário”, contudo, os autores constataram que cerca da 

metade não o havia recebido.  

Tal evidência é extensiva ao processo de parturição em que a dor tende a ser 

naturalizada e, portanto não valorizada pelos profissionais de saúde em termos da avaliação e 

controle do quadro álgico. 

 

 

3.2. Instrumentos de mensuração e avaliação da dor 

 

 

Provavelmente, a intensidade da dor é um dos fatores preliminares que determinam 

seu impacto sobre a função geral e a qualidade de vida de um indivíduo. O emprego de 

escalas de dor auxilia a quantificar a intensidade da queixa álgica, e a direcionar e monitorar 

as decisões a serem tomadas acerca da efetividade do tratamento a ser adotado (LI; LIU; 

HERR, 2007). 
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Por a dor ser um fenômeno de difícil avaliação e devido ao seu caráter complexo, 

subjetivo e multidimensional, nos últimos anos autores vem sugerindo a elaboração e 

implementação de instrumentos que sejam aptos a mensurar e a quantificar sua incidência, 

intensidade e duração (PEREIRA; SOUSA, 1998; KATZ; MELZACK, 1999).  

Assim, em decorrência da sua subjetividade, o auto-relato do paciente fornece a 

medida mais válida para mensurar esta experiência (KATZ; MELZACK, 1999).  

Devido à importância do seu registro adequado e avaliação a Sociedade Americana de 

Dor e a Agência Americana de Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública conceituam a dor como o 

quinto sinal vital devendo ser registrada sempre no mesmo momento e local em que forem 

avaliados os quatro sinais vitais padrões, constituídos por pressão arterial, frequência respiratória, 

frequência cardíaca e temperatura (MCCAFFERY; PASERO, 1997; SOUSA, 2002). 

Diversos itens devem ser incluídos na avaliação da dor, tais como, intensidade, 

duração, localização, sinais e sintomas associados, impacto, significados pessoais e 

características somatossensoriais (SOUSA, 2002), cabendo ao profissional dar ênfase a auto-

avaliação do paciente que constituirá o indicador mais confiável da presença da intensidade 

álgica (SOUSA, 2002; FARRAR; BERLIN; STROM, 2003). 

Na reunião anual da Sociedade Americana para Medicina de Emergência em 2001, foi 

reconhecida a importância de se registrar e mensurar a percepção de dor, classificando-a em 

aguda ou crônica. Por esta razão, inúmeras instituições de saúde têm recomendado que os 

pacientes sejam interrogados se estão sentindo dor no momento da admissão e durante a 

evolução clínica (SOUSA, 2002). 

O registro de informações sobre o fenômeno doloroso permite com que os dados 

avaliados sejam compartilhados entre os diversos profissionais da equipe multiprofissional, 

garantindo assim uma melhor assistência ao paciente. A comunicação entre paciente e 

cuidador é de extrema importância para a adequada compreensão do quadro álgico e para 

elaboração de medidas para seu alívio (RIGOTTI; FERREIRA, 2005).  

No pós-operatório a avaliação precisa é essencial para um efetivo alívio do quadro 

álgico, e contribui para que ocorra uma mobilização mais precoce do paciente, uma estadia 

hospitalar mais curta, redução de custos e aumento na satisfação do paciente. O não 

tratamento da dor de forma adequada poderá acarretar a curto ou a longo prazo efeitos 

danosos a saúde (LI; LIU; HERR, 2007).  

Dentre os instrumentos mais utilizados para a mensuração do fenômeno doloroso, 

destacam-se aqueles que utilizam o relato e a interpretação do paciente sobre sua dor, 



3. Revisão da literatura 31 

podendo ser classificados em dois tipos, unidimensionais e multidimensionais (PEREIRA; 

SOUSA, 1998; SOUSA, 2002; SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006).  

As medidas unidimensionais são aquelas empregadas para mensurar a severidade ou a 

intensidade da dor, e o consequente efeito analgésico obtido pelo emprego de uma medida 

terapêutica (PEREIRA; SOUSA, 1998; SOUSA, 2002; SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006). 

São consideradas uma forma rápida e de fácil aplicabilidade para serem utilizadas por 

terapeutas na avaliação da magnitude da intensidade da dor, além de apresentarem boa 

aceitação dos pacientes (PITANGUI et al., 2009; SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006). 

Compõem os instrumentos unidimensionais as escalas numéricas (Numeric Rating Scale - 

NRS), que utilizam categorias numéricas com valores que podem variar de 0 a 100, 0 a 10 e 0 

a 5; as escalas verbais (Verbal Rating Scale – VRS) formadas por categorias adjetivas como 

sem dor, dor branda, dor moderada, dor severa, dor muito severa e pior dor possível, 

geralmente constituídas de 4 a 6 pontos; as escalas faciais (Face Pain Scale – FPS) que 

utilizam expressões faciais que refletem a magnitude da intensidade da dor; e as escalas 

analógicas visuais (Visual Analogue Scale – VAS) que consistem de uma linha limitada de 10 

cm de comprimento que representa uma quantidade contínua de intensidade (PEREIRA; 

SOUSA, 1998; SOUSA, 2002; HARTRICK; KOVAN; SHAPIRO, 2003; SILVA; RIBEIRO-

FILHO, 2006; LI; LIU; HERR, 2007). 

Observam-se benefícios no emprego de todas as escalas, sendo as numéricas 

consideradas de fácil entendimento e aplicação, pelo fato das pessoas serem adaptadas a 

trabalhar com números desde a infância; as verbais são de simples compreensão por 

utilizarem vocabulários do cotidiano que expressam a dor qualitativamente; as faciais são de 

fácil entendimento e aplicabilidade por terem sido originalmente desenvolvidas para uso em 

crianças; e as analógicas visuais por também serem de fácil aplicação, apesar disto, deve-se 

ter cautela em sua aplicação, pois pode gerar incompreensão em pacientes com dificuldades 

de entendimento como crianças, idosos e indivíduos com baixa escolaridade, decorrente da 

necessidade do indivíduo ter que possuir certa abstração para compreendê-la (DELOACH et 

al., 1998; PEREIRA; SOUSA, 1998; HARTRICK; KOVAN; SHAPIRO, 2003; SILVA; 

RIBEIRO-FILHO, 2006; LI; LIU; HERR, 2007). 

Em decorrência da dificuldade de entendimento das escalas analógicas visuais, Jensen; 

Chenc e Brugger (2002) referem que elas podem ser menos sensíveis quando comparadas as 

escalas numéricas. Com intuito de determinar as propriedades psicométricas e a aplicabilidade das 

escalas numéricas, verbais, faciais e analógicas, Li; Liu e Herr (2007) analisaram 173 Chineses 

adultos no pós-operatório e, concluíram que as quatro escalas analisadas obtiveram bons níveis de 
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validade e confiabilidade. Quando avaliada a dor aguda pós-operatória foi possível determinar que 

todas as correlações entre as quatro escalas foram significativas demonstrando que estas escalas 

são sensíveis para analisar a eficácia de terapêuticas analgésicas.  

Na literatura científica observa-se que a mensuração da intensidade da dor ou de seu 

alívio empregando instrumentos contínuos ou ordinais vem sendo estudada e descrita pela 

maioria dos ensaios clínicos que visam analisar e comparar a eficácia de medicações 

analgésicas (LI; LIU; HERR, 2007; DESANTANA; SLUKA; LAURETTI, 2009). 

No entanto, não basta apenas ter conhecimento acerca do uso dos instrumentos 

unidimensionais, é fundamental saber determinar qual o valor a ser considerado clinicamente 

relevante para se obter uma resposta eficaz na intensidade e alívio da dor (BERNSTEIN; 

BIJUR; GALLAGHER, 2006). A análise deste parâmetro representa uma importante 

ferramenta para clínicos e pesquisadores, pois quantificará o valor mínimo a ser considerado 

clinicamente relevante na avaliação da redução destes escores e interpretará com base no 

relato do paciente a eficácia dos recursos empregados (CEPEDA et al., 2003; BERNSTEIN; 

BIJUR; GALLAGHER, 2006). 

Estudos têm determinado que um valor clinicamente relevante na redução da dor 

aguda na escala analógica de 0 a 100 mm corresponde a aproximadamente 13 mm, que 

equivale a uma unidade de 1.3 na escala de categoria numérica de 0 a 10 unidades (TODD et 

al., 1996; GALLAGHER; LIEBMAN; BIJUR, 2001; BERNSTEIN; BIJUR; GALLAGHER, 

2006). Segundo Kendrick e Strout (2005) um valor mínimo a ser considerado clinicamente 

significante na escala visual numérica (EVN) de 11 pontos consiste em um escore de redução 

de dor de aproximadamente 1.39 corroborando assim, com os achados supracitados.  

Para Cepeda et al. (2003) um declínio na EVN de 1.3 é clinicamente significante 

quando a intensidade de dor aguda apresentada for moderada, para dor grave o valor a ser 

considerado deve ser de 1.8, sendo que um decréscimo de 2.4 unidades corresponde a “muita” 

melhora, e 3.5 a “extrema” melhora.  

Os instrumentos multidimensionais constituem uma ferramenta importante para 

mensurar e investigar a complexidade da experiência dolorosa. São compostos por descritores 

categorizados que consideram a dor como um fenômeno multidimensional, classificando-a em 

dimensões sensorial, afetivo e avaliativo (PEREIRA; SOUSA, 1998; SOUSA, 2002; SILVA; 

RIBEIRO-FILHO, 2006).  

Um exemplo destes instrumentos é o questionário para dor McGill (MPQ), que foi 

elaborado por meio dos estudos sobre avaliação de dor, desenvolvidos por Melzack e 

Torgerson (1971) e Melzack (1975).  
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No entanto, a comparação das informações obtidas por meio da aplicação do 

questionário McGill com dados de outras pesquisas, é difícil e limitada, devido às diferenças 

decorrentes dos diversos idiomas e da própria validação do questionário para a língua 

portuguesa. Na literatura científica nacional encontra-se a descrição de diferentes propostas de 

validações e adaptações, como as postuladas por Pimenta e Teixeira (1996), Castro (1999) e 

Varoli e Pedrazzi (2006).  

Algumas reflexões têm sido feitas acerca do questionário McGill, principalmente no 

que se refere ao tempo médio de aplicação ser superior ao de uma escala de intensidade e por 

gerar dificuldade de compreensão dos descritores em indivíduos com baixa escolaridade, 

idosos ou com falta de concentração (PIMENTA; TEIXEIRA 1996). 

Em relação ao seu emprego no puerpério, Pitangui et al. (2009) relatam que este é um 

período em que as mulheres estão dispersas, com a atenção mais voltada para o filho o que 

interfere na aplicação do questionário McGill. O fato de alguns descritores não serem 

habituais do vocabulário das puérperas também contribui para o não entendimento das 

palavras.  

A seleção de um método para avaliar a dor deve ser baseada no entendimento do 

paciente e na fácil aplicabilidade ao examinador. Logo, este deve ser composto por 

nomenclaturas que supram as realidades do vocabulário da população a ser avaliada.  

A escolha neste estudo da EVN demonstra ser uma opção viável para avaliação da 

redução dos escores de dor pós-episiotomia, por ser considerada uma medida de mensuração 

de simples uso e interpretação que se baseia no relato do paciente a fim de constatar a eficácia 

das terapêuticas empregadas. 

Acrescido a isso, ressalta-se que a EVN tem sido uma ferramenta comumente 

empregada em estudos anteriores que avaliaram a dor pós-cirúrgica na prática obstétrica 

(SOUSA et al., 2009; DESANTANA; SLUKA; LAURETTI, 2009).  

 

 

3.3 Estratégias para alívio da dor perineal 

 

 

Na literatura científica, pode se verificar o emprego de diversos recursos 

farmacológicos e não-farmacológicos que tem como intuito diminuir a dor referente aos 

traumas perineais. Os recursos mais utilizados na prática obstétrica incluem analgésicos orais, 

retais e recursos não-farmacológicos, como compressas de gelo (GRANT; SLEEP, 1989).   
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Alguns efeitos colaterais tais como sonolência, tontura e náuseas são descritos pelo 

consumo das medicações orais e podem implicar na cessação do seu emprego. Estes sintomas 

podem inibir a recuperação da mulher e a habilidade de interação entre mãe e filho (EAST et 

al., 2011). Quanto ao uso dos analgésicos retais, sua segurança e eficácia ainda não estão 

totalmente elucidadas (HEDAYATI; PARSONS; CROWTHER, 2003). 

