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RESUMO 

 

RODRIGUEZ, A. S. Estimulação elétrica nervosa transcutânea do membro 
superior para reabilitação funcional da mão em pacientes com artrite 
reumatóide. [Dissertação] São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2014. 

A artrite reumatóide é uma doença inflamatória crônica associada a alta 

morbidade, perda da produtividade e redução da expectativa de vida. Os 

pacientes requerem uma atendimento multidisciplinar para o controle da 

doença, reduzindo a inflamação e prevenindo a atrofia e deformação 

articulares. A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) tem se 

demonstrado no controle da dor articular, mas ainda há controvérsias sobre 

sua eficácia na reabilitação funcional da mão nesses pacientes. Este é um 

estudo cego, placebo-controlado, cruzado para comparar parâmetros funcionas 

da mobilidade da mão em pacientes com artrite reumatóide antes, durante e ao 

final de um período de 12 semanas de aplicação de TENS-burst em pontos 

sensitivos do membro superior. Na aplicação terapêutica utilizou-se intensidade 

de corrente de 10mA para estimulação das articulações metacarpofalangeanas 

e 20mA para os pontos sensorias do braço. Após uma pausa de um mês no 

tratamento, os pacientes que inicialmente receberam a estimulação terapêutica 

passaram a receber a estimulação placebo e vice-versa. Os resultados 

mostraram que a eletroestimulação terapêutica produziu mudanças positivas 

graduais e lineares na reabilitação funcional da mão analisado-se parâmetros 

de força e precisão de preensão das mãos, levando os pacientes à uma 

independência na execução de atividade de vida diária. O tratamento placebo 

mostrou-se ineficiente para a recuperação dos parâmetros avaliados. As 

habilidades conquistadas pelos pacientes que receberam inicialmente a 

eletroestimulação terapêutica foram perdidas durante o período de repouso, 

sugerindo que a manutenção da função da mão depende da continuidade do 

tratamento ao longo do tempo. 

 
Descritores:   1. Artrite reumatoide  2. Estimulação elétrica nervosa 
transcutânea  3. Mão  4. Reabilitação  5. Atividades cotidianas.  
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SUMMARY 

 

RODRIGUEZ, A. S.  Transcutaneous electrical nerve stimulation of upper limb 
for functional rehabilitation of the hand in patients with rheumatoid arthritis 
[dissertation]. Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 
 

 

Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disease associated with high 

morbidity, loss of productivity and reduced life expectancy. Patients require 

multidisciplinary treatment to control the disease by reducing inflammation and 

preventing atrophy and joint deformation. Transcutaneous electrical nerve 

stimulation (TENS-burst) has been shown to control joint pain, but there is still 

controversy about its efficacy in functional hand rehabilitation in these patients. 

This is a blind, placebo-controlled, crossover study to compare the functional 

parameters of the mobility of the hand in rheumatoid arthritis patients before, 

during and after a period of 12 weeks of application of TENS- burst in the 

sensory points of the arm and metacarpophalangeal joints . In therapeutic 

application we used a current of 10mA for stimulation of joints and 20mA for the 

sensory points of the arm. After a month-long pause in treatment, patients who 

initially received therapy stimulation began receiving the placebo stimulation 

and vice versa. The results showed that therapeutic electrical stimulation 

produced gradual and linear positive changes in functional rehabilitation of the 

hand, accessed by analysis of strength and accuracy parameters of prehension, 

leading patients to independence in performing their daily living activities. The 

placebo treatment was inefficient for the recovery of the parameters evaluated. 

Skills achieved by patients who initially received therapeutic TENS-burst were 

lost during the rest (washing out) period, suggesting that the maintenance of 

hand function in rheumatoid artherits patients depends on the continuity of 

TENS-burst treatment. 

 

 
Descriptors: 1. Arthritis, rheumatoid 2. Transcutaneous electrical nerve 
stimulation 3. Hand   4. Rehabilitation   5. Activities of daily living.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 A artrite reumatóide 

 

 

A artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória autoimune 

crônica, sendo a mais comum entre as doenças reumáticas, com o 

comprometimento de sistema musculoesquelético e tecido conjuntivo, 

associado a progressiva incapacidade complicações sistêmicas e custos 

socioeconômicos (Firestein, 2003). 

A etiopatogenia da AR não está totalmente esclarecida, porém aventa-

se a participação de fatores genéticos e infecções virais (Epstein–Barr, 

citomegalovirus) e bacterianas (Escherichia coli, Porphyromonas gingivalis), 

desequilíbrios da microflora intestinal, entre outros. A formação de imune-

complexos durante a infecção pode induzir o aparecimento do fator 

reumatóide, um anticorpo de alta afinidade pela porção Fc das 

imunoglobulinas, que desde muito tempo, tem servido como marcador 

diagnóstico para a artrite reumatoide (Aletaha et al., 2010). 

O aparecimento da doença também tem sido relacionado ao sistema 

nervoso, uma vez que existe uma ligação entre hipotâlamo, hipófise, adrenal 

e produção de citocinas inflamatórias. 24 O sistema nervoso central está 

envolvido na regulação imunológica e, em modelos animais de artrite, a 

interação neuroimunológica regula o desenvolvimento da AR (Capellino et 

al., 2010). Estes efeitos podem funcionar localmente (uma vez que 
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neurotransmissores são encontrados nas sinovites na artrite reumatóide), ou 

centralmente (pois as citocinas tem sua síntese aumentada por regulação 

hipotalâmica durante a inflamação). 

As alterações notadas na membrana sinovial, líquido sinovial, e os 

elementos sanguíneos são peculiares, com a participação exagerada de 

células imunológicas B produtoras de autoanticorpos e células T 

autoreativas.  

As pesquisas reportadas por Hurkmans et al. (2011) sugerem ainda a 

existência de neuropatias, podendo envolver nervos periféricos e o sistema 

nervoso central. Em resumo, a doença, embora tenha sido muito estudada, 

parece ser multifatorial com muitos aspectos ainda a serem investigados, 

principalmente a respeito da sua etiopatogênia.  

 

1.1.1. Sinais, sintomas e diagnóstico 

 

A AR afeta, principalmente, as articulações apendiculares geralmente 

de forma simétrica, ocorrendo nos punhos, mãos, cotovelos, ombros, coluna 

cervical e joelhos, com maior incidência nas mãos e pés. As articulações 

mais afetadas no membro superior são aquelas na área do punho, as 

metacarpofalângicas e as interfalângicas proximais. 

