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Introdução. O trabalho de parto é um processo fisiológico e natural, o qual se dá por meio da dilatação do colo uteri-
no e contrações regulares que produzem dores que podem ser descritas como aguda e de alta intensidade, na região 
lombar e baixo ventre. A dor do parto por muitas vezes é influenciada por fatores externos, grande parte é secundária à 
ansiedade e medo. A Eletroestimulação Nervosa Transcutânea (TENS) é um método não farmacológico para auxílio do 
controle da dor e não interfere nas contrações durante o trabalho de parto. Objetivos. Avaliar o efeito do TENS na dor 
e ansiedade do trabalho de parto. Métodos. Estudo piloto referente ao ensaio clínico e controlado do tipo intervenção 
terapêutica, intitulado Eletroestimulação Nervosa Transcutânea no Alívio da Dor e da Ansiedade no Trabalho de Parto, 
desenvolvido na maternidade do Instituto Cândida Vargas (ICV), situado na cidade de João Pessoa-PB, aprovado no 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, sob o 
nº do CAAE: 49240115.0.0000.5183 e no Centro de Estudo do ICV, sob o número do processo 11.437/2015. Para a 
amostra, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: mulheres em trabalho de parto, maiores de 18 anos, com 
gestação de baixo risco e idade gestacional superior a 37 semanas. Utilizou-se as seguintes variáveis e instrumentos de 
coleta de dados: dados sócio-demográficos e clínicos (Ficha de Avaliação); Dor (Escala Visual Analógica -EVA), obtido 
antes e após a aplicação do TENS; e avaliação da ansiedade pela Escala de Ansiedade de Hamilton. Para a aplicação 
da TENS se utilizou o aparelho portátil marca Neurodyn, com dois pares de eletrodos em nível de T10/11 e S2/S4, 
paralelamente. Para análise descritiva e estatística foi utilizado o software SPSS 20.0 para Windows, empregando o 
teste Wilcoxon para as amostras relacionadas, com nível de confiança de 95% (p<0,05). Resultados. Foram acom-
panhadas 6 pacientes, designadas em dois grupos Controle (n=3), sem intervenção e Experimental (n =3) submetidas à 
intervenção. A média de idade foi de n = 25,3± 5,53 anos. Estado civil casadas (n=2), solteiras (n=2) e em união estável 
(n=2). Observou-se após intervenção diminuição da dor e da ansiedade nas mulheres submetidas à intervenção com 
o TENS, com mais de 15 minutos, porém não foi estatisticamente significativa (p>0.05). Conclusão. O TENS é um 
método efetivo para diminuição da dor de parto, bem como da ansiedade, porém os dados coletados não apresentaram 
significância estatística.
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