A prescrição de analgésicos orais no puerpério, especificamente durante a 

amamentação, ainda é controversa, principalmente em decorrência das possíveis reações 

adversas que podem ocorrer em neonatos e crianças, acresça-se a isso que o conhecimento 

que se tem acerca do impacto prático da concentração das drogas encontradas no leite 

materno ainda é limitado (BAR-OZ et al., 2003).  

Em revisão sistemática realizada por Chou et al. (2010) foram analisados 10 estudos 

envolvendo 1367 mulheres com dor perineal no puerpério, e foi verificado que o consumo do 

paracetamol foi eficaz na redução da dor perineal, principalmente decorrente da episiotomia, 

quando comparado ao uso do placebo. No entanto, conforme constatado nos trabalhos 

supracitados foi observado que os autores não se preocuparam em analisar os efeitos adversos 

ocasionados e sua influência na lactação. Segundo os autores, a qualidade geral dos estudos 

incluídos variou de média a baixa, fato que foi atribuído ao não emprego de metodologia de 

pesquisa rigorosa. 

Observa-se também na prática clínica, o uso de antiinflamatórios não hormonais, que 

são aplicados diretamente no local do trauma perineal, mas que ainda apresentam 

controversas quanto ao seu uso (STEEN et al., 2000). 

Dentre os recursos não-farmacológicos, encontram-se diversas outras terapêuticas, 

uma dessas, é a acupuntura, que é descrita como uma técnica segura, que tem como vantagens 

o emprego de agulhas subcutâneas que não provocam dor, dormência, distensão ou sensação 

de peso, além de ser considerada uma técnica de simples execução (MARRA et al., 2011).  

A crioanalgesia é outra modalidade de recurso, é realizada por meio da aplicação de 

frio em uma parte do corpo, o emprego do gelo é uma das formas de sua aplicação, e é 

responsável por ocasionar efeito analgésico em muitas condições, tais como a episiotomia 

(STEEN et al., 2000; BELEZA, 2008). Outras formas utilizadas são bolsas de gel frio e banho 

de assento gelado aplicado ao períneo (EAST et al., 2007).  

Com objetivo de avaliar a efetividade e os efeitos colaterais da aplicação local do frio, 

abrangendo pacotes de gelo, bolsas de gel frio e banhos frios/gelados, East et al. (2007) em 

revisão sistemática que incluiu sete estudos e um total de 859 mulheres, concluíram que as 



3. Revisão da literatura 35 

evidências sobre o assunto são limitadas para suportar a eficácia da aplicação do tratamento 

no períneo no alívio da dor pós-parto.  

Os autores ainda relatam que não foram encontrados estudos que mencionaram sobre 

efeitos colaterais graves o suficiente para interromper qualquer um dos tratamentos 

considerados nesta revisão.  

O emprego de compressas de calor também é mencionado como forma de alívio da 

dor perineal, contudo, não existem estudos clínicos que respaldem sua eficácia e uso, e 

geralmente sua aplicação é embasada em opiniões (STEEN et al., 2000; EAST et al., 2007). 

Outras técnicas não-farmacológicas formadas por equipamentos fisioterapêuticos que 

comumente são utilizados na área de ortopedia, vêm sendo estudadas atualmente para serem 

empregadas no alívio da dor pós-cirúrgica e na prática obstétrica. Esses recursos são 

compostos pelos equipamentos de Ultrassom terapêutico (HAY-SMITH, 1998) e da TENS 

(PITANGUI et al., 2007; SOUSA et al., 2009). 

Em relação ao uso da TENS na dor perineal, encontrou-se apenas um estudo 

desenvolvido por Pitangui (2007) que comparou o efeito da TAF versus grupo controle, em 

40 puérperas primíparas submetidas ao parto normal pós-episiotomia, sendo verificada 

diminuição dos escores de dor imediatamente após seu uso e uma hora após, na posição 

repouso e nas atividades sentar e andar.  

Embora tenha sido constatado na literatura científica lacunas que requerem elucidação 

quanto ao efeito da TENS na dor perineal, observa-se a presença de uma revisão sistemática 

desenvolvida por Walsh et al. (2006) que buscou avaliar a eficácia analgésica da TENS, como 

única forma de tratamento na dor aguda de adultos.  

Foram avaliados 12 ensaios clínicos, randomizados e controlados envolvendo 919 

pacientes, sendo constatado que devido à insuficiência de dados extraídos dos estudos 

incluídos na revisão, não foi possível apresentar conclusões definitivas sobre a eficácia da 

TENS como tratamento isolado para a dor aguda em adultos. 

Apesar de existirem inúmeros recursos farmacológicos e não-farmacológicos que 

podem ser empregados nos traumas perineais no puerpério, consta-se que ainda há falta de 

qualidade metodológica nos estudos e diversas lacunas acerca de suas efetividades, sendo 

necessário que a realização de novos ensaios clínicos randomizados e controlados que 

investiguem os efeitos destas técnicas na dor perineal pós-parto vaginal. Somente desta forma 

é que poderão ser feitos julgamentos sobre a real eficácia destas modalidades.   
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Portanto, pode se observar que ainda não há evidências suficientes na literatura que 

possam sugerir ou respaldar qualquer conclusão definitiva sobre os benefícios, ou não, destas 

terapêuticas na dor perineal. 

 

 

3.4. TENS: parâmetros e condutas  

 

 

A TENS, da terminologia em inglês transcutaneous electric nerve stimulation é uma 

modalidade terapêutica geradora de pulsos balanceados que envia impulsos elétricos através 

da pele. É um recurso não invasivo, de baixo investimento, fácil aplicação, que não apresenta 

efeitos colaterais indesejáveis. Possui corrente de baixa frequência, do tipo bidirecional e 

assimétrica que pode variar de 1 Hz a 250 Hz. Consiste na aplicação de quatro eletrodos de 

superfície que podem ser de silicone-carbono ou auto-adesivos, que são fixados a pele 

(KAPLAN et al., 1998; CHIU et al., 1999; SLUKA; WALSH, 2003; RADHAKRISHNAN; 

SLUKA, 2005; SLUKA; LISI; WESTLUND, 2006; HINGNE; SLUKA, 2007; MAEDA et 

al., 2007; DESANTANA; SLUKA; LAURETTI, 2009). 

Tem como principal efeito a analgesia, constituindo uma terapêutica alternativa no 

tratamento de condições álgicas. Apesar de não estar totalmente elucidado seu mecanismo 

fisiológico de ação, é postulado que sua efetividade estaria baseada na Teoria das Comportas 

Medulares, proposta por Melzack e Wall em 1965 (MELZACK; WALL, 1965; MELZACK, 

1999; SLUKA; WALSH, 2003; RAKEL; FRANTZ, 2003; BREIT; VAN DER WALL, 2004; 

RADHAKRISHNAN; SLUKA, 2005; SLUKA; LISI; WESTLUND, 2006; FERREIRA; 

BELEZA, 2007).  

O estímulo elétrico através da pele inibiria as transmissões dos impulsos dolorosos 

através da medula espinhal, bem como a liberação de opiáceos endógenos, como endorfinas, 

pelo cérebro ou medula espinhal (MELZACK; WALL, 1965; MELZACK, 1999; SLUKA; 

WALSH, 2003; RAKEL; FRANTZ, 2003; BREIT; VAN DER WALL, 2004; 

RADHAKRISHNAN; SLUKA, 2005; SLUKA; LISI; WESTLUND, 2006; FERREIRA; 

BELEZA, 2007).  

Com base na teoria das comportas, a condução das informações de dor transmitidas 

respectivamente pelas fibras A-δ e C, ambas de pequenos diâmetros, poderiam ser inibidas 

pela atividade de fibras aferentes periféricas do tipo A-β, de grosso diâmetro, ou pela 

atividade de vias descendentes do cérebro relacionadas com a inibição da dor (MELZACK; 
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WALL, 1965; SLUKA; WALSH, 2003; GUIRRO; GUIRRO, 2004; RADHAKRISHNAN; 

SLUKA, 2005). 

Em relação aos parâmetros empregados na TENS verifica que estes são delineados em 

razão da largura e da frequência do pulso, sendo a TENS de alta e de baixa frequência os mais 

aplicados na prática clínica do fisioterapeuta (TRIBIOLI, 2003; SLUKA; WALSH, 2003; 

GUIRRO; GUIRRO, 2004; REEVES; GRAFF-RADFORD; SHIPMAN, 2004). 

É conceituada TENS alta frequência ou TENS convencional, quando são gerados 

pulsos em uma frequência alta (> 50 Hz) e largura estreita (< 100 µs). Possui nível sensorial 

de intensidade, mas sem contração motora, sendo empregada em patologias agudas e no 

controle da dor pós-cirúrgica. Apresenta como inconveniente a acomodação neural, que pode 

ser impedida com o ajuste constante da amplitude (TRIBIOLI, 2003; GUIRRO; GUIRRO, 

2004; REEVES; GRAFF-RADFORD; SHIPMAN, 2004; HINGNE; SLUKA, 2007). 

Preconiza-se em relação ao tempo de terapia um período de aplicação de 30 a 60 minutos, 

podendo ser reaplicada diversas vezes ao dia, com intervalo de meia hora entre as sessões, a 

fim de evitar irritações na pele decorrente da corrente elétrica (LOW; REED 2001). 

A geração de pulsos em baixa frequência (1-5 Hz) e largura de fase ampla (150-200 

µs) é definida como TENS baixa frequência ou TENS acupuntura. É recomendada no 

tratamento de dores crônicas, sendo atualmente também empregada por diversos estudiosos 

no alivio da dor em pós-cirúrgicos. Sua intensidade de estimulação produz contração motora e 

sua aplicação é localizada em pontos de acupuntura, pontos motores dos músculos ou 

miótomo segmentar relacionado. Pode ser empregada uma vez ao dia, durante um período de 

20 ou 30 minutos (LOW; REED, 2001; TRIBIOLI, 2003; GUIRRO; GUIRRO, 2004; 

REEVES; GRAFF-RADFORD; SHIPMAN, 2004; DESANTANA; SLUKA; LAURETTI, 

2009). 

Poucas situações não toleraram ou restringem o uso da TENS, dentre estas incluem 

indivíduos portadores de marcapasso, devido às possíveis interferências eletromagnéticas; 

patologias evolutivas ou agudas como flebites, inflamações, tumores, lesões cutâneas; 

distúrbios cognitivos ou de sensibilidade; região anterolateral do pescoço, a estimulação sobre 

os seios carotídeos provocaria um reflexo vagovagal através de barorreceptores, ocasionando 

respostas hipotensoras e arritmias; gestação, apesar de não ser uma contra-indicação absoluta, 

preconiza-se que deve evitar sua aplicação na região abdominal (LOW; REED, 2001; 

TRIBIOLI, 2003). 

Os eletrodos devem ser posicionados ao redor da área a ser tratada, visando à 

estimulação dos músculos e dos nervos periféricos motores e sensitivos. O tamanho deve ser 
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selecionado em função da área e da profundidade a ser estimulada. Quanto maiores os 

eletrodos, maior a capacidade de promover resposta motora com menor estímulo doloroso 

(TRIBIOLI, 2003; GUIRRO; GUIRRO, 2004).  

O elemento de condução a ser escolhido para seu acoplamento com a superfície 

cutânea deverá ser composto por gel e a fixação feita por uma película adesiva. Os eletrodos 

podem ser produzidos por materiais como silicone, que possui condutibilidade elétrica 

decorrente das partículas de carbono e tem como vantagem a flexibilidade, e os auto-adesivos 

que são semidescartáveis e apresentam maior fixação de acoplamento (TRIBIOLI, 2003; 

GUIRRO; GUIRRO, 2004). 
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4.1. Delineamento do estudo 

 

 

Trata-se de um estudo clínico, randomizado, controlado e duplo cego com placebo. 

 

 

4.2. Participantes do estudo  

 

 

O estudo foi composto por puérperas submetidas ao parto normal pós-episiotomia que 

receberam assistência durante o processo de parturição.  