Os sinais inflamatórios intensos observados nas articulações podem 

ser edema, calor, rubor, e dor, além de rigidez matinal que dura uma hora ou 

mais. Observam-se ainda proliferação óssea isolada, aumento de volume 

líquido ou de partes, No conjunto, o aspecto da mão é bastante 

característico, recebendo a denominação de mão reumatoide. A perda da 
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função articular é o resultado do dano irreversível da cartilagem articular, em 

decorrência direta do processo inflamatório crônico, lesão de tecidos 

adjacentes, como por exemplo, cápsulas, tendões, ligamentos e osso 

subcondral. As deformidades, embora não sejam patognomônicas, surgem 

com a evolução da doença, notadamente nas articulações periféricas, 

conhecidos como dedos em “pescoço de cisne”, dedos em botoeira, desvio 

ulnar e hálux valgo. (Laurindo, 2009).  

Normalmente, os pacientes relatam sobre dor aguda difusa e ardor 

nas juntas pequenas e grandes, de forma moderada a severa, havendo 

intermitência com exacerbações e remissões. Em geral, os medicamentos 

antiinflamatórios, não esteroides, além de outros, trazem o alívio da dor, bem 

como da rigidez.  Por falta ainda de um tratamento de efeito curativo da AR, 

observa-se uma progressiva diminuição da capacidade física de pacientes 

como também de sua habilidade funcional, incluindo a perda ou prejuízo da 

informação somatossensorial e da qualidade de vida.  

Os sintomas extra-articulares mais comuns são: anemia, cansaço 

extremo, perda de apetite, perda de peso, pericardite, pleurite e nódulos 

subcutâneos. 

 

1.1.2 Diagnóstico da artrite reumatóide 

 

O diagnóstico da AR é feito a partir de exames clínicos laboratoriais e 

exames de imagens, sendo difícil nos estados iniciais da doença, quando 

muitas das alterações bioquímicas e radiológicas ainda estão ausentes. 
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De acordo com o Consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia 

2011 (Mota et al., 2011), deve-se levar em conta sintomas gerais como febre, 

astenia, fadiga, mialgia e emagrecimento que podem até mesmo preceder as 

manifestações articulares.  

Caracteristicamente a AR se manifesta como uma inflamação da 

sinóvia. Os pacientes relatam dor, inchaço e limitação dos movimentos. 

Pode-se observar presença de dor, aumento de volume das articulações, 

derrame intra-articular, calor e, eventualmente, rubor. De modo geral, mas 

não sempre, há mais de quatro articulações envolvidas, simétricas, sendo 

que na mão as mais comumente afetadas são as metacarpofalangeanas e as 

interfalangeanas proximais, apresentando rigidez matinal de mais de uma 

hora. 

Ainda de acordo com o Consenso da Sociedade Brasileira de 

Reumatologia 2011 (Mota et al., 2011), principalmente nos pacientes com 

doença grave, pode ocorrer o acometimento de outros órgãos, com 

manifestações oculares, pleuropulmonares, cardíacos, hematológicos, 

neurológicos e osteometabólicos.  

Os autoanticorpos são marcadores de diagnóstico na AR. O anticorpo  

fator reumatoide (FR) se encontra em 70% dos pacientes; já os anticorpos 

antipeptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP - do inglês, anti-cyclic 

citrullinated peptide antibody) tem 95% de especificidade e são úteis para 

diagnóstico de pacientes com FR negativos (Bizzaro, 2007, Khan et al, 

2012).. 

A avaliação de marcadores genéticos como os alelos de HLA-DRB1 

(presença do epítopo compartilhado) e dos genes PTPN22, cuja correlação 
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está bem estabelecida com a AR, tem sua utilização limitada devido aos 

custos elevados.  

A radiografia convencional ainda é o método de imagem mais usado 

para avaliação da condição estrutural da articulação e dos ossos associados. 

Nos estágios iniciais da AR podem ser observados osteopenia justa-articular 

e aumento das partes moles. Nos estágios mais avançados ocorre redução 

do espaço articular e erosões ósseas. A ultrasonografia e a ressonância 

magnética apresentam maior resolução que a radiografia, porém a falta de 

padronização e os custos elevados são fatores limitantes para sua utilização. 

Embora não específicos para AR, observa-se com freqüência a 

elevação da velocidade hemossedimentação e das proteína C-reativa, 

haptoglobina e alfa-1 glicoproteína ácida nas fases de exacerbação da 

doença  

 

1.1.3 Prevalência da artrite reumatóide 

 

A estimativa é a de que a AR esteja afetando aproximadamente 1,0% 

da população mundial, com maior prevalência entre pessoas de ascendência 

europeia ou asiática, com incidência 4 vezes maior no sexo feminino 

comparado com o masculino. As oscilações hormonais na mulher parecem 

ser fatores de risco para a AR.  

Embora possa aparecer em qualquer idade, a AR aparece tipicamente 

ao redor dos 55 anos de idade. Assim sendo, sua prevalência aumenta com 

a idade, de modo a afetar 6,5% da população branca com mais de 65 anos 

de idade nos Estados Unidos (Crowson et al., 2011). 
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Em virtude das potenciais morbidades articulares, esta doença tem 

importância socioeconômica, ocupando o posição de destaque entre as 

afecções que contribuem para o afastamento de indivíduos do trabalho 

(Sokka et al., 2010), e no Brasil, perdendo apenas para os distúrbios 

cardiovasculares (Louzada-Jr et al., 2007). 

A perda da capacidade de manter o emprego se dá logo após o início 

da doença; 20% dos pacientes não podem trabalhar após dois anos, e 32% 

estão afastadas em cinco após início dos sintomas (Sokka et al., 2010). 

 

 

1.2  Apoio multidisciplinar no tratamento da artrite reumatóide 

 

O controle do curso da doença é possível mediante a atenção 

multidisciplinar conjunta, para prevenir atrofia e deformação, reduzir 

inflamações e preservar a função articular em pacientes.   Atualmente com 

o diagnóstico e tratamento precoce (Finckh et al., 2009), é possível evitar a 

remissão e o risco de evolução da doença com manifestações indesejáveis 

de perda de movimento das articulações, de ligamentos e de tendões. As 

deformações poderão surgir desde que haja a destruição crônica das 

articulações como já mencionada.  

Neste contexto, a fisioterapia vem desempenhando um papel 

relevante no tratamento adjunto da doença em questão, principalmente no 

aspecto de alívio da dor (Ying e White, 2007, Argawal et al. 2008; Muramatsu 

et al. 2008). 
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No tratamento da AR, a abordagem sobre apoio multidisciplinar apoia-

se no uso de fármacos, cirurgias e fisioterapia (Kavuncu e Evcik, 2004, 

Ottawa Panel, 2004, Krawczyk-Wasielewska et al 2009).  

Para a prevenção de danos articulares, o diagnóstico precoce e 

intervenção terapêutica adequada são medidas de relevância. Os fármacos 

aliviam a dor e melhoram até certo ponto a mobilidade articular, porém até o 

presente momento, nenhuma intervenção terapêutica demonstrou a 

possibilidade de prevenir o desenvolvimento ou a reversão dessa doença. 

