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 Introdução. A dor lombar é definida como condição clínica de dor moderada ou intensa, na parte inferior 
da coluna vertebral, acometendo cerca de 70 a 85% de toda a população mundial. A Transcutaneous Electrical 
Nerve Stimulation (TENS) é utilizada como um recurso não farmacológico para analgesia, no entanto, diferentes 
parâmetros de estimulação podem ser adotados. Objetivos. Avaliar o efeito analgésico imediato de duas 
formas de estimulação da TENS, na dor lombar crônica. Método: Este ensaio clínico, controlado randomi-
zado, foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Paraná (CAAE: 
44642615.2.0000.010). Participaram 29 indivíduos com dor lombar crônica (>12 semanas), de origem mecânica, 
de ambos os sexos, com idade média de 45,58±17,29. Os participantes foram randomizados em 3 grupos: pla-
cebo (GP, n=9, estímulo elétrico desligado), TENS1 (GT1, n=10, modo convencional, 100Hz, 50µs, intensidade 
em nível sensorial) e TENS 2 (GT2, n=10, modo Burst, 100Hz modulado em 2Hz, 50µs, intensidade nível motor). 
Todos os grupos foram submetidos a uma única aplicação, durante 30 minutos, com 4 eletrodos posicionados 
de forma cruzada na região lombar. Para avaliação dos resultados, foram utilizados a escala visual analógica 
numérica (EVAN) e classificatória (EVAC), além da algometria de pressão a 5cm à direita/esquerda da 3ª (L3) e 
5ª (L5) vértebra lombar, sendo utilizado como controle desta medida a algometria sob o músculo tibial anterior 
direito e esquerdo. A avaliação ocorreu antes e imediatamente após a aplicação da TENS. Análise estatística 
paramétrica intragrupo, antes e depois, procedeu-se pelo teste t pareado; e, para comparação entre os grupos, 
foi utilizado o teste de análise de variância (ANOVA), com pós-hoc de Bonferroni. Para EVAC foi utilizado o teste 
qui-quadrado de Pearson. Resultados. Na comparação intragrupos houve diferença na diminuição na intensi-
dade da dor no GT1 em EVAN (4,9±2,3 vs 1,7±1,2; p=0.00) e aumento do limiar nociceptivo para algometria L3 
direita (5,0±1,2 vs 5,8±0,9 Kgf; p=0.03). Também houve diferença estatisticamente significativa, antes e depois, 
no GT2 algometria L5 direita (4,6±2,6 vs 4,9±2,6 Kgf, p=0.00).  Na comparação intergrupos houve diferença 
significativa entre as duas formas de intervenção em comparação ao placebo, para algometria em L3 e L5 es-
querda e direita (p<0.05). Conclusão. TENS proporcionou efeito analgésico imediato na dor lombar crônica, 
independente do modo de estimulação. Porém, a estimulação no modo convencional apresentou efeito em maior 
número de variáveis investigadas, devendo ainda ser motivo de investigação futura. 
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