 

 

4.2.1. Critérios de inclusão  

 

 

Foram incluídas no estudo as puérperas que atenderam aos seguintes critérios: gestação de 

baixo risco (gestação na qual a vida ou saúde da mãe e/ou do recém-nascido tem menores chances 

de serem atingidas); maiores de 15 anos de idade; alfabetizadas; que falem e entendam a língua 

portuguesa; que estão orientadas quanto ao tempo e lugar; que estejam com no mínimo seis horas e 

no máximo 24 horas pós-parto normal; que foram submetidas à episiotomia com episiorrafia; que 

apresentem dor pós-episiotomia; e que possuam ausência de patologia genitourinária.  

 

 

4.2.2. Critérios de exclusão  

 

 

Foram desconsideradas da pesquisa as participantes que apresentaram: obesidade 

(Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 30 kg/m2, o aumento da massa gorda ocasiona maior 

impedância elétrica); intolerância, irritação ou forte desconforto no local de aplicação causado 

pelo uso da TENS; intercorrência puerperal (sangramento aumentado que requer intervenção, 

sinais flogísticos sugestivos de infecção, febre, complicações anestésicas, hipertensão arterial, 

intercorrências mamárias); parto fórceps; lacerações perineais, analgesia peridural e uso de 

recursos analgésicos durante a coleta de dados. 
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4.3. Local do estudo 

 

 

O estudo foi desenvolvido no Hospital Dom-Malan, situado na região do Vale do São 

Francisco, Sertão Nordestino, localizado no município de Petrolina, Estado de Pernambuco e 

no Hospital Pró-Matre, situado na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia.  

Ambas as instituições beneficiam exclusivamente gestantes conveniadas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), privilegiando o parto normal. A coleta de dados foi realizada no 

período de agosto de 2009 a julho de 2010.  

 

 

4.4. Aspectos éticos 

 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Pernambuco, sob número de protocolo CEP/UPE 145/09 e registro CAAE: 0136.0.097.000-

09, e pela diretoria clínica dos hospitais Dom-Malan e Pró-Matre.  

Todas as voluntárias e quando menores de 18 anos de idade seus responsáveis 

assinaram um termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) segundo a 

resolução n° 196/96 do Conselho Nacional da Saúde. 

De acordo com as recomendações da OMS e do International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE), este ensaio clínico foi notificado e registrado antes do seu início na 

base de dados de Registro de Ensaios Clínicos Australian New Zeland Clinical Trials Registry 

sob o protocolo ACTRN12610000529044. 

 

 

4.5. Intervenções 

 

 

Como critério de padronização para a aplicação da terapêutica, foi estabelecido que as 

puérperas deveriam estar com no mínimo seis horas e no máximo 24 horas pós-parto normal. 

Às seis horas pós-parto foi escolhido devido na prática clínica obstétrica este ser o período 

recomendado para a mulher sair do leito, enquanto às 24 horas, relaciona-se a fase aguda da 
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lesão e pelo auge do processo inflamatório, sendo este o momento em que a dor é maior 

(MACARTHUR; MACARTHUR; 2004). 

No caso do emprego de recurso farmacológico (baseado na prescrição médica, 

anotação de enfermagem ou no relato da puérpera), foi instituído com base na posologia da 

medicação o tempo de espera a partir do horário em que foi administrada a última dose de 

analgésico/anestésico, caso estes tenham sido utilizados, incluindo o bloqueio do nervo 

pudendo, considerando assim as possíveis interferências que poderiam ocasionar vieses na 

avaliação inicial da dor.  

 

 

4.5.1. Protocolo de aplicação da TENS 

 

 

A TENS foi aplicada nos três grupos de estudo (alta frequência - TAF, baixa 

frequência - TBF e placebo - TP). Foi explicado para as puérperas que elas poderiam fazer 

parte de uns dos três grupos avaliados. Podendo sentir a sensação de formigamento, de pulsos 

ou “batidas” contínuas, ou pouca ou nenhuma sensação, ou seja, subsensorial, não havendo a 

necessidade de se aumentar a intensidade do estímulo elétrico. 

Os eletrodos de silicone-carbono foram posicionados paralelamente, próximos a 

episiotomia, na região do nervo pudendo e do nervo genitofemural, ambos responsáveis pela 

inervação da área perineal (Figura 1). 

Cada um dos grupos experimentais utilizou um parâmetro diferente de frequência 

durante 30 minutos. O grupo TAF recebeu frequência de 100 Hz e largura de pulso de 100 µs 

e o grupo TBF recebeu frequência de 5 Hz com largura de pulso de 100 µs.  

A intensidade do estímulo elétrico foi controlada por cada puérpera e ajustada sempre 

que necessário, sendo orientado que deveria permanecer a sensação de pulsos fortes e bem 

tolerados, mas sensorialmente confortável. No final da aplicação da terapêutica foi anotado no 

registro da amplitude da TENS o valor da intensidade empregada pela puérpera.  

As participantes do grupo TP tiveram os eletrodos posicionados igualmente aos grupos 

experimentais e, apesar do aparelho permanecer ligado durante os 30 minutos de intervenção, 

o mesmo não emitiu estímulo elétrico, mas ficou com a luz ligada para simular que estava 

funcionando.  

Durante a aplicação da TENS as puérperas dos três grupos foram orientadas a 

permanecerem em decúbito dorsal. Após sua aplicação, as puérperas foram orientadas a 
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A seguir, as participantes foram indagadas acerca do uso de recurso para alívio de dor 

e quando esse foi administrado. 

Na verificação da limitação funcional, as puérperas responderam questões referentes 

às atividades de vida diárias que estavam limitadas, ou não. Para finalizar esta fase, foram 

aplicadas nos três grupos de estudo a TENS.  

 

• Segunda avaliação  

Foi iniciada imediatamente após a retirada da TENS. Para mensuração da dor foi 

aplicado a EVN na posição repouso e nos movimentos sentar e deambular.  

Nos três grupos de estudo foi aplicado o instrumento da opinião da puérpera em 

relação ao uso da TENS. 

 

• Terceira avaliação 

Ocorreu após 30 minutos da retirada da TENS, foi realizada nova avaliação da dor por 

meio da EVN apenas para a posição repouso.  

 

• Quarta avaliação 

Ocorreu após se passarem 60 minutos da retirada da TENS, foi feita a última avaliação 

da dor por meio da EVN para a posição repouso.  

 

 

4.7. Materiais 

 

 

Foram utilizados como materiais de coleta de dados o aparelho TENS KINESIS New 

Microcontrolled (KW Indústria Nacional de Tecnologia Eletrônica Ltda), dois pares de 

eletrodos de silicone-carbono 5.5 cm X 3.0 cm, gel condutor hipoalérgico e fitas cirúrgicas 

microporosa hipoalérgica 25 mm x 10 m (Figura 2).  

O aparelho passou pelo controle de qualidade da empresa referida, sendo aferido e 

calibrado. Para limpeza e desinfecção dos eletrodos de silicone-carbono foi utilizada água 

corrente, detergente e álcool etílico 70%.  
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Em relação à aplicação da TENS, não foi verificado nenhuma intercorrência ou queixa 

por parte das participantes quanto aos parâmetros empregados (TAF, TBF E TP), ao 

posicionamento dos eletrodos e a tolerância do aumento da intensidade da corrente elétrica.  

 

 

4.8.1. Instrumentos de coleta de dados 

 

 

O formulário de coleta de dados foi composto pelas variáveis relacionadas à 

identificação das puérperas, dados sócio-demográficos, obstétricos, do trabalho de parto e 

parto atual e do recém-nascido (APÊNDICE B). As informações coletadas foram compostas 

por dados clínicos e obstétricos contidos no prontuário da puérpera, no cartão de pré-natal e 

relatados pelas próprias voluntárias.  

 

 

4.8.2. Instrumentos para mensuração da dor 

 

 

A mensuração da dor foi composta pelos seguintes instrumentos de avaliação: EVN, 

verificação da limitação funcional, uso de recursos terapêuticos para alívio de dor e registro 

da amplitude da TENS (APÊNDICE C). 

 

• EVN  

Representada por uma reta de 10 cm, onde 0 significa “nenhuma dor” e 10 denota a 

“pior dor imaginável”. Esta escala é conceituada da seguinte forma: 0 sem dor, 1-3 dor leve, 

4-7 dor moderada e 7-10 dor grave. As puérperas foram questionadas sobre o valor que 

davam para a dor na episiotomia durante a posição de repouso e nas atividades sentar e 

deambular. 

 

• Instrumento para verificação da limitação funcional 

Para verificar a limitação funcional pós-episiotomia, as puérperas foram questionadas 

a respeito da existência de limitações nas suas atividades de vida diárias relacionadas à 

mobilidade (sentar, levantar, andar e deitar), auto-cuidado (realizar micção, evacuação, 

higiene íntima, alimentar-se e dormir) e ao cuidado com o recém-nascido (amamentar).  
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• Uso de recursos terapêuticos para alívio da dor 

Foi verificado no prontuário e questionado as puérperas se havia sido feita a requisição 

e/ou consumo de qualquer recurso de alivio de dor, podendo ser esse farmacológico ou não, e 

o horário de utilização da terapêutica. Caso fosse feito uso desses recursos durante a coleta de 

dados, também era anotado no instrumento de coleta. 

 

• Registro da amplitude da TENS 

Foi registrado o valor final da intensidade (mA) utilizada pelas puérperas durante a 

aplicação da TENS nos grupos TAF e TBF. A amplitude do aparelho varia entre 0 e 99 mA. 

 

 

4.8.3. Instrumento da opinião da puérpera em relação ao uso da TENS 

 

 

Ao final do estudo, as voluntárias relataram sua opinião em relação ao uso da TENS 

sob os seguintes aspectos: A terapêutica é confortável ou desconfortável? Você a utilizaria 

novamente? Você se sentiu não satisfeita, pouco satisfeita, satisfeita ou muito satisfeita? 

(APÊNDICE D). 

 

 

4.8.4. Variáveis de estudo 

 

 

• Dados de identificação: nome, registro do prontuário, número da paciente no estudo, 

grupo de estudo, endereço e telefone. 

• Variáveis sócio-demográficas: idade, peso, altura, IMC, etnia, situação conjugal, 

ocupação, escolaridade. 

• Variáveis obstétricas: número de gestações, número de partos (normal e cesárea), 

número de abortos, idade gestacional, acompanhamento pré-natal e número de 

consultas pré-natal.  

• Variáveis referentes ao trabalho de parto e parto atual: data e horário do parto, 

anestesia/analgesia, episiotomia (mediana, médio-lateral) e bloqueio do pudendo. 



4. Materiais e Métodos 48 

• Variáveis referentes ao recém-nascido: sexo, peso, estatura e apgar no primeiro e 

quinto minuto. 

• Variáveis referentes aos recursos analgésicos e antiinflamatórios no pós-parto: 

anotações relativas aos recursos farmacológicos e não farmacológicos utilizados no 

puerpério. 

 

Variáveis avaliadas na análise comparativa da dor nos grupos de estudo: 

• Variável dependente: intensidade da dor pós-episiotomia (mensurada pela EVN). 

• Variável independente: uso da TENS (TAF, TBF e TP). 

 

 

4.9. Cálculo amostral 

 

 

Empregou-se como parâmetro a redução nos escores de dor após a intervenção, sendo 

considerada clinicamente relevante uma redução de 1.39 pontos na EVN (TODD et al., 1996; 

GALLAGHER; LIEBMAN; BIJUR, 2001; CEPEDA et al., 2003; KENDRICK; STROUT, 

2005; BERNSTEIN; BIJUR; GALLAGHER, 2006). O tamanho da amostra foi estimado 

utilizando-se a equação de amostra “simples” e a partir dos dados do estudo piloto. 

 	 / 	/ , onde: 
 /  corresponde ao valor da variável Normal  relativa à probabilidade de erro tipo I igual 

à 0.05 (1.96 neste caso). 

 corresponde ao valor da variável Normal  relativa à probabilidade de erro tipo II igual 

à 0.20 (0.84 neste caso). 

δ corresponde à diferença entre os valores médios da escala numérica de dor, onde foi 

considerado o valor de 1.39, como uma mudança clinicamente significativa. Portanto, δ= 1.39   

 corresponde ao desvio-padrão associado aos desvios-padrão encontrados no estudo piloto. 