Em casos graves, o tratamento cirúrgico é uma medida a ser considerada 

(Laurindo, 2009; Karli et al, 2009).  

Por outro lado, há tratamentos adjuntos da AR com outras terapias, 

principalmente a fisioterapia (Sluka e Walsh, 2003; Krawczyk-Wasielewska et 

al 2009). Em todas as fases da doença, a fisioterapia é considerada 

fundamental, com objetivo de corrigir a perda ou limitação do movimento 

articular, atrofia ou fraqueza muscular e instabilidade e desalinhamento. 

Assim, a intervenção na reabilitação dos movimentos articulares ou a 

manutenção dos já existentes é de importância primordial. 

 

 

1.3  Estimulação elétrica nervosa transcutânea 

 

A fisioterapia dispõe atualmente de diversos recursos terapêuticos 

interessantes  para  o tratamento de diversas afeções, principalmente 

crônicas, e de outras situações como pós-acidentes, e em fases de pré- e 

pós operatório, além de tratamento de atletas, visando a reabilitação de 
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pacientes, alívio da dor, prevenir ou reduzir deformidades, entre outros 

efeitos desejáveis para o bem estar e usufruto de boa qualidade de vida.   

Os princípios do tratamento com estimulação elétrica são conhecidos 

desde que sabe-se que os sistemas biológicos são capazes de conduzir 

eletricidade, podendo alterar os eventos fisiológicos e patológicos (Kitchen, 

2003). Os estudos experimentais de Barr (1980) mostraram que a 

estimulação elétrica de membranas musculares, nervosas e outras excitáveis 

geravam um potencial de ação, com consequente melhoria na função. Os 

métodos de eletroestimulação foram considerados perfeitamente 

controláveis, não invasivos e com risco reduzido ao organismo do paciente.  

Há uma variedade de nomes utilizados para estimuladores elétricos, 

mas basicamente, todos são eletroestimuladores transcutâneos (TES) e a 

maioria consiste de eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS), com 

propósito de, através da pele, excitar os nervos periféricos e promover 

analgesia e alguma contração muscular  (Sluka e Walsh, 2003).  

 Sabe-se que a corrente pulsada (TENS-burst) tem aplicabilidade 

preferencial para áreas anatômicas onde são encontradas estruturas 

articulares, ligamentares e musculares de baixa densidade, promovendo a 

analgesia e o retorno dos movimentos naturais na região aplicada 

(Mannheimer e Carlsson, 1979). 

A eletroterapia, apesar de muito empregada na fisioterapia 

principalmente para fins de analgesia, ainda requer estudos aprofundados e 

sistematizados em doenças crônicas como a AR, pois, o nível de reabilitação 

das funções articulares tem sido pouco consistente (Ottawa Panel, 2004).  
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1.3.1. O Painel de Ottawa e a aplicação de TENS na artrite reumatoide 

 

Até os anos de 2004, os trabalhos sobre a eletroterapia e outras 

modalidades de fisioterapia vinham sendo reportados, mas, os resultados 

eram contraditórios entre autores, no tocante ao tratamento de pacientes 

com AR crônica. No referido ano, um grupo de 9 pesquisadores e 

especialistas em artrite reumatóide (Ottawa Panel, 2004) relataram a 

existência de um número razoável de publicações sobre essas terapias, mas, 

carecendo de delineamento científico, com resultados pouco evidentes, 

inconclusivos ou contraditórios, obtidos em prazos curtos de tempo. Desta 

forma, um total de 4.111 artigos sobre fisioterapia na AR foi selecionado com 

o propósito de se efetuar uma avaliação criteriosa.  

O conjunto de critérios estipulado pelo Grupo Ottawa Panel (2004) 

abordou diferentes aspectos tais como, metas para reabilitação, eficácia, 

análise estatística, grau de poder de evidência em comparação com outros 

protocolos conhecidos, etc.  Aqueles artigos baseados em meta-análises, ou 

os que forneciam poucas informações, consideradas relevantes nesse 

estudo, foram excluídos. No final, 51 publicações foram consideradas 

adequadas para avaliação das técnicas de fisioterapia. A eletroterapia e 

termoterapia no manejo da AR em adultos (>18 anos de idade) foram as 

modalidades, que mais preencheram os requisitos dos critérios adotados no 

estudo.  

O grupo de Ottawa Panel trabalhou com base nos métodos de 

Collaboration Cochrane, identificando e sintetizando evidências a partir de 

estudos controlados e comparativos, atribuindo grau de poder da evidência e 
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recomendação. Assim, as publicações selecionadas para a análise dos 

efeitos da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) apresentaram 

boas evidências, de nível I.  

O estudo realizado quanto ao poder de evidência dos efeitos da TENS 

sobre a mão e pulso no manejo de paciente com a AR crônica foi comparável 

a aquele efetuado pelo Comitê ad hoc da American Pain Society, em 1996. 

Além disso, os achados do referido Grupo relativos ao protocolo e 

recomendação concordaram parcialmente com os estudos de The Arthritis 

Society (Lineker, 1999). 

Desta forma, o Grupo de Ottawa Panel e, também Yin e White (2007) 

relatam a validade da TENS para o tratamento adjunto da AR, recomendando 

seu uso no manejo em adultos, com efeitos de analgesia e recuperação da 

força. 

Já em relação à reabilitação das funções manuais, a sua eficiência 

clínica foi baixa nesses estudos. A analgesia conferida tanto por medicamentos 

ou por algumas modalidades de fisioterapia melhoram o movimento das mãos 

por recuperação da força; todavia, não alcançam o retorno funcional das 

articulações das mãos, para movimentos mais delicados e finos.  

Observações feitas durante a  atividades profissionais de fisioterapia de 

rotina indicam que eletroestimulação adicional de pontos sensitivos, distais e 

proximais, além dos convencionais das mãos reumatoides em pacientes 

previamente medicados para a dor, favoreciam a mobilidade das articulações, 

enquanto recebiam estimulações elétricas.  

Considerando-se que a AR é uma doença sistêmica, exigindo apoio  

multidisciplinar, a fim de controlar a gravidade da doença em evolução 
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progressiva, as intervenções na reabilitação terapêutica das mãos que podem 

tornar os pacientes capazes de executar tarefas do cotidiano, merecem ser 

amplamente estudadas, pois representam um benefício inestimável ao 

indivíduo acometido e aos familiares, assim como, ao sistema previdenciário.   
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2.  OBJETIVO 

 

 

 

Tendo em vista as controvérsias sobre os efeitos benéficos da aplicação 

de TENS para reabilitação de mãos em pacientes com artrite reumatoide, nos 

propusemos a realizar um estudo cego, placebo-controlado, cruzado, com o 

objetivo de comparar parâmetros funcionais da mobilidade da mão em 

pacientes com artrite reumatóide antes, durante e ao final de um período de 

aplicação de TENS-burst em pontos articulares da mão e pontos sensitivos do 

braço. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

 

3.1. Casuística 

 

Cerca de 80 pacientes de ambulatório de Reumatologia do Hospital 

das Clínicas da Faculdade Medicina da Universidade de São Paulo, sob 

responsabilidade da Profa. Dra. Ieda M. M. Laurindo, foram entrevistados 

para o estudo.  

