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RESUMO 
 

EFEITO DA CORRENTE INTERFERENCIAL NA FIBROMIALGIA: ENSAIO 

CLÍNICO RANDOMIZADO, Fernanda Mendonça Araújo, São Cristóvão, 2015. 

 

A fibromialgia (FM) é uma síndrome caracterizada por dor musculoesquelética crônica 

generalizada e hiperalgesia, principalmente em pontos específicos, chamados “tender points”. 

Além disso, essa síndrome está associada a alterações psicossomáticas, como fadiga crônica, 

depressão, ansiedade e distúrbios do sono. A corrente interferencial (CI) é um tratamento não-

farmacológico e não-invasivo comumente utilizado na promoção do alívio sintomático da dor. 

Apesar disso, há pouca evidência que suporte o uso efetivo da CI em pacientes com FM e 

pouco se conhece sobre os parâmetros ideais de estimulação por meio da CI. Sendo assim, o 

presente estudo teve, como objetivo, investigar os efeitos de diferentes intensidades de 

estimulação com CI no alívio da dor, bem como das demais alterações presentes em 

indivíduos com FM. Este trabalho trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado por 

placebo e duplamente encoberto. Para avaliação dos efeitos da CI antes e após o tratamento, 

foram medidos os seguintes desfechos (com seus respectivos instrumentos) em cada sessão de 

aplicação da CI: limiar de dor por pressão (LDP: algometria digital), limiar sensitivo cutâneo 

(LSC: filamentos de von Frey) e intensidade de dor em repouso (Escala Numérica de 11 

pontos). Além disso, foram também mensurados, no primeiro e no último dia de atendimento: 

impacto da fibromialgia (Questionário de Impacto da Fibromialgia), nível de depressão 

(Inventário de Depressão de Beck), ansiedade (Inventário de Ansiedade Traço-Estado), 

capacidade funcional (testes de Sentar e Levantar e Timed Up and Go), medo de movimentar-

se (Escala de Cinesiofobia de Tampa), catastrofização da dor (Escala de Catastrofização da 

Dor), caracterização da dor (Questionário de Dor McGill), qualidade de vida (Short Form 

Health Survey 36), somação temporal (Teste de Somação Temporal), modulação 

condicionada da dor (Teste de Modulação Condicionada da Dor) e intensidade de fadiga 

(Escala Numérica de 11 pontos). Foram recrutadas 29 mulheres com FM, que foram alocadas 

em três grupos de estudo: Motor (n=10; a CI foi aplicada em alta intensidade, com contração 

motora), Sensorial (n=10; alta intensidade, porém sem contração motora) e Placebo (n=9). As 

pacientes alocadas nos grupos motor e sensorial foram estimuladas com uma frequência de 

amplitude modulada em 100 Hz, durante 30 minutos. Já no grupo placebo, a corrente foi 

liberada apenas nos primeiros 40 segundos de estimulação. Foram realizadas 10 sessões de 

tratamento e os eletrodos foram aplicados na região paravertebral. Os testes t de Student, 

Wilcoxon e ANOVA para medidas repetidas foram utilizados para comparação dos resultados 

encontrados, intra-grupo, antes e após o tratamento. Nas mulheres alocadas no grupo motor, 

foi observado aumento significativo do LDP, mensurado no teste de modulação condicionada 

da dor (p≤0,03), além de redução significativa na amplificação da intensidade de dor da 

somação temporal (p=0,03) após o término do tratamento. Nenhum dos grupos de estudo 

apresentou alteração significativa dos valores de LDP e LSC nos 18 tender points específicos 

para FM, e na intensidade de dor a cada sessão de tratamento com CI (p>0,05). No entanto, 

apenas o grupo motor apresentou redução significativa no impacto da doença (p=0,01), 

depressão (p=0,006), estado de ansiedade (p=0,01), cinesiofobia (p=0,002), catastrofização 

(p=0,008), índice de classificação da dor (p=0,04), fadiga (p=0,02) e quantidade de tender 

points (p=0,04), além do aumento da qualidade de vida (p=0,006). Dessa forma, os resultados 

encontrados, no presente estudo, fornecem fortes evidências de que a CI, apenas quando 

aplicada em altas intensidades de estimulação, é um tratamento eficaz na redução da dor e 

alterações psicossomáticas presentes em indivíduos com FM. 