Assim, = 1.00 
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O desvio-padrão  foi obtido por meio da equação: 

 	  , onde: 

 corresponde ao número de voluntárias do grupo TAF no estudo piloto, sendo igual a 4; 

 corresponde ao número de voluntários do grupo TBF no estudo piloto, sendo igual a 4; 

 corresponde ao número de voluntários do grupo TP no estudo piloto, sendo igual a 4; 

 corresponde ao desvio padrão do grupo TAF no estudo piloto, sendo igual a 1.10; 

 corresponde ao desvio padrão do grupo TBF no estudo piloto, sendo igual a 0.90; 

 corresponde ao desvio padrão do grupo TP no estudo piloto, sendo igual a 1.01. 

 

Desse modo, obteve-se n= 4.00 x 2 (teste bilateral) x 3 (número de grupos), obtendo-

se uma amostra total de 24 voluntárias. Considerando uma perda de 15%, chegou-se a uma 

amostra de aproximadamente nove voluntárias por grupo. 

 

 

4.10. Randomização das participantes nos grupos de estudo 

 

 

As participantes foram randomizadas em blocos de acordo com uma planilha 

preparada anteriormente a coleta de dados que foi gerada por um programa de computador. A 

randomização ocorreu na ordem em que cada paciente foi registrada no estudo.  

Das 33 puérperas randomizadas no estudo uma foi excluída durante a coleta de dados 

por utilizar terapêutica analgésica oral, permanecendo a amostra com 32 puérperas. Na Figura 

3, pode-se ver o diagrama do delineamento do estudo e a alocação das pacientes. 
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Figura 3. Diagrama do delineamento do estudo e alocação das pacientes. 

 

 

4.11. Cegamento 

 

 

O cegamento é um importante método que garante a segurança do estudo evitando 

possíveis vieses, especialmente quando se avalia resultados subjetivos. Neste estudo foi feito 

o cegamento dos examinadores e das pacientes, sendo, portanto considerado duplo cego. 

Previamente a coleta de dados foi realizada pelo pesquisador principal o treinamento 

de dois examinadores, com objetivo de garantir o mascaramento e o rigor metodológico da 

pesquisa. Um examinador ficou responsável pelas avaliações da dor e pelo preenchimento da 

ficha de avaliação e o outro pela aplicação da TENS. 

Também foi realizado o cegamento dos grupos de estudo, visto que as pacientes não 

sabiam se seriam dos grupos que utilizariam a TENS ativa ou placebo.  

Avaliadas para Elegibilidade  
(n=49) 

Excluídas  
(n=16) 

Não atenderam os critérios de inclusão 
(n=13) 

Recusaram-se a participar do estudo  
(n=3) Randomizadas (n=33) 

Alocadas no Grupo TAF 
(n=11) 

Alocadas que receberam 
intervenção  

(n=11) 

Alocadas no Grupo TBF 
(n=13) 

Alocadas que receberam 
intervenção  

(n=13)

Perdas ou intervenção 
interrompida  

(n=0) 

Perdas ou intervenção 
interrompida  

(n=1) 

 Analisadas (n=11) 

Alocadas no Grupo TP 
 (n=9) 

Alocadas que receberam 
intervenção  

(n=9) 

Perdas ou intervenção 
interrompida  

(n=0) 

 Analisadas (n=12)  Analisadas (n=9) 
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4.12. Análise estatística 

 

 

Após a codificação das variáveis em um dicionário de dados por dupla entrada, 

procedeu-se a análise exploratória das variáveis. Os dados foram processados e analisados 

com auxílio do programa GraphPad InStat (versão 3.06, GraphPad Software Inc., San Diego, 

CA, EUA). Utilizou-se o teste Kolmogorov-Smirnof (K-S) para verificar a aderência dos 

dados à distribuição normal. 

Devido à violação dos pré-requisitos inerentes a uma análise simétrica, foram 

utilizados testes estatísticos não paramétricos. Todas as análises utilizadas foram bilaterais 

(bicaudais) e o nível de significância adotado foi 5% (p ≤ 0.05). 

A análise estatística descritiva foi usada para apresentação dos dados. Variáveis 

contínuas são apresentadas sob a forma de medidas de tendência central e dispersão, enquanto 

categóricas sob a forma de frequências absolutas e relativas. 

Foi empregado o teste Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn nas seguintes variáveis 

contínuas: idade, número de gestações, partos, abortos, número de consultas pré-natal, idade 

gestacional, peso, estatura e Apgar do recém-nascido. Adicionalmente, utilizou-se o teste Qui-

Quadrado (X2) para análise das variáveis categóricas: situação conjugal, etnia, escolaridade, 

ocupação, assistência pré-natal, bloqueio do pudendo, episiotomia, sexo, uso de recursos de 

alívio de dor, tipo de recurso de alívio de dor e limitações nas atividades de vida diária. 

Utilizou-se o teste Mann-Whitney para avaliar a amplitude da TENS. 

Enquanto diferenças intragrupo nas avaliações da dor por meio da EVN foram 

verificadas com auxílio do teste de Friedman (pós-teste de Dunn) para a posição repouso, e 

do teste de Wilcoxon para pares combinados nas atividades sentar e deambular. Nas análises 

intergrupos foi empregado o teste Kruskal-Wallis (pós-teste de Dunn). 
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Das 49 pacientes que foram avaliadas para elegibilidade neste estudo, 13 puérperas 

foram excluídas por não atenderem os critérios de inclusão. Desta forma, foram randomizadas 

33 puérperas pós-parto normal que referiram apresentar dor no local da episiotomia.  

As participantes foram divididas em três grupos de estudo, TAF composto por 11 

voluntárias, TBF com 13 e TP com nove, sendo que destas, uma voluntária do grupo TBF foi 

excluída da randomização por fazer emprego de recurso farmacológico durante a coleta de 

dados, ficando este grupo com 12 participantes, totalizando 32 puérperas avaliadas.  

Inicialmente, será apresentada a caracterização das puérperas no que diz respeito às 

variáveis sócio-demográficas, obstétricas e neonatais. Em seguida, serão mostrados os dados 

referentes à avaliação da dor e os resultados da aplicação da TENS. 

 

 

5.1. Caracterização das participantes quanto às variáveis sócio-demográficas, obstétricas 

e do trabalho de parto e, neonatais 

 

 

A caracterização da amostra frente às variáveis sócio-demográficas idade, situação 

conjugal, etnia, escolaridade e ocupação estão apresentadas na Tabela 1. Não houve diferença 

estatística significativa entre os grupos nas variáveis analisadas. 

Na variável ocupação, as puérperas foram classificadas em remuneradas e não 

remuneradas, sendo que no grupo TAF oito eram donas de casa (73%), uma trabalhadora rural 

(9%) e duas estudantes (18%). No grupo TBF três mulheres eram donas de casa (25%), quatro 

trabalhadoras rurais (34%), três estudantes (25%), uma servente (8%) e uma relatou não 

possuir nenhuma ocupação (8%). Nas participantes do grupo TP duas referiram serem donas 

de casa (22%), cinco trabalhadoras rurais (56%), uma estudante (11%) e uma vendedora 

(11%). 
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Tabela 1 – Distribuição das frequências absolutas e relativas referente às variáveis sócio-
demográficas das puérperas. Petrolina - PE, 2011.   

   Variáveis                                               Grupo                  Grupo              Grupo             

                                                                    TAF                     TBF                    TP               valor p   

Total (n) 11 12 9  

Idade (média, mínino, máximo) 24.63 (19-31) 20.75 (15-30) 22.66 (17-31) 0.107 

Situação Conjugal 

  Solteira (n) 5 (45%) 6 (50%) 2 (22%)  

  Casada (n) 6 (55%) 5 (42%) 5 (56%) 0.410 

  União Consensual (n) ------ 1 (8%) 2 (22%)  

Etnia  

  Parda (n) 10 (90%) 12 (100%) 9 (100%) 0.373 

  Branca (n) 1 (10%) ------ ------ 

Escolaridade 

  Fundamental Completo (n) 3 (27%) ------ ------- 0.107 

  Fundamental Incompleto (n) 1 (9%) 4 (33%) 4 (44%) 

  Médio Completo (n) 6 (55%) 5 (42%) 4 (44%) 

  Médio Incompleto (n) ------ 3 (25%) 1 (12%) 

  Superior Completo (n) ------ ------ ------ 

  Superior Incompleto (n) 1 (9%) ------ ------ 

Ocupação 

  Remunerada (n) 3 (27%) 5 (42%) 6 (67%) 0.206 

  Não Remunerada (n) 8 (73%) 7 (58%) 3 (33%) 

TAF, TENS alta frequência; TBF, TENS baixa frequência; TP, TENS placebo. Valor p < 0.05. 

 

 

Em relação às variáveis obstétricas e do trabalho de parto foi analisado se as puérperas 

tiveram acesso à assistência pré-natal, número de consultas realizadas, número de gestações, 

partos e abortos (Tabela 2).  

Nenhuma das puérperas analisadas fez uso de anestesia/analgesia durante o trabalho 

de parto. Os três grupos de estudos se mostraram homogêneos quanto às variáveis obstétricas 

e de trabalho de parto, não sendo observada diferença estatística significativa. 
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Tabela 2 – Distribuição das frequências absolutas e relativas referente às variáveis obstétricas 
e do trabalho de parto das puérperas. Petrolina - PE, 2011.   

   Variáveis                                                    Grupo               Grupo             Grupo             
                                                                         TAF                  TBF                   TP              valor p   
Total (n) 11 12 9  
Assistência pré-natal (n) 11(100%) 12 (100%) 9 (100%) 1.000 
Consultas pré-natais (média, DP)   7.63 ± 2.06    7.41 ± 3.47 6.22 ± 2.10 0.472 
Gestações (média, DP)   1.81 ± 1.77   1.50 ± 0.67 1.22 ± 0.44 0.517 
Partos (média, DP)   1.63 ± 1.50   1.25 ± 0.45 1.11 ± 0.33 0.629 
Abortos (média, DP)   0.18 ± 0.40   0.25 ± 0.62 0.11 ± 0.33 0.897 
Idade Gestacional (média, DP) 39.18 ± 1.40 38.91 ± 2.61 38.22 ± 1.78 0.568 
Bloqueio do pudendo     
  Sim (n)   9 (82%)   11(92%)   7 (78%) 0.658 
  Não (n)   2 (18%)     1 (8%)   2 (22%) 
Episiotomia     
  Mediana (n)   6 (55%)     9 (75%)   4 (44%) 0.341 
  Médio-lateral (n)   5 (45%)     3 (25%)   5 (56%) 

DP, desvio-padrão; TAF, TENS alta frequência; TBF, TENS baixa frequência; TP, TENS placebo. Valor p < 0.05. 

 

 

Na Tabela 3, pode se observar os dados referentes às variáveis neonatais. As variáveis 

analisadas foram sexo, peso, estatura e Apgar no primeiro e no quinto minuto de vida do recém-

nascido. Não houve diferença estatística significativa entre os três grupos analisados no estudo. 

 

 

Tabela 3 – Distribuição das frequências absolutas e relativas referente às variáveis neonatais. 
Petrolina - PE, 2011.   

   Variáveis                                                    Grupo               Grupo             Grupo             
                                                                         TAF                  TBF                   TP              valor p   
Total (n) 11  12 9  
Sexo     
  Masculino (n)     6 (55%)     8 (67%)  3 (33%) 0.315 
  Feminino (n)     5 (45%)     4 (33%)  6 (67%) 
Peso - g (média, DP) 3.370 ± 472.53 3.366 ± 613.90 2.880 ± 540.91 0.094 
Estatura - cm (média, DP) 50.18 ± 2.13 46.08 ± 14.83 38.22 ± 21.71 0.205 
Apgar     
  1º minuto (média, DP) 8.45 ± 1.03 7.83 ± 0.83 7.33 ± 2.17 0.214 
  5º minuto (média, DP) 9.36 ± 0.67 8.83 ± 0.38 8.44 ± 2.06 0.083 

DP, desvio-padrão; TAF, TENS alta frequência; TBF, TENS baixa frequência; TP, TENS placebo. Valor p < 0.05. 
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5.2. Caracterização das participantes quanto ao emprego de recursos para alívio da dor 

pós-episiotomia no puerpério 

 

 

Dentre os recursos para alívio da dor pertencentes ao protocolo do serviço e utilizados 

pelas puérperas pós-episiotomia, não foi verificado nos grupos estudados o emprego de 

terapêutica não-farmacológica, sendo observado o uso de rotina da medicação farmacológica 

via oral, especificamente dipirona (Tabela 4).  