Os critérios de inclusão dos indivíduos no estudo foram: 

a) histórico de mais de 15 anos de evolução da patologia;  

b) apresentar mãos reumatoides;  

c) indivíduo com baixo nível de movimentos articulares 

presentes,sem caracterização de fator imobilizante;   

d) estar sendo tratados para o alívio da dor. 

Os critérios de exclusão foram: 

a) presença osteoartrose;  

b) presença de fibromialgia, 

c) fatores imobilizantes nas mãos (como calcificações ou 

deformidades) impeditivos de movimentos de preensão.  

Destes, seis pacientes, com a classificação de capacidade funcional 

de grau III, segundo o Colégio Americano de Reumatologia, preencheram os 

requisitos para as sessões de eletroestimulação e acompanhamento 

fisioterapêutico domiciliar e concordaram em participar do estudo, mediante o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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O quadro 1 abaixo resume as características gerais dos pacientes. 

 

Quadro 1: Sexo, Idade e tempo de diagnóstico de artrite reumatóide 
 

Paciente Sexo 
Idade  
(anos) 

Tempo com AR 
(anos) 

1 F 65 25 

2 F 55 22 

3 F 42 17 

4 M 56 20 

5 F 64 24 

6 F 62 22 

 

Os pacientes foram orientados a não realizar exercícios com as mãos 

e o membro superior, uma vez que era importante a exclusão do efeito dos 

exercícios influenciando o desempenho dos pacientes na avaliação de 

habilidades manuais.  

 

3.2 Grupos 

 

Os pacientes distribuídos randomicamente em dois grupos: no Grupo 

1 (G1) foram denominados de 1, 2 e 3  

Paciente 1: feminino, 65 anos de idade, viúva e residente no bairro de 

Guaianazes (cidade de São Paulo); apresentou história de AR crônica há 

cerca de 25 anos, com mãos reumatoides. Era professora de violão e havia 

interrompido a profissão devido à disfunção das mãos; apresentava 

dificuldades em executar tarefas diárias. 

Paciente 2: feminino, com 55 anos, casada, residente no bairro de 

Colinas de Anhanguera (cidade de São Paulo); relatou história de AR crônica 

que já durava por 22 anos; na ocasião do recrutamento, apresentava mãos 
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reumatoides. Era dona de casa  e estava impossibilitada de utilizar as mãos 

para afazeres domésticos diários. 

Paciente 3: feminino, solteira com 42 anos de idade, residente em 

Itapecerica da Serra (SP), estudante de informática; trabalhava em escritório 

de engenharia com atividade restrita ao telefone (aparelho adaptado). 

Relatou história de limitações no trabalho, impedida de usar o computador, 

por ser portadora de AR crônica com mãos reumatoides, há mais de 17 anos. 

 

No Grupo 2 (G2) estavam os pacientes  4, 5 e 6.  

Paciente 4: masculino, casado, 56 anos de idade, residindo no bairro 

de Itaquera (cidade de São Paulo). Suas mãos afetadas, com características 

de mãos reumatoides, por causa da AR crônica que já durava cerca de 20 

anos. Era cobrador de ônibus que, ao ficar impossibilitado em trabalhar com 

moedas, foi transferido para ser guarda noturno na garagem da empresa.  

Paciente 5: feminino, com 64 anos, viúva, morava no bairro de Jardim 

Vila Nova (cidade de São Paulo), afetada por AR por 24 anos, mostrando  

mãos reumatoides e problemas respiratórios por ser fumante por vários anos. 

Dona de casa, com tantas limitações para realizar afazeres domésticos, a 

ponto de depender muito de uma prima para essas atividades diárias. 

Paciente 6: feminino, 62 anos de idade, casada, residente no bairro 

Ipiranga (cidade de São Paulo), com mãos reumatoides devido à AR crônica 

com evolução de cerca 22 anos. Aposentada por invalidez devido à doença. 
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3.3 Parâmetros de estímulos elétricos em cada grupo experimental 

 

 A estimulação elétrica foi realizada através de equipamentos Neurodin 

II (IBRAMED – Industria Brasileira de Equipamentos Médicos Ltda), com 

duas saídas com quatro eletrodos cada, para aplicação de TENS-burst com 

frequência de 100 a 200 Hz, conforme os protocolos convencionais da 

literatura (Mannheimer e Carlsson, 1979). Os eletrodos utilizados foram do 

tipo adesivo de fácil manuseio para eletroestimulação do membro superior.  

Cada paciente recebeu um equipamento de TENS-burst, após 

assinatura do termo de compromisso de zelar e mantê-lo em casa durante 

todo o experimento. 

Durante o experimento, foram usados dois protocolos de aplicação da 

eletroestimulação: 

 1) Protocolo terapêutico:  intensidade de 10 mA para a estimulação 

das quatro nas articulações metacarpofalangeanas proximais do 2º. ao 5º. 

dedo; intensidade de 20 mA nos quatro pontos sensoriais localizados ao 

longo do membro superior: um nos reflexores de dedos; um no bíceps 

braquial; um no deltoide posterior; e um no T2 paraespinhal (Magee, 2005; 

De Biase e Silva, 2012). 

 2) Protocolo subterapêutico (placebo), a intensidade de corrente 

elétrica  de 5 mA para todos os pontos (Nelson et al. (2003). 

  

 Por tratar-se de um estudo placebo controlado cruzado, durante as 

primeiras 12 semanas os pacientes do Grupo 1 receberam intensidade de 

eletroestimulação placebo, enquanto que os pacientes do Grupo 2 
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receberam a intensidade terapêutica da eletroestimulação. A seguir, os 

pacientes passaram por um período de repouso de 4 semanas (washing out). 

A seguir, houve inversão dos protocolos, de modo que os pacientes do G1 

receberam 12 semanas de eletroestimulação terapêutica enquanto que o G2 

recebeu estimulação elétrica placebo.  

 Cada paciente recebeu três sessões de eletroestimulação por 

semana, realizadas com atendimento domiciliar pelo próprio pós-graduando, 

em dias alternados para cada grupo. Assim sendo, os três pacientes do 

Grupo 1 foram atendidos às segundas, quartas e sextas-feiras e pacientes do 

Grupo 2, às terças, quintas e sábado. Cada sessão tinha duração de 40 

minutos para cada braço. 