Descritores: corrente interferencial; fibromialgia; dor crônica generalizada; analgesia; terapia 

por estimulação elétrica. 
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ABSTRACT 
 

EFFECT OF INTERFERENTIAL CURRENT ON FIBROMYALGIA: 

RANDOMIZED CLINICAL TRIAL, Fernanda Mendonça Araújo, São Cristóvão, 2015. 

 

Fibromyalgia (FM) is a syndrome characterized by chronic widespread musculoskeletal pain 

and hyperalgesia, especially in specific points called "tender points". Furthermore, this 

syndrome is associated with psychosomatic disorders, such as chronic fatigue, depression, 

anxiety and sleep disorders. Interferential current (IFC) is a non-pharmacological and non-

invasive treatment commonly used in promoting the symptomatic relief of pain. However, 

there is little evidence to support the effective use of IFC in patients with FM and little is 

known about the optimal parameters of stimulation by IFC. Thus, the present study had, as 

objective, to investigate the effects of different intensities of stimulation with IFC in pain 

relief and the other disorders present in individuals with FM. This study is a randomized, 

placebo-controlled and double-blind clinical trial. To assess the effects of IFC before and after 

treatment, the following outcomes were measured (with their respective instruments) in each 

session of application by IFC: pressure pain threshold (PPT: digital algometry), cutaneous 

sensory threshold (CST: von Frey filaments) and pain intensity at rest (11-point numeric 

rating scale). In addition, were also measured in the first and last day of treatment: impact of 

fibromyalgia (Fibromyalgia Impact Questionnaire), depression level (Beck Depression 

Inventory), anxiety (State-Trait Anxiety Inventory), functional capacity (Sitting-Rising and 

Timed Up and Go tests), fear to move (Tampa Scale of Kinesiophobia), pain catastrophizing 

(Pain Catastrophizing Scale), characterization of pain (McGill Pain Questionnaire), quality of 

life (Short Form Health Survey 36), temporal summation (temporal summation test), 

conditioned pain modulation (conditioned pain modulation test) and fatigue intensity (11-

point numeric rating scale). Twenty nine women with FM were recruited and allocated to 

three groups: Motor (n=10; IFC was applied at high intensity, with motor contraction), 

Sensory (n=10; high intensity, but without motor contraction) and placebo (n=9). Patients 

allocated into the motor and sensory groups were stimulated at an amplitude-modulated 

frequency of 100 Hz, for 30 minutes. In the placebo group, the current was released only in 

the first 40 seconds of stimulation. Ten treatment sessions were performed and the electrodes 

were applied to the paravertebral region. The t Student test, Wilcoxon and ANOVA for 

repeated measures were used to compare the results found, intra-group, before and after 

treatment. In women allocated to the motor group, there was a significant increase PPT, 

measured in the conditioned pain modulation test (p≤0.03), and significant reduction in 

amplification of pain intensity in temporal summation (p=0.03) after the end of treatment. 

None of the studied group showed significant change in the PPT and CST values in 18 tender 

points specific to FM, and pain intensity each treatment session with IFC (p>0.05). However, 

only the motor group had a significant reduction in the impact of the disease (p=0.01), 

depression (p=0.006), anxiety state (p=0.01), kinesiophobia (p=0.002), catastrophizing 

(p=0.008), pain rating index (p=0.04), fatigue (p=0.02) and number of tender points (p=0.04), 

and increased quality of life (p=0.006). Thus, the results, obtained in this study, provide 

strong evidence that the IFC, only when applied in high intensities of stimulation, is an 

effective treatment in reducing pain and psychosomatic disorders present in patients with FM. 