Conforme descrito na metodologia, o emprego do recurso analgésico foi analisado 

com base na prescrição médica, anotação de enfermagem ou no relato da puérpera. Este 

período foi anterior a coleta de dados, sendo aguardado um tempo de espera a partir do 

horário em que foi administrada a última dose, seguindo a indicação da posologia da 

medicação.  

 

 

Tabela 4 – Distribuição das frequências absolutas e relativas referente aos recursos para 
alívio da dor pós-episiotomia utilizados no puerpério. Petrolina - PE, 2011.   

   Variáveis                                                    Grupo               Grupo             Grupo             

                                                                         TAF                  TBF                   TP              valor p   

Total (n) 11 12 9  

Recurso de alívio     

  Sim - Dipirona (n) 7 (64%) 7 (58%) 7 (78%) 0.640 

  Não (n) 4 (36%) 5 (42%) 2 (22%) 

TAF, TENS alta frequência; TBF, TENS baixa frequência; TP, TENS placebo. Valor p < 0.05. 

 
 

5.3. Caracterização das participantes quanto às limitações nas atividades de vida diária 

 

 

As puérperas foram questionadas acerca das limitações nas atividades de vida diárias 

geradas pela dor pós-episiotomia. Foi observado se as participantes apresentavam ou não 

limitações, ou se ainda não haviam realizado as atividades de mobilidade, autocuidado e 

cuidado com o recém-nascido. Na Tabela 5, estes dados podem ser vistos.  
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Tabela 5 – Distribuição das frequências absolutas e relativas referente às limitações nas 
atividades de vida diária relatadas pelas puérperas pós-episiotomia. Petrolina - PE, 2011.   

   Variáveis                                                    Grupo               Grupo             Grupo             

                                                                         TAF                  TBF                   TP              valor p   

Total (n) 11 12 9  
Limitação para sentar (n)  11 (100%) 12 (100%) 9 (100%) 1.000 
Limitação para levantar (n)  11 (100%) 12 (100%) 9 (100%) 1.000 
Limitação para andar (n)  11 (100%) 12 (100%) 9 (100%) 1.000 
Limitação para deitar (n)     
  Sim (n)  11 (100%) 11 (92%) 8 (89%) 0.553 
  Não (n) ----- 1 (8%) 1 (11%) 
Limitação na micção     
  Sim (n)  8 (73%) 10 (84%) 5 (56%) 0.500 
  Não (n)  3 (27%) 1 (8%) 3 (33%) 
  Não fiz (n) ----- 1 (8%) 1 (11%) 
Limitação na evacuação     
  Sim (n) 1 (9%)  4 (33%) 2 (22%) 0.586 
  Não (n) 1 (9%) 1 (8%) ----- 
  Não fiz (n)   9 (82%)  7 (59%) 7 (78%) 
Limitação na higiene intima     
  Sim (n)   9 (82%)  12 (100%) 9 (100%) 0.131 
  Não fiz (n)   2 (18%) ----- ----- 
Limitação para alimentar-se     
  Sim (n) 1 (9%) ----- 2 (22%) 0.459 
  Não (n)   9 (82%) 11 (92%) 7 (78%) 
  Não fiz (n) 1 (9%) 1 (8%) ----- 
Limitação para dormir     
  Sim (n)   4 (36%) 8 (67%) 5 (56%) 0.552 
  Não (n)    6 (55%) 4 (33%) 3 (33%) 
  Não fiz (n) 1 (9%) ----- 1 (11%) 
Limitação para amamentar     
  Sim (n)   7 (64%) 10 (83%) 6 (67%) 0.428 
  Não (n)   4 (36%)   2 (17%) 2 (22%) 
  Não fiz (n) ----- ----- 1 (11%) 

  TAF, TENS alta frequência; TBF, TENS baixa frequência; TP, TENS placebo. Valor p < 0.05. 
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5.4. Resultados da TENS  

 

 

Para verificar o efeito da TENS no alívio da queixa álgica das puérperas pós-

episiotomia foram realizadas avaliações da dor que foram mensuradas pela EVN. Na tabela 6, 

pode-se ser visto que a média inicial da intensidade dolorosa foi similar nos grupos estudados 

em todas as atividades analisadas.  

Na análise intragrupo não foi verificada no grupo TP diferença estatística significativa 

na intensidade da dor na posição repouso e nas atividades sentar e deambular, em nenhuma 

das avaliações analisadas (p > 0.05). 

Nos grupos TAF e TBF observou-se na posição repouso diferença significativa entre a 

primeira (antes da TENS) e as demais avaliações (p < 0.001). Verificou-se diferença 

significativa da segunda avaliação (imediatamente após a TENS) para terceira (30 minutos 

após a retirada da TENS) e para quarta (30 minutos após a retirada da TENS) (p < 0.001). 

Houve diferença estatística significativa nas atividades sentar e deambular da primeira 

avaliação para segunda (p < 0.001).  

Nos resultados da análise intergrupo, houve diferença estatística significativa na 

posição repouso na comparação entre os grupos na segunda avaliação (p < 0.046), na terceira 

(p < 0.001) e na quarta (p < 0.001), sendo evidenciada a redução dos escores de dor nos 

grupos TAF e TBF. 

Na atividade sentar foi verificado diferença estatística significativa na segunda 

avaliação sendo constatada diminuição dos índices de dor nos grupos TAF e TBF quando 

comparados ao grupo TP (p < 0.008). Não foi verificada diferença estatística significativa 

entre os três grupos na atividade deambular (p < 0.208). 

Os resultados encontrados evidenciam que tanto a TAF quanto a TBF foram eficazes 

no alívio da dor das puérperas submetidas à episiotomia. Nos gráficos 1, 2 e 3 podem-se ver 

as diferentes análises das avaliações da dor respectivamente na posição repouso e nas 

atividades sentar e deambular. 
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Tabela 6 - Intensidade da dor das puérperas pós-episiotomia mensurada pela EVN. Petrolina - 
PE, 2011. 

                                                Média e EPM 

                                                                        Grupo               Grupo             Grupo             

                                                                         TAF                  TBF                   TP              valor p   

Antes da TENS - 1ª aval.     

  Repouso 4.54 ± 0.71a,b,c 4.50 ± 0.58ª,b,c 4.11 ± 0.56 0.940 

  Sentar 6.81 ± 0.48a 6.08 ± 0.54a 6.77 ± 0.59 0.504 

  Deambular 6.18 ± 0.69a 5.66 ± 0.74a 5.44 ± 0.62 0.695 

Após a TENS - 2ª aval.     

  Repouso 1.72 ± 0.66d,e,† 2.25 ± 0.46d,e,† 3.88 ± 0.69 0.046* 

  Sentar 3.18 ± 0.61† 3.75 ± 0.47† 6.44 ± 0.72 0.008* 

  Deambular 3.36 ± 0.70 3.83 ± 0.62 5.22 ± 0.72 0.208 

30 min. após TENS – 3ª aval.     

  Repouso 0.81 ± 0.50† 1.66 ± 0.41† 4.44 ± 0.72 0.001* 

60 min. após TENS – 4ª aval.     

  Repouso 0. 27 ± 0.19† 1.16 ± 0.42† 4.11 ± 0.73 0.001* 

TAF, TENS alta frequência; TBF, TENS baixa frequência; TP, TENS placebo. EPM, erro padrão da medida; 

min., minutos. aval., avaliação. Valor *p < 0.05.  

Nas colunas encontram-se as análises Intragrupo e nas linhas as análises Intergrupos. 

Intragrupo (todas as avaliações) = TAF e TBF p < 0.001. TP p > 0.05. 
a=diferença da 1ª para 2ª avaliação. b=diferença da 1ª para 3ª avaliação. c=diferença da 1ª para 4ª avaliação.  

d=diferença da 2ª para 3ª avaliação. d=diferença da 2ª para 4ª avaliação.  

Repouso - Análise Intragrupo: teste de Friedman com pós-teste Dunn.  

Sentar e Deambular - Análise Intragrupo: teste Wilcoxon para pares combinados.  

Análise Intergrupo: teste de Kruskal-Wallis com pós-teste Dunn.  

†=diferença Intergrupo TAF e TBF versus TP. 
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Gráfico 1. Avaliações da dor na posição repouso. 

 

 

 
Gráfico 2. Avaliações da dor antes e após a TENS na atividade sentar. 
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Gráfico 3. Avaliações da dor antes e após a TENS na atividade deambular. 

 

 

5.5. Amplitude da TENS empregada pelas puérperas 

 

 

Em relação à amplitude da TENS utilizadas pelas puérperas, no grupo TAF foi de 

21.77 ± 2.11 mA com variação entre 19 e 26 mA e no grupo TBF de 24.08 ± 2.55 mA com 

variação entre 21 e 30 mA apresentando, diferença estatística significativa (p < 0.003). Na 

análise em conjunto de ambos os grupos, pode-se verificar que a média utilizada foi de 22.97 

± 2.60 mA. 

 

 

5.6. Opinião das puérperas sobre a TENS 

 

 

A opinião das puérperas sobre o uso da TENS foi analisada por meio de três perguntas 

que foram feitas no fim do estudo. Nos grupos TAF (11) e TBF (12) 100% das puérperas 

relataram que acharam a terapêutica confortável, no grupo TP o percentual foi de 89% (8), 

sendo que apenas uma paciente (11%) mencionou achar a terapêutica desconfortável.  

Quanto a usar a TENS novamente, conforme relatado pelas puérperas dos grupos TAF 

e TBF na resposta anterior, 100% referiu que faria novo emprego, enquanto que no grupo TP, 

56% (5) disseram que usariam novamente e 44% (4) mencionaram que não usariam. 
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Na última pergunta, foi questionado sobre a satisfação das puérperas em relação ao 

uso da TENS, no grupo TAF 10% (1) relataram estar pouco satisfeitas, 45% (5) satisfeitas e 

45% (5) muito satisfeitas. No grupo TBF 8% (1) relataram estar pouco satisfeitas, 75% (9) 

satisfeitas e 17% (2) muito satisfeitas. No grupo TP 33% (4) relataram estar pouco satisfeitas, 

45% (3) satisfeitas e 11% (1) muito satisfeitas e 11% (1) não satisfeitas.  

Na análise em conjunto dos grupos TAF e TBF pode verificar-se que 9% (2) relataram 

estar pouco satisfeitas, 61% (14) satisfeitas e 30% (7) muito satisfeitas. 
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A dor perineal após parto vaginal atinge significantemente a recuperação da mulher, 

sendo que traumas do trato genital são comuns após o parto (LEEMAN et al., 2009). Estudos 

relatam que a episiotomia e as lacerações perineais estão diretamente associadas à presença de 

dor perineal durante o período do puerpério imediato (KLEIN et al., 1994; MACARTHUR; 

MACARTHUR, 2004), podendo permear até 3 meses pós-parto (KLEIN et al., 1994). 

Segundo Chang et al. (2011) mulheres submetidas a episiotomia apresentam escores 

maiores de dor perineal entre a primeira e sexta semana pós-parto quando comparadas a 

mulheres sem episiotomia, sugerindo que as mulheres submetidas a episiotomia sofrem por 

um período mais prolongado de tempo. 

Devido à alta incidência de dor pós-episiotomia e às morbidades maternas decorrentes 

desse trauma, é de grande relevância a realização de estudos que busquem novos recursos que 

sejam capazes de amenizar esta queixa. Desta forma, este estudo teve como objetivo avaliar a 

eficácia da TENS de alta e baixa frequência na redução da dor de 32 puérperas submetidas à 

episiotomia pós-parto normal.  

Os resultados do presente estudo vão poder contribuir para que ocorra uma melhor 

compreensão sobre os efeitos do emprego da TENS no alívio da dor pós-episiotomia, e para 

implementação de novas técnicas e condutas que visam minimizar as morbidades maternas e 

melhorar a assistência prestada à mulher neste período.   

Com base nas buscas bibliográficas realizadas, e até onde se tem conhecimento, este é 

o primeiro estudo clínico, randomizado, duplo cego e com placebo que pesquisou o 

tratamento da dor pós-episiotomia com a aplicação da TAF e TBF.  

Todas as variáveis avaliadas neste estudo, sócio-demograficas, obstétricas e neonatais, 

foram homogenias nos três grupos analisados, não apresentando, portanto diferença estatística 

significante, garantindo assim resultados mais confiáveis nas análises dos dados. 