 

 

3.4. Parâmetros e frequência das avaliações 

 

Os sete parâmetros avaliados incluíam quatro para os de força de 

preensão manual e três para os de precisão. A força de preensão manual é o 

resultado de um conjunto ordenado de ações musculares e estímulos neurais 

que possibilitam a independência do ser humano (Wells e Grieg, 2001). A 

preensão manual de precisão, por sua vez, está limitada principalmente às 

articulações metacarpofalangeanas, envolvendo a face radial da mão para 

execução de movimentos articulares delicados (Magee, 2005).  

Os parâmetros aqui avaliados basearam-se na classificação de Magee 

(2005) e na de De Biase e Silva (2012) para a habilidade de força de 

preensão e precisão, respectivamente: 
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FP 1- Preensão de força para objeto cilíndrico – tipo de preensão     

palmar, o polegar é utilizado e envolve todo o objeto (ex. segurar um 

copo);  

FP 2 - Preensão de força para objeto esférico  – tipo de preensão 

palmar onde a oposição é menor e o polegar é utilizado e os quatro 

dedos envolvendo o objeto (ex. segurar uma bola);  

FP 3 - Preensão de força para  objeto em gancho – todos ou apenas o 

terceiro ou segundo dedos são utilizados como gancho. Atuam as 

articulações interfalangeanas, metacarpofalangeanas sem o polegar 

(ex. segurar a alça de um recipiente) 

FP 4- Preensão de força para objeto em forma de pino - a mão 

envolve um objeto estreito (ex. segurar um objeto em forma de 

pino/cone);  

PP 1- Preensão de precisão palmar -  tipo de preensão palmar que 

exige maior destreza e coordenação. O objeto permanece entre o 

polegar e dedos em oposição (ex. segurar folhas de papel); 

PP 2 - Preensão de precisão  polpa-polpa -  o objeto é colocado entre 

a polpa do polegar e a do 2º. dedo  (ex. segurar uma bola de gude);  

PP 3 - Preensão de precisão lateral/chave – o polegar e a face lateral 

do 2º. dedo é utilizado para objetos geralmente estreitos (ex. segurar 

uma chave de carro) 

 

O efeito da estimulação elétrica na reabilitação das funções manuais 

foi avaliado, por critérios fisioterapêuticos, estipulando-se valores arbitrários 

(score) de 0 a 10, tomando-se como zero a condição de pouca mobilidade 
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manual inicial que torna o paciente dependente de outras pessoas nos 

afazeres diários. Atribuiu-se o valor máximo às habilidades manuais normais 

de uma pessoa saudável.  

 As avaliações foram feitas imediatamente antes do início do 

experimento para todos os pacientes, de modo a criar uma referência 

individual, para que as avaliações ao longo do experimento fossem 

comparadas  à sua própria condição inicial. A partir daí, cada paciente foi 

avaliado a cada 4 semanas até o final do experimento. 

 

 

3.5  Análise estatística 

 

 Os dados quantitativos de avaliação de habilidade manual foram 

avaliados quanto às características de suas distribuições pelos testes de 

normalidade de Shapiro-Wilk e de homogeneidade de variância de Levene. 

 As comparações entre os vários tempos de execução de 

eletroestimulação dentro de cada grupo foram feitas pelos testes de 

Friedman ou ANOVA de medidas repetidas, conforme as características dos 

dados (não paramétricos ou paramétricos), com testes post-hoc de 

Bonferroni-Dunn e Bonferroni, respectivamente.  

 As análises estatísticas foram realizadas com a utilização dos 

programas SPSS Statistics 17.0™. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 

A programação de aplicações de eletroestimulação foi cumprida 

rigorosamente para todos os seis pacientes. 

 

4.1 Grupo 1  

 

A aplicação inicial de TENS-burst na intensidade placebo não teve 

qualquer efeito em qualquer tempo para nenhum dos parâmetros avaliados, 

enquanto que na etapa das aplicações terapêuticas, houve uma melhora em 

todos os parâmetros analisados ao longo do tempo. 

 

4.1.1.Paciente 1 

 

Esta paciente foi a que teve menos dificuldade e uma evolução muito 

boa durante o tratamento. No final do tratamento houve uma reabilitação 

suficiente para executar suas atividades domésticas diárias e profissionais. 

Nas 12 semanas de aplicações placebo e não houve alteração significativa 

na avaliação de nenhum parâmetro de habilidade manual em nenhum tempo 

quando comparado com os valores iniciais (p > 0,05). Já durante o período 

de aplicação da TENS terapêutica, os valores são significativamente maiores 

que os iniciais desde a primeira semana.  
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Tornou-se independente, dispensando apoio de outras pessoas na 

execução de suas tarefas diárias. Os valores de avaliação dos parâmetros de 

força e de precisão  estão listados no Quadro 2. 

 
Quadro 2. Resultados obtidos pelo Paciente 1 nos testes realizados para sete 
parâmetros avaliadores de habilidade manual, antes e após a aplicação de TENS-
burst na intensidade placebo e terapêutica. 
 

  TENS Placebo TENS Terapêutica 

Teste Inicial 4ª.sem 8ª sem. 12ª sem. 20ª.sem 24ª sem. 28ªsem 

FP1 1,2 1,0 1,2 1,5 3,0 6,0 9,0 
FP2 0,9 0,8 0,8 0,9 2,8 5,6 8,4 
FP3 1,1 1,0 1,2 1,4 2,2 6,0 9,0 
FP4 1,0 0,8 1,0 1,2 3,4 6,3 9,2 
PP1 0,7 0,6 1,0 1,1 2,9 4,8 7,4 
PP2 1,0 1,0 1,2 1,4 3,0 6,0 9,2 
PP3 1,4 1,3 1,5 1,6 3,2 6,5 9,2 

 

Além de ter ganho movimentos finos das mãos, a Paciente 1 teve a 

possibilidade de retornar à sua profissão de professora de violão, obtendo 

uma considerável correção das mãos deformadas com a retificação dos 

dedos. Ao final das 12 semanas de TENS terapêutico, sua produtividade 

profissional era maior, com decorrente aumento de remuneração do seu 

trabalho. Esta paciente expressou agradecimentos pelo seu retorno "à vida", 

que lhe parecia perdida.  

 

4.1.2 Paciente 2 

 

Esta Paciente, semelhantemente à anterior, conseguiu se capacitar na 

execução de atividades domésticas, tornando-se independente do auxílio de 

familiares. 

Também neste caso, as aplicações placebo iniciais não tiveram 

qualquer efeito como mostra o Quadro 5.  
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 A Paciente mostrou um crescimento progressivo nas avaliações dos 7 

parâmetros  de habilidade manual após o inicio das aplicações de TENS 

terapêutico (p < 0,05) na comparação com os valores iniciais para todos os 

parâmetros na 20a., 24a. e 28a. semanas (Quadro 3).  