Key-words: interferential current; fibromyalgia; chronic widespread pain; analgesia; electric 

stimulation therapy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fibromialgia (FM) é uma condição dolorosa crônica que afeta milhões de pessoas 

em todo o mundo (QUEIROZ, 2013; WOLFE et al., 2013). Trata-se de uma síndrome, de 

etiologia desconhecida, que é determinada pela presença de dor musculoesquelética crônica 

(mais de três meses de duração) generalizada e hiperalgesia, principalmente em pontos 

específicos, chamados “tender points” (WOLFE et al., 1990). 

Em comparação com outras condições crônicas dolorosas, tais como artrite 

reumatoide, osteoartrite e doença pulmonar obstrutiva crônica, os pacientes com FM 

apresentam maior intensidade de dor e incapacidade funcional, resultando em pior qualidade 

de vida (BURCKHARDT et al., 1993). A alodinia e a hiperalgesia generalizada são dois dos 

principais sinais que distinguem a FM de outras condições que provocam dor 

musculoesquelética generalizada (HENRIKSSON, 2003). Além disso, essa síndrome também 

é acompanhada de alterações psicossomáticas, tais como fadiga crônica, depressão, ansiedade, 

distúrbio do sono, dor de cabeça e síndrome do intestino irritável (WOLFE et al., 1990). 

Apesar da sua patogênese ainda não ser totalmente compreendida, vários mecanismos, 

dentre eles a hiperexcitabilidade periférica e central a nível espinhal e tronco cerebral, têm 

sido propostos para explicar a hiperalgesia e a alodinia envolvidas nessa síndrome 

(HENRIKSSON, 2003; BANIC et al., 2004; STAUD et al., 2012). 

O tratamento ideal para a FM ainda permanece indefinido, sendo baseado no controle 

da sintomatologia de cada indivíduo (BOULANGER et al., 2012). Embora a terapia 

farmacológica seja o principal tratamento para a maioria dos pacientes fibromiálgicos, muitas 

vezes esta gera alguns efeitos colaterais (HAUSER et al., 2012), tais como náuseas, dor de 

cabeça, xerostomia, sonolência e constipação. Evidências recentes vêm mostrando que a 

intervenção não-farmacológica também é uma ótima abordagem, capaz de reduzir a dor e 

melhorar a qualidade de vida desses pacientes (VITORINO et al., 2006; MANNERKORPI e 

HENRIKSSON, 2007; EVCIK et al., 2008; SAÑUDO et al., 2011; HOOTEN et al., 2012). 

A corrente interferencial (CI) é um tratamento não-farmacológico e não-invasivo 

comumente utilizado na promoção do alívio sintomático da dor (HURLEY et al., 2001; 

WALKER et al., 2006; BURCH et al., 2008; HARMAN et al., 2009; FACCI et al., 2011; 

GUNDOG et al., 2011), a qual consiste em uma corrente de média frequência com amplitude 

modulada em baixa frequência – FAM (0,1 a 250 Hz). Essa corrente é produzida quando duas 

correntes de média frequência, geralmente de 4000 a 4250 Hz, são liberadas no organismo, e 

estas, por sua vez, interagem entre si, gerando uma nova corrente com uma FAM determinada 
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pela diferença entre as duas correntes que a deram origem (NEMEC, 1959; PALMER et al., 

1999). 

Apesar de sua ampla utilização no tratamento da dor, há pouca evidência que suporte o 

uso efetivo da CI em pacientes com FM (ALMEIDA et al., 2003, MORETTI et al., 2012). 

Poucos estudos investigaram o efeito da CI na redução da dor desses pacientes (ALMEIDA et 

al., 2003, MORETTI et al., 2012). Embora ambos tenham evidenciado que o uso da CI é 

capaz de reduzir significativamente o quadro álgico, esses estudos utilizaram a CI associada à 

outra terapia não-farmacológica. Dessa forma, não foi possível verificar o real efeito 

analgésico da CI em fibromiálgicos, visto que não foi investigada a efetividade só da terapia 

com CI nesses indivíduos.  