Poucos estudos discutem sobre a relação entre as variáveis idade materna, raça, status 

sócio-econômico, paridade, parto operatório vaginal, duração do secundo estágio de parto, 

peso neonatal ao nascer e, predisposição a maiores índices de lacerações e dor 

(MACARTHUR; MACARTHUR, 2004), não havendo na literatura subsídios necessários que 

sustentem realmente a associação dessas hipóteses. 

A média de idade das pacientes deste estudo foi de 22.59 ± 4.43 anos, sendo composto 

por puérperas acima de 15 anos, no entanto, a influência dessa variável na avaliação da dor 

pós-operatória, ainda é incerta. Segundo alguns autores, a idade materna mais elevada poderia 

ocasionar uma forte predisposição à presença de dor perineal (AMORIM FRANCISCO et al., 
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2010). Em contrapartida, Gagliese et al. (2005) afirmam que não há diferença na dor pós-

operatória entre jovens e idosos. 

Em um estudo realizado por Howard et al. (2000) com 1809 primíparas submetidas ao 

parto vaginal foi observado que a cada um ano a mais na idade, aumentaria em 6% a 

probabilidade das mulheres apresentarem traumas perineais.  

Foram selecionadas neste trabalho puérperas submetidas à episiotomia medial e 

médio-lateral. Apesar de haver evidências suficientes que suportem o uso restrito da 

episiotomia (CARROLI; BELIZAN, 1999), e de alguns autores afirmarem que a episiotomia 

mediana aumenta drasticamente as chances de a mulher apresentar laceração no esfíncter anal 

no momento do parto vaginal (KUDISH et al., 2006), ainda existem controversas acerca da 

associação do uso de rotina da episiotomia e a presença de laceração no esfíncter anal 

(MURPHY et al., 2008).  

Também são divergentes as informações sobre qual tipo de episiotomia acarretaria 

maior dor perineal à mulher. Em alguns países como os Estados Unidos, a episiotomia medial 

a opção preferida, por ocasionar cicatrização mais rápida, menor sangramento e dor do que 

quando comparada a episiotomia médio-lateral ou lateral (RÄISÄNEN; VEHVILAINEN-

JULKUNEN; HEINONEN, 2010).  

Corroborando com estas afirmações, Macarthur e Macarthur (2004) sugerem que 

mulheres submetidas à episiotomia médio-lateral, podem apresentar maior índice de dor 

perineal do que mulheres com episiotomia medial. Em seu estudo realizado com 447 

puérperas, sendo que destas 97 submetidas à episiotomia, não foram verificadas diferenças 

entre as mulheres com os dois tipos de episiotomia.  

Menor paridade tem sido associada com a presença de dor perineal, embora não esteja 

claro se é fator de risco independente para a dor perineal quando a presença e a gravidade do 

trauma do trato genital são controladas (LEEMAN et al., 2009). Mulheres multíparas parecem 

ser menos sucessíveis do que mulheres primíparas a se queixar de dor perineal e apresentam 

menores índices de dor (MACARTHUR; MACARTHUR, 2004). 

Na presente pesquisa, foram avaliadas mulheres primíparas e multíparas, e não houve 

diferença na randomização dessas pacientes nos grupos de estudo. 

Fatores como etnia e cor também teriam associação com a incidência de lacerações e 

com índices de dor. Nesta direção, alguns autores suportam que existem diferenças biológicas 

entre as raças, sendo que mulheres negras teriam menor propensão a apresentar lacerações 

vaginais. No entanto, hipóteses sobre diferenças no tecido conjuntivo e elasticidade dos 

músculos abdominais ainda precisam ser investigadas (HOWARD et al., 2000). Apenas uma 
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puérpera se declarou branca, neste estudo, sendo que todo o restante mencionou ser de cor 

parda. 

Quanto a dor e a relação com a etnia, Tan et al. (2008) desenvolveram um estudo com 

1034 mulheres submetidas a cesariana de diferentes etnias, dentre elas chinesas, malaias e 

indianas, e verificou que as indianas apresentam índices maiores de dor. De acordo com os 

autores, essa variável ainda precisa ser explorada para identificar quais fatores poderiam 

influenciar estas diferenças, e se seriam de ordem genética, sócio-cultural ou histórica. 

Vale ressaltar que independente das evidencias científicas das variáveis consideradas 

como fator que favorece a laceração e/ou a dor perineal, nesta pesquisa houve randomização 

das puérperas e a distribuição das variáveis foi similar nos três grupos de estudo, não sendo 

verificada diferença estatística significante em nenhuma das análises realizadas, não 

ocasionando, portanto vieses nos resultados. 

Quanto aos escores da queixa álgica, inúmeros autores relatam altas taxas de dor 

perineal no puerpério, em um estudo realizado por East et al. (2011) foi verificado que cerca 

de 90% das mulheres referem alguma dor perineal, sendo que para 33% das puérperas a 

intensidade dessa queixa é considerada moderada. No presente estudo, nas três atividades 

avaliadas a dor das puérperas foi classificada como moderada. 

Muitas mulheres relatam que a dor perineal interfere na realização das atividades de 

vida diária, particularmente nas atividades andar ou sentar, podendo dificultar também a 

capacidade de dormir (EAST et al., 2011). 

Foi referido por 100% das puérperas avaliadas nesta pesquisa, limitação nas atividades 

sentar, levantar e andar decorrente da dor na episiotomia, sendo também mencionado pela 

maioria das mulheres interferência na realização da higiene íntima, na micção, na 

amamentação e para deitar e dormir.  

Constatou-se ainda, que a função alimentar-se não foi influenciada pela dor perineal, 

sendo que poucas mulheres referiram incômodo nessa atividade. Quanto à evacuação, a maior 

parte das puérperas informou que ainda não tinham evacuado. 

Corroborando com os resultados desse estudo, diversos autores afirmam que a dor 

perineal muitas vezes interfere nas atividades diárias básicas da mulher, como andar, sentar, 

urinar, além de ocasionar também um impacto negativo sobre as experiências da maternidade 

(STEEN et al., 2000; MACARTHUR; MACARTHUR, 2004; HEDAYATI; PARSONS; 

CROWTHER, 2005). 

Fatores físicos associados à dor perineal, tais como mobilidade reduzida, incontinência 

urinária e fecal, desconforto perineal ao sentar e a presença de disfunção sexual podem levar a 
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mulher ao esgotamento mental, ocasionando uma situação prejudicial para a experiência da 

maternidade (HEDAYATI; PARSONS; CROWTHER, 2003). 

Acerca da evacuação, Bradley et al. (2007) realizaram um estudo com gestantes 

durante os três trimestres gestacionais e três meses pós-parto e verificaram em uma amostra 

de 63 puérperas, que a constipação ainda é comum neste período. Contudo, os autores relatam 

não ter sido possível identificar fatores de risco específicos para a constipação pós-parto, mas 

parece ser provável que fatores específicos tais como, eventos obstétricos e aleitamento 

materno, poderiam afetar a função intestinal durante esse período. 

Segundo Derbyshire, Davies e Detmar (2007) as causas das perturbações do hábito 

intestinal durante a gravidez e puerpério, como a constipação, podem ser atribuídas a 

alterações endócrinas, fisiológicas e mecânicas que são advindas da gravidez. 

Além dos fatores supracitados mencionados, observou-se neste estudo através do 

relato das pacientes, que outros elementos de origem psicológica, como o medo dos pontos da 

episiotomia se soltarem ou arrebentarem devido à força executada na evacuação, poderiam 

contribuir para que as puérperas tivessem evitado realizar tal função. 

Em relação ao objetivo proposto neste estudo, verificar a eficácia da TENS de alta e 

baixa frequência na redução da dor das puérperas submetidas à episiotomia pós-parto normal, 

os resultados encontrados sugerem que tanto a TAF quanto a TBF ocasionaram diminuição 

clinicamente relevante da intensidade da dor imediatamente após sua aplicação, continuando 

com efeito residual após uma hora do seu uso, período de duração do estudo. 

Os três grupos avaliados apresentaram valores similares de dor no início do estudo, 

antes do uso da TENS, tanto na posição repouso quanto nas atividades sentar e deambular. A 

TENS nos grupos TAF e TBF reduziu a intensidade dos escores de dor inicial, mensurados 

como moderado em ambos os grupos para fraco.  

Nas quatro avaliações realizadas na posição repouso, ocorreu no grupo TAF redução 

da dor mensurada pela EVN (4.54/10; para 1.72/10; para 0.81/10; para 0.27/10), sendo 

também verificado esse padrão no grupo TBF (4.50/10; para 2.25/10; para 1.66/10; para 

1.16/10). 

Na atividade sentar foi observado que os escores da intensidade da dor diminuíram da 

primeira para segunda avaliação no grupo TAF (6.81/10 para 3.18/10) e no grupo TBF 

(6.08/10 para 3.75/10).  

Dados semelhantes foram observados na atividade deambular, sendo constatada 

redução dos índices de dor em ambos os grupos, TAF (6.18/10 para 3.36/10) e TBF (5.66/10 
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para 3.83/10). Não foi verificada diferença estatística significativa nos escores de dor do 

grupo TP em nenhuma das avaliações. 

Pode se verificar que tanto a TAF quanto a TBF reduziram os níveis de dor na posição 

repouso nas comparações entre a primeira avaliação com a segunda, terceira e quarta; e entre 

a segunda avaliação com a terceira e quarta. 

Portanto, em ambos os grupos que fizeram emprego da TENS verificou-se diferença 

clinicamente relevante na análise intragrupo em todas as situações avaliadas, ou seja, a TENS 

reduziu a dor das puérperas mais do que 1.39 unidades na EVN, valor considerado relevante 

para a dor de intensidade moderada (TODD et al., 1996; GALLAGHER; LIEBMAN; BIJUR, 

2001; BERNSTEIN; BIJUR; GALLAGHER, 2006).  

Em todas as avaliações a redução nos índices de dor foram superiores a 1.8 unidades 

na EVN, valor empregado como significante para dor grave, sendo que no grupo TAF todos 

índices foram superiores a 2.4 que corresponde “muita” melhora no tratamento da dor 

(CEPEDA et al., 2003).  

Na análise intergrupo, foi possível observar que houve diferença estatística 

significativa nos índices de dor no repouso entre os grupos TAF e TBF versus TP na segunda, 

terceira e quarta avaliação. Também foi observado diferença estatística significante na 

segunda avaliação na atividade sentar, contudo, não se verificou diferença entre os três grupos 

na atividade deambular. Apesar dos resultados encontrados nesta pesquisa terem demonstrado 

a eficácia da TENS, ressalta-se que a avaliação do seu efeito teve duração de uma hora após a 

sua aplicação, ficando como sugestão para futuras pesquisas verificar o efeito residual da 

TENS em períodos mais prolongados. 

Em relação ao efeito da TENS durante o movimento e em atividades funcionais, vários 

estudos constataram melhora dos índices de dor na deambulação (RAKEL; FRANTZ, 2003; 

PITANGUI, 2007), na função respiratória (RAKEL; FRANTZ, 2003) e na movimentação 

(SMITH et al., 1986; RAKEL; FRANTZ, 2003).  

Em um estudo desenvolvido por Pitangui (2007) com 40 primíparas com dor pós-

episiotomia, foi observado redução da queixa álgica das puérperas que utilizaram a TENS alta 

frequência na posição repouso e nas atividades sentar e deambular, quando comparadas ao 

grupo controle.   

Nos resultados da pesquisa de Rakel e Frank (2003) realizada com 33 pacientes após 

cirurgias abdominais, foi verificado que a TENS associada à analgesia farmacológica 

ocasionou índices menores de dor melhorando a capacidade vital dos indivíduos, maior 

distância e velocidade da marcha, do que quando comparada ao grupo TENS placebo 
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associado a analgesia farmacológica e ao grupo controle (apenas analgesia farmacológica). 

No entanto, não foi observado diminuição dos índices de dor entre os três grupos no repouso.  

Nesta pesquisa foi observado na análise intragrupo que a dor das pacientes diminuiu 

significantemente em todas as atividades avaliadas, repouso, sentar e deambular. No entanto, 

quando os grupos TAF e TBF foram comparados ao grupo TP, não foi verificado diferença na 

atividade deambular, fato que pode ter sido decorrente da influência de outras variáveis na 

queixa álgica, tal como à sensação de desconforto referente aos pontos da episiotomia 

repuxarem ao andar, situação relatada por diversas puérperas.  