 

Quadro 3. Resultados obtidos pelo Paciente 2 nos testes realizados para sete 
parâmetros avaliadores de habilidade manual, antes e após a aplicação de TENS-
burst na intensidade placebo e terapêutica. 
 

  TENS Placebo TENS Terapêutica 

Teste Inicial 4ª.sem 8ª sem. 12ª sem. 20ª.sem  24ª sem. 28ªsem 

FP1     0,9      0,8      1,0     1,2     2,5     5,0     8,0 
FP2     1,2      1,0      0,8     0,9     3,0     6,0     8,5 
FP3     1,3      1,2      1,4     1,2     2,5     5,6     8,4 
FP4     1,1      0,9      1,1     1,2     3,6     5,8     8,9 
       PP1     1,0      0,8      1,0     1,0     2,8     3,6     7,0 
       PP2      1,1      1,0      1,3     1,5     3,2     5,8     7,8 
       PP3     1,2      1,1      1,2     1,5     2,8     5,6     7,4 

 

 

A Paciente teve a iniciativa de começar a realizar afazeres domésticos 

para os quais dependia do esposo e do filho anteriormente. No final do 

estudo conseguiu realizar algumas tarefas domésticas como varrer a casa, 

lavar a louça e fazer suco de laranja. A mesma notou, ao final da primeira 

semana de TENS terapêutica, um leve alinhamento dos dedos das mãos, o 

que a deixava muito animada para continuar com a eletroestimulação. Os 

familiares desta paciente vieram nos agradecer pela possibilidade de ambos 

estarem tranquilos para se dedicarem seus respectivos trabalhos, por causa 

do ganho de independência da paciente. 
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4.1.3  Paciente 3 

 

O Paciente 3 (sexo feminino) apresentou de modo geral um 

desempenho manual bom durante o período de eletroestimulação 

terapêutica. Entretanto, não teve melhora significativa (p > 0,05) entre a 

primeira e a segunda avaliação após início da aplicação da TENS terapêutica 

referente ao parâmetro de preensão de precisão polpa-polpa (PP2). Todavia, 

ao final do experimento, o seu desempenho era alto para este parâmetro 

(Quadro 4). 

 

Quadro 4. Resultados obtidos pelo Paciente 3 nos testes realizados para sete 
parâmetros avaliadores de habilidade manual, antes e após a aplicação de TENS-
burst na intensidade placebo e terapêutica. 
 

  TENS Placebo TENS Terapêutico 

Teste Inicial 4ª.sem 8ª sem. 12ª sem. 20ª.sem  24ª sem. 28ªsem 

FP1     1,1      1,0      1,3     1,2     2,8     6,2     8,5 
FP2     1,1      1,0      1,2     1,4     2,2     5,4     8,2 
FP3     1,0      1,0      1,2     1,4     3,0     5,8     8,3 
FP4     1,3      1,2      1,3     1,5     3,5     6,2     9,0 
       PP1     0,9      1,0      1,2     1,3     3,0     5,8     7,6 
       PP2      1,1      1,0      1,2     1,4     2,8     3,5     8,8 
       PP3     1,4      1,5      1,6     1,8     2,8     6,2     8,8 

 

Esta paciente dependia anteriormente de auxílio em algumas 

atividades diárias e profissionais e se tornou independente, conseguindo 

retornar à universidade por causa da boa reabilitação das mãos.  
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4. 2 Grupo 2  

 

 

 Da mesma forma que ocorreu no Grupo 1, a aplicação de TENS-burst 

no membro superior, na intensidade terapêutica, produziu um aumento 

gradual dos parâmetros de habilidade manual nos três pacientes do grupo 

(p< 0,05 quando comparado com valores iniciais e comparados entre tempos 

diferentes). No entanto, os valores alcançados regrediram aos patamares 

iniciais durante o período de pausa do tratamento. A intensidade placebo de 

TENS-burst, aplicada, após a pausa não surtiu nenhum efeito nas 

habilidades manuais dos pacientes com AR. 

 

4.2.1 Paciente 4 

 

A partir da 4a.semana de tratamento, o Paciente apresentou melhora 

significativa no tipo de preensão de precisão polpa-polpa, conseguindo pegar 

com facilidade a bolinha de vidro de 1,5cm de diâmetro; em consequência, 

passou a pegar moedas com facilidade. Na última semana de tratamento 

efetivo, teve oportunidade de voltar ao seu trabalho como cobrador, porém 

optou por continuar como guarda noturno. Relatou que conseguia efetuar o 

seu trabalho com mais qualidade pois havia se tornado capaz de segurar as 

chaves, a garrafa térmica com o café, se servir de café e, até segurar com 

firmeza o revólver, embora não tivesse permissão para o uso.  

No caso deste Paciente, a TENS-burst terapêutica mostrou ser capaz 

de melhorar gradativamente os parâmetros de habilidade manual, exceto 
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para preensão de precisão palmar (PP1) que só apresentou um alto nível de 

desempenho após a 12ª. semana de tratamento terapêutico (Quadro 5).  

 

Quadro 5. Resultados obtidos pelo Paciente 4 nos testes realizados para sete 
parâmetros avaliadores de habilidade manual, antes e após a aplicação de TENS-
burst na intensidade placebo e terapêutica. 
 

  TENS Terapêutico TENS Placebo  

Teste Inicial 4ª.sem 8ª sem. 12ª sem. 20ª.sem  24ª sem. 28ªsem 

FP1     1,3      2,7      6,8     8,9     1,2     1,4     1,6 
FP2     1,3      3,0      6,0     8,9     1,2     1,2     1,4 
FP3     1,2      3,2      6,2     8,9     1,0     1,2     1,5 
FP4     1,2      3,6      6,0     9,5     1,2     1,5     1,7 
       PP1     1,3      3,2      3,5     7,8     1,2     1,4     1,5 
       PP2      1,1      2,6      6,0     8,9     1,2     1,5     1,8 
       PP3     1,4      3,3      6,2     9,1     1,4     1,5     1,8 

 

 

4.2.2 Paciente 5 

 

O Paciente 5 (sexo feminino) apresentou um perfil semelhante ao de 

reabilitação do Paciente 4, com dificuldades no parâmetro de preensão de 

precisão palmar (PP1); no entanto, não consegui atingir niveis maiores neste 

parâmetro ao final do tratamento (Quadro 6).   

 
Quadro 6. Resultados obtidos pelo Paciente 5 nos testes realizados para sete 
parâmetros avaliadores de habilidade manual, antes e após a aplicação de TENS-
burst na intensidade placebo e terapêutica. 
 

  TENS Terapêutico TENS Placebo  

Teste Inicial 4ª.sem 8ª sem. Teste Inicial 4ª.sem 8ª sem. 