Além disso, pouco se conhece sobre os parâmetros ideais de estimulação por meio da 

CI. Alguns estudos têm mostrado a eficácia analgésica da CI, normalmente aplicada a uma 

FAM de 100 Hz, em indivíduos saudáveis e com capsulite adesiva (CHEING e HUI-CHAN, 

2003; JOHNSON e TABASAM, 2003; MCMANUS et al., 2006; CHEING et al., 2008). No 

entanto, pouco se tem investigado sobre a intensidade (ou amplitude de pulso) dessa corrente. 

Pesquisas com outra modalidade eletroterapêutica, a Estimulação Elétrica Nervosa 

Transcutânea (TENS), evidenciaram que, quanto maior a intensidade de estimulação, maior o 

efeito analgésico (AARSKOG et al., 2007; RAKEL et al., 2010; MORAN et al., 2011; 

PANTALEÃO et al., 2011). Apesar da aplicação da CI ser mais confortável que a aplicação 

da TENS (NEMEC, 1959), corrente bastante estudada na literatura científica, há poucos 

estudos sobre a utilização da CI, sendo que o controle do parâmetro intensidade ainda não foi 

investigado na aplicação da CI em pacientes com FM. 

Assim, diante da efetividade da CI no tratamento da dor, do maior conforto gerado 

pela sua aplicação e da escassez de estudos sobre suas intensidades de estimulação e 

utilização da CI em fibromiálgicos, o presente estudo teve, como objetivo principal, investigar 

o efeito analgésico de diferentes intensidades de estimulação por meio da CI em pacientes 

com FM, e, secundariamente, investigar a influência da variação da intensidade nas demais 

alterações psicossomáticas presentes nesses pacientes. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A Fibromialgia 

Aproximadamente 30% da população mundial sofre com a dor crônica (ELZAHAF et 

al., 2012). Relatos sobre dores musculoesqueléticas são encontrados na literatura desde o 

século XIX, sendo reportadas com diferentes nomenclaturas (INANICI e YUNUS, 2004). 

Introduzido em 1904, o termo fibrositis foi um dos mais importantes, o qual caracterizava 

uma forma de inflamação nos tecidos fibrosos dos músculos que culminava em dor 

espontânea (GOWERS, 1904). Apenas na década de 70, a FM foi descrita como uma 

síndrome de dor generalizada, associada à fadiga, insônia, rigidez matinal, sofrimento 

emocional e múltiplos pontos dolorosos (SMYTHE, 1972). A partir das observações de 

Smythe, os conhecimentos sobre a síndrome foram aprofundados, passando, então, a ser 

denominada como fibromialgia (INANICI e YUNUS, 2004). 

Apesar da intensa caracterização da doença nas décadas de 80 e 90, a etiologia da FM 

ainda permanece desconhecida. Evidências apontam a existência de uma sensibilização 

central e de distúrbio nas vias inibitórias descendentes da dor (HENRIKSSON, 2003; 

NIELSEN e HENRIKSSON, 2007; PETERSEL et al., 2011). Foram encontradas altas 

concentrações de glutamato e substância P no líquido cefalorraquidiano de indivíduos 

fibromiálgicos (VAEROY et al., 1988; RUSSELL et al., 1994; SARCHIELLI et al., 2007), 

sendo este um dos fatores da intensa ativação dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), 

presente nesta síndrome (STAUD et al., 2005). Além disso, níveis reduzidos de serotonina 

também podem contribuir para a amplificação central da dor (RUSSEL et al., 1992). 

Outro mecanismo proposto é a sensibilização periférica, a qual ocorre devido a uma 

hipóxia muscular (JESCHONNECK et al., 2000). Alterações na microcirculação podem levar 

a uma isquemia muscular que, por sua vez, sensibiliza os nociceptores intramusculares 

(ELVIN et al., 2006). Outras hipóteses para a fisiopatologia dessa síndrome incluem: 

disfunção autonômica, levando a hiperatividade do sistema nervoso simpático 

(KULSHRESHTHA e DEEPAK, 2013); baixa atividade da catecol-o-metil-transferase 

(COMT), devido a alterações genéticas (MARTÍNEZ-JAUAND et al., 2013); além de 

alterações neuroendócrinas, como perturbações no eixo hipotalâmico-pituitária-adrenal 

(CROFFORD et al., 1994; CROFFORD, 1998). 