Em relação à ferramenta empregada na avaliação da dor, optou-se pela EVN por ser 

considerada uma das escalas subjetivas utilizadas com maior frequência na mensuração da 

intensidade dolorosa (MOINICHE; KEHLET; DAHL, 2002). É uma ferramenta que requer 

menos abstração dos pacientes, de fácil aplicabilidade e compreensão (DELOACH et al., 

1998; HARTRICK; KOVAN; SHAPIRO, 2003), além de apresentar bons níveis de validade e 

confiabilidade quando comparada com as escalas verbais, faciais e analógicas (LI; LIU e 

HERR, 2007). 

Assim como neste estudo, outros autores observaram redução nos índices de dor pós-

operatória após a aplicação da TENS por meio da EVN (DESANTANA et al., 2008; 

DESANTANA; SLUKA; LAURETTI, 2009; SOUSA et al., 2009). 

O mecanismo exato de ação da TENS em diferentes condições de dor ainda é incerto 

(HAN, 2004; SLUKA; WALSH, 2003; DESANTANA et al., 2008b). Inúmeros estudos 

postulam que a ação da TENS seria pela teoria das comportas medulares da dor e pela 

liberação de opióides endógenos (SLUKA; WALSH, 2003).  

De acordo com a teoria das comportas medulares, a estimulação de fibras aferentes de 

grosso diâmetro pela TENS inibiria as fibras nociceptivas evocando respostas no corno dorsal 

da medula (MELZACK; WALL, 1965). A teoria das comportas envolve a inibição segmentar 

pelo uso de neurônios localizados na substância gelatinosa do corno dorsal da medula 

espinhal (SLUKA; WALSH, 2003). 

Pesquisas recentes sugerem que o efeito analgésico, obtido pela TENS alta e baixa 

frequência, seria produzido pela interferência da terapêutica no bloqueio da transmissão de 

nociceptores aferentes no nível da medula espinhal através da ativação de receptores δ-

opióides e GABAA, reduzindo posteriormente a entrada através do trato espinotalâmico 

(SLUKA et al., 1999; KALRA; URBAN; SLUKA, 2001; RADHAKRISHNAN et al., 2003; 

SLUKA; LISI; WESTLUND, 2006).  
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A TENS baixa frequência induziria a antihiperalgia mediada pela liberação de 

serotonina e receptores µ-opióides no corno dorsal da medula, enquanto que a TENS alta 

frequência liberaria recepetores δ-opióides (SLUKA et al., 1999; KALRA; URBAN; SLUKA, 

2001; RADHAKRISHNAN et al., 2003). 

A TENS oferece impulsos elétricos através da pele por meio de eletrodos, neste 

estudo, os eletrodos foram posicionados em paralelo ao redor da região perineal, próximos ao 

local da episiotomia, correspondendo o trajeto dos nervos genitofemoral e pudendo, ambos 

responsáveis pela inervação do períneo. Assim, a corrente gerou uma parestesia na área 

perineal, ocasionando alívio da dor.  

É importante realizar o ajuste correto da posição dos eletrodos e da intensidade do 

estímulo elétrico para que possa ocorrer o alívio ideal da dor. Na TAF o estímulo deverá ser 

aumentado até que o paciente sinta um formigamento confortável, devendo ser aumentada no 

nível máximo tolerado pelo paciente sem ser nociva, enquanto que na TBF será relatada 

sensação de “batidas”, sem que ocorra contração motora (SLUKA; WALSH, 2003; 

CHESTERTON et al., 2003). 

Estudos demonstram que normalmente, ocorrem diferenças na intensidade do estímulo 

entre alta e baixa frequência da TENS. A alta frequência é aplicada em nível de estimulação 

sensorial e a baixa frequência em nível motor (SLUKA; WALSH, 2003; SLUKA; LISI; 

WESTLUND, 2006).  

Em geral, a TENS alta frequência é aplicada em baixas intensidades e a baixa 

frequência em altas intensidades (SLUKA; WALSH, 2003), sendo sugerido por alguns 

autores que a amplitude da corrente deve ser acima de 15 mA (BJORDAL; JOHNSON; 

LJUNGGREEN, 2003). Neste estudo, assim como mencionado na literatura científica, as 

puérperas do grupo TBF utilizaram intensidades mais altas do que o grupo TAF e, a variação 

da amplitude do estímulo nos grupos variou entre 19 - 30 mA. 

Segundo Platon et al. (2010), o emprego de menores intensidades de estimulação 

decorrente muitas vezes da falta de experiência de investigadores na aplicação da TENS, pode 

ocasionar incompleto alívio de dor, e fazer com que os pacientes requeiram medicamentos 

farmacológicos adicionais.  

Práticas simples como a orientação correta dos pacientes sobre o aumento gradual da 

intensidade do estímulo para permitir a adaptação da corrente, podem evitar possíveis 

desconfortos ocasionados pela TENS no primeiro minuto de estimulação da sua aplicação 

(PLATON et al., 2010).  
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Exceto por alguns relatos de estimulação desconfortável, a TENS não possui efeitos 

colaterais agudos e não há informações em relação aos efeitos colaterais em forma de sedação 

e depressão respiratória. A longo prazo, um efeito adverso que pode ser observado em alguns 

pacientes é a irritação da pele (PLATON et al., 2010).  

No presente estudo, não foi verificado nenhum efeito colateral relacionado ao emprego 

da TENS, inclusive irritações na pele, dado também constatado por alguns autores 

(ERDOGAN et al., 2005). Este fato pode ser elucidado devido ao pouco tempo de aplicação 

da terapêutica, 30 minutos.   

Resultados semelhantes foram verificados por outros estudos, que também não 

observaram irritação na pele ou outros efeitos adicionais com o uso da TENS (BJORDAL; 

JOHNSON; LJUNGGREE, 2003; DESANTANA et al., 2008; COWAN et al., 2009; SOUSA 

et al., 2009). 

Cabe enfatizar o rigor metodológico que foi empregado no desenvolvimento deste 

estudo, randomizado, duplo cego e placebo, ou seja, avaliadores diferentes foram 

responsáveis pela avaliação da dor e pela aplicação da TENS.  

Além disso, a intensidade da queixa dolorosa foi relatada pela paciente por meio da 

EVN, não havendo influência ou indução do fisioterapeuta no relato da dor, e todas as 

orientações e cuidados sobre o posicionamento dos eletrodos e da intensidade do estímulo 

foram adotados pelos pesquisadores. 

Em estudos sobre a efetividade da TENS no alívio da dor em pós-operatórios, 

frequentemente verifica-se seu uso como tratamento adjunto a terapia medicamentosa, e não 

como a única forma de tratamento, sendo observada nos grupos estudados a redução da dor 

por meio da diminuição do consumo analgésico (SLUKA; WALSH, 2003; DESANTANA et 

al., 2008). 

Devido às rotinas do serviço e a motivos práticos da coleta de dados, neste estudo 

foram avaliadas apenas as puérperas que estivessem sem a interferência de medicação. Nas 

puérperas que usaram analgesia oral, foi aguardado o tempo de ação da terapêutica para poder 

iniciar a pesquisa.  

Estes critérios foram incluídos devido à puérperas não terem um período específico de 

emprego do fármaco, ou seja, nem todas recebiam a medicação imediatamente a sua chegada 

no puerpério, e sim em algum momento da internação. Esta situação dificultaria a coleta de 

dados, pois diversas pacientes poderiam fazer uso do recurso e ter alta logo em seguida, 

impossibilitando assim os pesquisadores de avaliarem o consumo da medicação. A TENS foi 
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aplicada uma única vez em cada paciente, e as participantes foram avaliadas em um prazo 

máximo de uma hora após seu emprego. 

Diversos autores afirmam que a TENS é mais efetiva quando aplicada em dor de 

menor intensidade do que em dor grave (DESANTANA et al., 2008), sendo indicada sua 

aplicação quando a intensidade dolorosa varia de leve a moderada, por ser ineficiente em dor 

grave (BENEDETTI et al., 1997).  

De acordo com Erdogan et al. (2005) a TENS quando utilizada isoladamente, 

auxiliaria no controle da dor aguda pós-toracotomia, entretanto, não seria eficaz contra a dor 

grave pós-toracotomia, como ocorre na dor pós-toracotomia póstero-lateral, sendo indicado o 

uso de medicamentos analgésicos adicionais. 

Outro fato observado nas rotinas das maternidades, é que pouca relevância é dada 

pelos profissionais de saúde com o controle da dor perineal decorrente de lacerações e/ou 

episiotomia, por serem muitas vezes consideradas de menor gravidade do que a dor pós-

cesárea ou por ter menos importância do que os cuidados com o recém-nascido (PITANGUI 

et al., 2009).  

Assim, nem sempre é prescrito medicação para esta queixa, e quando ocorre 

normalmente é em regime “se necessário”. Como dificilmente os desconfortos sentidos são 

verbalizados pelas mulheres, sendo considerados por muitas como algo intrínseco ao 

puerpério, normalmente as puérperas acabam não recebendo analgesia ou recebendo de rotina, 

sem requerer ou ter necessidade.  

O uso de analgésicos orais no puerpério ainda possui algumas controvérsias, 

principalmente quando consumidos no período de lactação e, mesmo sendo raros os efeitos 

colaterais (EAST et al., 2011), potenciais efeitos nocivos devem ser considerados (WINDLE; 

BOOKER; RAYBURN, 1989). 

Neste estudo, 65% das puérperas fizeram uso de dipirona, sendo que nenhum outro 

recurso não-farmacológico foi oferecido ou empregado nas puérperas avaliadas até o final do 

estudo. 

Apesar de não ter sido verificado o efeito da TENS em conjunto a terapia 

medicamentosa, enfatiza-se que o intuito deste estudo não foi abolir o uso de analgésicos orais 

no puerpério e sim mostrar novas terapias adjuvantes que possam contribuir para redução do 

seu consumo, colaborando com a diminuição de morbidades e com a humanização das 

condutas adotadas neste período.  

A satisfação das pacientes é também um importante fator que deve ser analisado em 

qualquer tratamento utilizado para reduzir a dor perineal (CORKILL et al., 2001). Desta 
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forma, neste estudo foi avaliada a opinião das puérperas frente ao uso da TENS, e foram 

verificados nos grupos TAF e TBF que 100% das puérperas acharam a terapêutica confortável 

e utilizariam novamente, sendo que no grupo TP 89% das pacientes responderam que a TENS 

era confortável e 56% que fariam novo emprego. 

Sobre a satisfação das participantes com a TENS, 91% das puérperas dos grupos TAF 

e TBF responderam estar satisfeitas ou muito satisfeitas, contra 55% grupo TP. Dados 

semelhantes foram observados por outros autores que verificaram que a maioria dos pacientes 

acharam a TENS confortável e usariam outras vezes em procedimentos futuros (HAMZA et 

al., 1999; DESANTANA et al., 2008).  

Portanto, pode-se observar que embora neste estudo tenha sido constatada redução dos 

escores de dor apenas nos grupos que utilizaram a TENS ativa, e de ser encontrado um maior 

percentual de puérperas que disseram estar satisfeitas com a terapêutica, bons índices de 

satisfação também foram observados no grupo TP. 

Achados semelhantes foram encontrados por outros pesquisadores que verificaram que 

95% dos pacientes, incluindo TENS ativo e placebo, relataram que usariam a TENS 

novamente (DESANTANA et al., 2008).  

Infelizmente, não tem como saber a influência e a extensão do efeito placebo na 

satisfação destas pacientes, visto que a satisfação referida poderia estar associada à atenção 

que foi ofertada durante a coleta pelos profissionais as essas mulheres, contudo, pode-se 

garantir que neste trabalho foi utilizada uma adequada metodologia com placebo e cegamento 

destas pacientes.  

Com base nos resultados encontrados no presente estudo, pode-se sugerir que tanto a 

TENS na alta quanto na baixa frequência, é um recurso seguro, eficaz, sem efeitos colaterais e 

de boa aceitação, que pode ser incluída de forma isolada ou em combinação com a analgesia 

oral, quando realmente necessária, na rotina das maternidades, contribuindo assim com a 

melhora da qualidade de vida das puérperas. 
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7. Limitações do estudo 
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Por razões éticas e devido às condutas adotadas nos serviços, não foi possível verificar 

o consumo de fármacos pelas puérperas após a aplicação da TENS, visto que os 

medicamentos eram dados muitas vezes por prescrição médica de rotina e não devido à 

solicitação das pacientes.  