FP1     1,0      3,2      5,6     8,2     1,0     0,8     1,2 
FP2     1,0      2,2      5,2     8,6     1,2     0,8     0,8 
FP3     1,0      2,6      6,5     9,2     1,0     1,2     1,3 
FP4     0,8      2,8      6,6     8,8     0,8     1,0     1,2 
       PP1     1,1      2,6      3,2     5,8     1,0     0,8     1,1 
       PP2      1,0      3,2      5,4     8,4     1,0     1,1     1,2 
       PP3     1,3      2,8      6,3     8,8     1,2     1,4     1,5 
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O Paciente foi bem nos parâmetros de força de preensão apesar da 

sua constituição física delicada com insuficiência respiratória grave 

provocada pelo hábito de fumar. No parâmetro de preensão de precisão 

palmar teve baixo desempenho diferindo dos demais pacientes. Esta 

paciente no fim do estudo se tornou capaz de realizar algumas tarefas 

domésticas, chegando a dispensar a prima que a auxiliava de tempo integral.  

 

4.2.3 Paciente 6 

 

O Paciente 6 (sexo feminino) teve bom desempenho no parâmetro de 

preensão de força para objetos cilíndricos (FP1), chegando a nível alto já na 

8ª. semana de tratamento efetivo, sobressaindo dos demais pacientes. 

Entretanto, dificuldades foram observadas para o parâmetro de preensão de 

precisão (PP1) que apresentou uma melhora inicial, tendo permanecido o 

mesmo desempenho na 8ª e mostrando melhor capacidade de preensão na . 

12ª. semana de tratamento terapêutico, embora sem atingir os valores mais 

altos (Quadro 7).  

 
Quadro 7. Resultados obtidos pelo Paciente 6 nos testes realizados para sete 
parâmetros avaliadores de habilidade manual, antes e após a aplicação de TENS-
burst na intensidade placebo e terapêutica. 
 

  TENS Terapêutico TENS Placebo  

Teste Inicial 4ª.sem 8ª sem. Teste Inicial 4ª.sem 8ª sem. 

FP1     0,9      2,7      7,0     8,5     1,0     1,2     1,2 
FP2     1,1      2,3      6,0     8,2     1,0     1,2     1,3 
FP3     0,8      2,3      6,5     8,8     0,8     1,0     1,3 
FP4     0,9      2,9      6,2     8,9     0,9     1,0     1,1 
       PP1     1,0      2,2      2,8     6,8     0,9     1,0     1,2 
       PP2      1,1      2,9      6,0     7,8     1,0     1,2     1,4 
       PP3     1,1      2,6      6,2     7,9     1,2     1,3     1,5 
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O sofrimento emocional desta paciente estava ligado não só às dores 

e à pouca mobilidade das mãos, mas também às deformidades presentes. Já 

na 8a. semana, a paciente notou uma leve retificação dos dedos, o que 

contribuiu para elevar seu ânimo. O fato de poder utilizar  melhor as mãos 

nas semanas finais da aplicação terapêutica, fez com que a paciente 

adquirisse alguma independência para realizar algumas tarefas da casa.  
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5  DISCUSSÃO 

 

 

 

 A eletroestimulação no tratamento adjunto da artrite reumatóide 

apresenta  vantagens devido ao fato de ser segura, não-invasiva, controlável, 

sem efeitos colaterais e de custo-benefício condizente à saúde pública.   

No presente trabalho, houve demora para a seleção dos pacientes 

para que os critérios de inclusão e exclusão fossem atendidos quanto à 

classificação clínica dos pacientes com AR e das condições controladas e 

delimitadas para a intervenção eletroterapêutica domiciliar. 

. Os pacientes com as referidas características clínicas e laboratoriais 

foram difíceis de serem selecionados no ambulatório e, em um período de 8 

meses, surgiram apenas 6 pacientes adequados. 

Como preconizado por Chesterton et al. (2003) para se obter resultado 

de boa qualidade e reprodutível com a eletroestimulação, os procedimentos 

técnicos fisioterápicos padronizados no início do trabalho foram mantidos nas 

mão de um único profissional. Os procedimentos corretos pertinentes ao 

trabalho foram: o manuseio do equipamento; a aplicação de eletrodos nos 

oito pontos sensoriais; o tempo de aplicação nos dois membros superiores 

de forma idêntica; o número igual de sessões para cada paciente; e a 

avaliação dos testes para sete parâmetros, segundo o programa 

estabelecido. 

Uma das preocupações relatada na literatura (Ottawa Panel, 2004) é a 

falta de reprodutibilidade nos resultados da eletroterapia. Assim neste 
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estudo, o protocolo proposto mostrou ser eficiente e de simples 

aplicabilidade. 

Os 6 equipamentos novos de TENS-burst, que ficaram sob a 

responsabilidade de guarda dos pacientes individualmente, foram utilizados 

somente pelo responsável do trabalho, não sendo permitindo o manuseio dos 

mesmos pelos pacientes ou outras pessoas.  

Ademais com o critério estabelecido de que o trabalho não seria 

realizado no ambulatório, pudemos evitar problemas que teríamos no 

hospital, tais como: a) a ausência dos pacientes às três sessões semanais de 

eletroestimulação, e os pacientes não tiveram a preocupação em conseguir 

acompanhantes, que geralmente perdiam seu dia de trabalho; b) manter o 

mesmo número de pacientes desde o início até o fim do trabalho, sem 

desistências. Ao contrário das pesquisas observadas com pacientes de 

ambulatórios que, apesar de ter um início promissor com grande número de 

pacientes interessados, no final do trabalho restavam em geral 10%; c) ter à 

disposição equipamentos adequados para o projeto, entre aqueles de uso 

coletivo diário no hospital.  

Nas nossas condições de trabalho, a reabilitação funcional das mãos 

dos pacientes com AR foi possível, de significado relevante ao paciente pela 

independência adquirida nas atividades de vida diária, enquanto recebiam as 

eletroestimulações, favorecendo a sua qualidade de vida.  

 Uma limitação desse estudo é o pequeno número de pacientes, 

tratando-se de uma amostragem de conveniência, que não busca 

homogeneidade de fatores tais como a idade, a condição hormonal, outras 

doenças associadas, o uso de medicamentos e outras variáveis. 
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Até o momento, não foram reportados sobre efeitos positivos na 

reabilitação funcional das mãos de pacientes com AR. Como anteriormente 

mencionado, sabe-se que o uso de TENS-burst promove analgesia na AR 

(Ottawa Panel, 2004; Yin & White, 2007). Todavia, as eletroestimulação 

convencionais das metacarpofalanges não apresentaram nenhum efeito 

clínico em relação à melhora funcional da mão reumatoide.  

O protocolo aqui proposto, com a adição de mais quatro pontos 

sensoriais no membro superior, revelou resultados surpreendentemente 

positivos.  

Biagi e Silva (2012) trabalhando com estimulação elétrica associada a 

reabilitação de atividades funcionais de pacientes com  doenças e condições 

não relacionadas com a AR, relataram as dificuldades de movimentar as 

mãos como sendo em parte dependente ou consequente das limitações do 

membro superior em executar movimentos mais amplos. Desta maneira, os 

nossos dados sugerem que os quatro pontos adicionais do trabalho 

favoreceram os movimentos das articulações da mão nos pacientes com AR, 

como também parte do membro superior, aqui não avaliado.  

Estes quatro pontos sensoriais adicionados constam também do rol de 

pontos utilizados por BIagi e Silva (2012) para a reabilitação do membro 

superior.  

Igualmente, três dos quatro pontos distais, estimulados no membro 

superior dos pacientes com AR, constam também entre os pontos sensoriais 

eletroestimulados para fins de analgesia no tratamento de fibromialgia 

(Carbonario, 2006). Ademais, a TENS-burst aplicada no ponto sensorial 

proximal dos reflexores de dedos, é também efetuada em conjunto com 
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outros pontos sensoriais, para reabilitação do membro superior, 

particularmente de pacientes com dificuldade na preensão de objetos, por 

causa de um acidente vascular encefálico (Monteiro, 2012). 

Estudamos pacientes com AR estando com analgesia medicamentosa 

continuada e, como demonstram os dados de referência basal dos mesmos, 

esta analgesia por si só é insuficiente para ocasionar movimentos articulares 

mais delicados. Este fato foi confirmado pelo baixo desempenho em 

habilidades manuais na avaliação inicial do nosso estudo. Desta maneira, 

tanto a medicação para o alívio da dor como a eletroestimulação 

convencional somente das mãos para analgesia, possibilitam alguns 

movimentos na mão, sendo porém insuficientes para uma reabilitação 

funcional significante para afazeres diários.  

 Nas condições do nosso estudo, os ganhos de movimentos articulares 

das mãos de pacientes com AR permaneceram somente durante o período 

de eletroestimulações diferindo, por exemplo, de resultados reportados 

(Monteiro, 2012) na eletroterapia de músculos, cujos efeitos benéficos podem 

persistir por mais de três meses após o fim da intervenção. As causas dessa  

diferença ainda aguardam por serem esclarecidas.  

 Os mecanismos de ação subjacentes podem apresentar similaridades, 

como reportado por com a liberação de opióides no fluido cefalorraquidiano a 

partir da aplicação da estimulação elétrica (Han et al., 1991). No entanto, 

sistemas e tecidos envolvidos para promover movimentos diferem entre as 

articulações na doença crônica de AR e músculos em outras condições 

patológicas ou de acidentes.   
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Os nossos achados demonstram a eficiência da eletroestimulação de 

oito pontos sensoriais localizados no membro superior havendo uma relação 

entre o número de sessões e o melhor desempenho nas habilidades 

manuais, sugerindo que os fenômenos de acomodação ou tolerância à 

corrente elétrica não estão envolvidos no processo, ao contrário do sugerido 

na literatura para determinados tipos de eletroterapia (Nelson, Hayes, 

Currier, 2003).  

Outro fator a ser comentado é aquele de que a evolução linear ocorreu 

independentemente do estado emocional dos pacientes participantes do 

estudo. Durante as sessões, foi possível observar que, em muitos momentos, 

os pacientes demonstravam grande fragilidade emocional, alguns mais, 

outros menos. Assim sendo, durante as etapas de aplicação de TENS-burst 

de baixa intensidade (não terapêutica), o efeito placebo poderia ter se 

manifestado, como relatado há quase 30 anos por Langley et al. (1984).  

Uma vez que todos os pacientes estavam sendo monitorados no 

ambulatório de Reumatologia do Hospital das Clínicas/FMUSP e se 

encontravam medicados com a terapêutica farmacológica da AR, inclusive 

para dor, não foi feita uma avaliação por escala de dor neste estudo. 

Todavia, vale notar que nos períodos de aplicação de placebo ou antes do 

início do estudo, os pacientes apresentavam  queixas de algum tipo de dor e 

que, durante os períodos de aplicação de TENS-burst efetivas, estas queixas 

praticamente desapareciam. 

 Durante o período de descanso de quatro semanas, foi possível 

caracterizar que os efeitos clínicos positivos observados se mantem desde 

que as sessões de TENS-burst sejam continuadas. Podemos afirmar que a 
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eletroestimulação com TENS-burst, nas condições do presente estudo, 

poderá auxiliar de modo adjunto e complementar no tratamento de artrite 

reumatóide, com a vantagem de promover a reabilitação de parâmetros de 

força e precisão das mãos. 

Ainda no que tange aos testes de avaliação aplicados, tanto nos 

parâmetros de força de preensão como nos de preensão de precisão, os 

pacientes apresentaram algumas dificuldades próprias decorrentes da 

gravidade de sua doença e de sua adaptabilidade às tarefas diárias e 

profissionais. Apesar disso, todos os testes puderam ser realizados e que as 

dificuldades se evidenciaram mais na recuperação dos parâmetros de 

preensão de precisão, principalmente para a precisão palmar (que é de 

precisão de pegada de folhas).  

Uma vez que o estudo foi feito de maneira cega, os pacientes do 

Grupo 2 relatavam a piora do seu quadro, tanto para o pós-graduando como 

para a médica assistente (Dra. Ieda Laurindo), questionando: "Como pode 

uma hora parar a dor e eu usar as mãos para tudo, e depois doer de novo e 

não poder fazer nada com as mãos?”. Do ponto de vista dos pacientes, o 

período de tratamento placebo foi todo de frustração, sem eliminar totalmente 

a dor e sem poder usar as mãos adequadamente, apesar do esforço de 

realizar todas as sessões de eletroestimulação.  

Por questão humanitária, os equipamentos de eletroestimulações, que 

estavam sob a responsabilidade dos pacientes, foram doados a estes, tendo 

um familiar recebido treinamento para poder seguir as aplicações de maneira 

relativamente independente e o pós-graduando continua prestando 

assistência eventual aos pacientes.
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6. CONCLUSÕES 

 

 

1) A aplicação de intensidades terapêuticas de TENS-burst nas 

articulações da mão e em pontos sensoriais do membro superior, ao longo 

de 12 semanas, promoveu reabilitação de habilidades manuais em pacientes 

de AR, conferindo graus variados de independência para executar tarefas do 

cotidiano e/ou atividades profissionais. 

3) A estimulação elétrica ao longo dos membros superiores (e não 

somente nas mãos) pode ter contribuído para os altos níveis reabilitação de 

habilidades manuais atingido.  

4) As habilidades alcançadas durante o tratamento podem ser 

mantidas com a continuidade das sessões de TENS-burst de acordo com o 

protocolo proposto.  
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