Sendo assim, o consumo feito pelas puérperas e anotado nos prontuários não era a real 

necessidade das mulheres, que poderiam ter feito uso sem ter dor. Além disso, após o término 

do estudo a TENS alta frequência teve que ser aplicada nas puérperas do grupo TP, para que 

essas não ficassem sem tratamento da queixa álgica. 

Outras limitações relacionam-se ao tamanho da amostra e a duração do seguimento do 

efeito da TENS, uma hora após a sua aplicação. Mesmo sendo empregado teste de poder 

amostral, sugere-se que sejam realizados estudos futuros com amostras maiores e que tenham 

como intuito verificar os benefícios da terapêutica por períodos mais prolongados.  
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8. Implicações para prática clínica e pesquisa 
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Os resultados do presente estudo poderão contribuir para que ocorram mudanças nas 

condutas empregadas nas mulheres no período puerperal, especificamente, no puerpério 

imediato, dando maior ênfase ao tratamento da dor pós-episiotomia.   

Com este estudo pode se constatar que a TENS é uma terapêutica que pode ser 

implementada no manejo da queixa álgica destas pacientes. O emprego da TENS na rotina das 

maternidades poderá contribuir com a redução da dor da paciente e do consumo de 

medicamentos, restabelecendo a funcionalidade da mulher e resultando na diminuição de 

morbidades maternas e na melhora da sua qualidade de vida. 

Este estudo busca gerar uma importante contribuição para as pesquisas na área, 

estimulando a realização de novos trabalhos. Espera-se que estudos futuros sejam ampliados e 

aprimorados, para que baseados em evidências possam recomendar o uso da TENS como uma 

prática a ser empregada nas maternidades.  

Faz-se também necessário, estudos que avaliem a prevalência de prejuízos 

ocasionados pela episiotomia a longo prazo, tais como queixas de disfunções sexuais, e a 

presença de incontinência urinária e fecal. 

Acredita-se com os resultados encontrados nesta pesquisa, que é de fundamental 

importância a inclusão do fisioterapeuta na atenção a mulher no ciclo gravídico-puerperal, 

visto que este profissional detém conhecimento acerca de técnicas e recursos não-

farmacológicos, pouco explorados na área de saúde da mulher, que podem ser incorporados 

nas maternidades e que irão contribuir para a humanização da assistência. 

Desta forma, os resultados encontrados, devem ser difundidos entre aqueles que, de 

forma direta ou indireta, estejam envolvidos com a assistência no período puerperal, sejam 

eles profissionais de saúde ou gestores de serviços de saúde ou hospitais.   
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9. Conclusão 
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Baseado nos resultados encontrados neste estudo pode-se sugerir que tanto a TAF 

quanto a TBF foram eficazes no alívio de dor das puérperas submetidas ao parto normal pós-

episiotomia. A TAF e TBF diminuíram a dor das puérperas de moderada para fraca, obtendo 

uma redução clinicamente relevante, maior do que 1.39 unidades na EVN.  

Na análise intragrupo, ambos os grupos que usaram a TENS ativa, tiveram analgesia 

nas posições repouso, sentar e deambular em todas as avaliações realizadas. Na posição 

repouso a TENS teve duração imediatamente após sua aplicação perdurando após 30 e 60 

minutos. Nas atividades sentar e deambular houve redução dos escores de dor antes e 

imediatamente após a TENS.  

Em todas as atividades avaliadas a redução nos índices de dor em ambos os grupos 

foram superiores a 1.8 unidades na EVN, sendo que no grupo TAF todos índices de redução 

foram superiores a 2.4 unidades, porém, não houve diferença estatística significativa entre os 

grupos TAF e TBF. 

Na análise intergrupo, foram constatados resultados similares aos encontrados na 

avaliação intragrupo, contudo, não foi observado diferença estatística significativa na 

atividade deambular entre os três grupos de estudo, quando analisado antes e após a TENS. 

Em nenhuma das análises realizadas, foi verificado redução de dor nas puérperas do grupo 

TP. 

As atividades de vida diária relatadas pelas puérperas como limitadas pela dor perineal 

pós-episiotomia foram deambular, sentar, levantar, deitar, dormir, realizar a higiene íntima, 

realizar a micção e amamentar. 

A maioria das puérperas dos três grupos relatou boa aceitação e satisfação em relação 

à aplicação da TENS, considerando-a uma terapêutica confortável que pode ser utilizada 

novamente em procedimentos futuros. 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Cara Participante, 

Meu nome é Ana Carolina Rodarti Pitangui, sou fisioterapeuta e professora do Curso 

de Fisioterapia da UPE. Estou convidando você para participar de uma pesquisa que tem 

como objetivo avaliar se os diferentes parâmetros de um aparelho de fisioterapia chamado 

Estimulação Elétrica Transcutânea do Nervo (TENS) ajudaria na diminuição da dor que pode 

ocorrer depois do parto normal no local por onde nasceu o bebê. Depois do parto normal, 

várias mulheres sentem dor na região por onde o bebê saiu, sendo este sintoma responsável 

por diversas consequências na saúde e nas atividades de vida das mulheres como sentar, 

levantar, andar, amamentar, nos cuidados com o bebê, entre outras. Portanto, este estudo tem 

a intenção de avaliar o uso de um aparelho que auxilie a diminuição da dor que você poderá 

sentir neste local. Este aparelho possui 4 placas pequenas que serão colocadas em você, na 

região próxima a sua coxa e ao seu glúteo (bumbum), sendo que você ficará com elas durante 

30min. Quando o aparelho for ligado, você poderá sentir pouca ou nenhuma sensação (Grupo 

I), sentir um formigamento (Grupo II) ou uma pulsação (Grupo III). Caso você não aguente a 

sensação, você poderá desligar o aparelho e desistir de participar da pesquisa. Você poderá 

ficar tranquila, já que este aparelho, não causará nenhum mal a sua saúde ou a do seu bebê. A 

regulagem da quantidade desta sensação será controlada por você. Durante a avaliação da 

dor, serão feitas perguntas para saber se você esta com dor, em quais posições e movimentos 

ela ocorre e também qual a quantidade desta dor. Para isto, você dará uma nota de 1 a 10 para 

sua dor. Caso você aceite a participar desta pesquisa, será realizado um sorteio que decidirá 

em qual grupo você participará. Todos os grupos irão receber todos os cuidados de pós-parto 

de rotina da maternidade. Caso tenha a necessidade de tirar alguma foto do local onde o 

aparelho foi colocado, fique sossegada já que seu rosto não aparecerá e seu nome não será 

mencionado. Gostaria de agradecer a sua colaboração, destacando que você estará 

contribuindo para o avanço da pesquisa nesta área e para a melhoria da qualidade do 

atendimento prestado, beneficiando assim todas as mulheres que passarem pelo que você está 

passando. 

Eu,____________________________________RG n.__________________declaro que 

recebi e entendi as informações acima e concordo em participar, voluntariamente da pesquisa.  

 

Ou 
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Eu, ___________________________________, RG n. __________________, responsável 

legal por ___________________________________, RG n. ___________________declaro 

ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntária, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Declaro que conheço os meus direitos que estão explicados a seguir: 

• A garantia de receber informações sobre qualquer dúvida que eu tiver em relação à 

pesquisa, ainda que isto possa afetar a minha vontade de continuar participando. 

• A liberdade de deixar de participar do estudo em qualquer momento, sem que isso traga 

qualquer prejuízo à continuação do meu cuidado nesta maternidade. 

• A segurança de que em nenhum momento meu nome aparecerá como colaborador da 

pesquisa, sabendo que os resultados serão apresentados em eventos científicos e em 

publicações (revistas) da área, desde que fique resguardada a minha total privacidade. 

• A garantia que este estudo não trará nenhum malefício a minha saúde ou do meu bebê. 

• O compromisso de se fazer à legislação em caso de dano. 

Este documento possui 2 vias, sendo que uma ficará com você e a outra comigo, 

garantindo as condições mencionadas acima. 

 

Petrolina/PE, _____ de _______________ de 20__. 

 
__________________________________________             __________________________________________ 

              Assinatura da Voluntária                                               Assinatura Responsável Legal                       

                                     ____________________________________________ 

Pesquisadora Ana Carolina Rodarti Pitangui 

 

Para questões relacionadas a este estudo, contate: Profª. Ana Carolina Rodarti Pitangui 

Curso de Fisioterapia UPE - Campus Petrolina - (87) 3866-6496  

E-mail: carolinapitangui@yahoo.com.br 

Endereço: BR 203 Km 2 s/n – Vila Eduardo – Petrolina – PE   

Campus Universitário – CEP: 56300-000 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP/ENSP - e-mail: comitê.etica@upe.pe.gov.br 

Av. Agamenon Magalhães s/n Santo Amaro, Recife - PE - CEP: 50100-01 
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APÊNDICE B - Formulário de coleta de dados 

 

Data: ______/______/______          Horário:_______________         N. Paciente: __________ 

Grupo: (   ) TAF   (   ) TBF  (   ) TP  

 
1. Dados Pessoais: 

Nome: 

______________________________________________________________________ 

Data de nascimento:_________________________Idade: ____________________________ 

Peso:_____________Altura:___________________________IMC:_____________________ 

Ocupação: _________________Situação Conjugal: _______________ Telefone:__________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Escolaridade:________________________________________________________________  

(  ) Superior Completo (  ) Superior Incompleto (  ) Fundamental completo (  ) Fundamental 

incompleto (   ) Médio completo (   ) Médio incompleto (   ) Analfabeta  

Etnia: (   ) Branco (   ) Negro (   ) Pardo (   ) Amarelo (   ) Índio  

 

2. Dados Obstétricos: 

Realizou pré-natal? (   ) Sim (   ) Não    Nº. Consultas: ______ Local: ___________________ 

Número de gestações _______Paridade _________Aborto ________Cesárea Anterior:______ 

Idade Gestacional ____________________________________________________________ 

 

3. Trabalho de parto e parto 

Data do Parto:______________________Hora:_____________________________________ 

Bloqueio do pudendo: (   ) Sim   (   ) Não           Episiotomia: (   ) mediana      (  ) mediolateral 

 

4. Informações referentes ao recém-nascido 

Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino 

Peso________________ Estatura: ______________Apgar: ______/______ 
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APÊNDICE C – Instrumentos para mensuração da dor 

 

1. ESCALA DE CATEGORIA NUMÉRICA 

    _________________________________________________________________ 

       0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

       sem dor           dor branda             dor moderada                dor severa    dor insuportável 

 

HORÁRIO     
ATIVIDADES 1ª AVALIAÇÃO 

ANTES TENS 
2ª AVALIAÇÃO 

APÓS TENS 
3ª AVALIAÇÃO 

APÓS 30MIN 
4ª AVALIAÇÃO 

APÓS 60MIN 
Repouso     
Sentar   X X 
Deambular   X X 
 

2. VERIFICAÇÃO DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL - Algumas destas funções estão limitadas? 

 SIM NÃO NÃO FIZ 
Mobilidade    
Sentar    
Levantar    
Andar    
Deitar    
Autocuidado    
Micção    
Evacuação    
Higiene íntima    
Alimentar-se    
Dormir    
Cuidado com o bebê    
Amamentar     
 

3. USO DE RECURSOS TERAPÊUTICOS PARA ALÍVIO DE DOR 

1. Durante a sua permanência no alojamento conjunto você já fez uso de algum recurso para diminuir 

a sua dor? (   ) Sim    (   ) Não   Qual?____________________ Horário de requisição: 

_________________ 

2. Uso de recursos terapêuticos para alivio da dor durante o período de estudo. 

(   ) Sim    (   ) Não   Qual?____________________Horário de requisição: ______________________ 

 

4. AMPLITUDE DA TENS.  

Anotar a intensidade utilizada na TENS nos grupos experimentais. 

Canal A ____ mA / Canal B____ mA. 
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APÊNDICE D - Opinião da puérpera em relação ao uso da TENS 

 

 

1. O que você achou da terapêutica utilizada (TENS): 

(  ) confortável  

(  ) desconfortável 

 

2. Você utilizaria novamente esta técnica?  

(   ) Sim  

(   ) Não  

 

3. Você se sentiu satisfeita com a TENS?  

(   ) não satisfeita  

(   ) pouco satisfeita  

(   ) satisfeita  

(   ) muito satisfeita 
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