A prevalência da FM na população tem sido bastante diversificada. Estimativas 

apontam que esta síndrome acomete entre 0,66% e 4,4% da população mundial 

(CAVALCANTE et al., 2006), sendo mais comumente relatada em índices de, 
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aproximadamente, 2% (QUEIROZ, 2013; WOLFE et al., 2013). No Brasil, alguns estudos 

apontam índices de 4,4% (ASSUMPÇÃO et al., 2009) a 5,5% (SANTOS et al., 2010). A 

proporção de pacientes do sexo feminino com diagnóstico de FM é mais elevada do que no 

sexo masculino (CAVALCANTE et al., 2006; WEIR et al., 2006; SAUER et al., 2011; 

QUEIROZ, 2013), sendo que esta prevalência aumenta com a avanço da idade 

(CAVALCANTE et al., 2006; SAUER et al., 2011; QUEIROZ, 2013), atingindo um pico na 

faixa etária de 50 a 59 anos (SAUER et al. 2011). Além das mulheres, esta síndrome tem sido 

observada em homens, crianças, adolescentes e pessoas idosas (SAUER et al., 2011; ITOH et 

al. 2012; WOLFE et al., 2013). 

O diagnóstico da FM é baseado, principalmente, em achados clínicos, no relato da 

sintomatologia e no exame físico do paciente. Os exames laboratoriais, como hemograma e 

concentração hormonal tireoidiana, têm um papel limitado, sendo utilizados apenas para 

descartar outras doenças (CHAKRABARTY e ZOOROB, 2007). Em 1990, o American 

College of Reumatology (ACR) definiu dois critérios para diagnóstico da FM, baseados no 

quadro clínico do paciente. O primeiro critério corresponde à presença de dor 

musculoesquelética generalizada, sendo que esta dor deve durar, no mínimo, três meses, e 

estar presente em ambos os lados do corpo, acima e abaixo da cintura, bem como estar 

presente no esqueleto axial (WOLFE et al., 1990). 

O segundo critério é determinado pela presença de dor induzida pela palpação de 

tender points. Essa palpação deve ser realizada com força aproximada de 4 kg. Os tender 

points são bilaterais e estão localizados nas regiões suboccipital, cervical baixa, na segunda 

junção costo-condral, no epicôndilo lateral, região trocantérica, no joelho e nos músculos 

trapézio, supraespinhoso e glúteo médio. A dor deve estar presente em, no mínimo, 11 desses 

18 pontos (WOLFE et al., 1990) (Figura 1). 

Apesar dos critérios serem comuns em indivíduos com esta síndrome, sintomas como 

fadiga, alterações emocionais e somáticas não foram contemplados na classificação de 1990. 

Desta maneira, Wolfe et al. (2010) propuseram novos critérios que fornecessem dados sobre 

os diversos sintomas, presentes na FM, e que não necessitassem de exame físico. Assim, duas 

escalas foram combinadas: a Symptom Severity (SS) scale e o Widespread Pain Index (WPI). 

Para ser diagnosticado com FM, o indivíduo precisaria apresentar WPI ≥7 e SS ≥5 ou WPI 3–

6 e SS ≥9 (WOLFE et al., 2010). Em 2011, a junção da SS e do WPI sofreu algumas 

modificações (WOLFE et al., 2011), contudo a adoção dos critérios modificados ACR 2010 

não resultou em um aumento da prevalência da fibromialgia (WOLFE et al., 2013). 
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Figura 1. Localização dos 18 tender points, específicos para a fibromialgia, de acordo com os critérios 

de classificação do American College of Reumatology. Imagem retirada de Wolfe et al., 1990. 

 

 

A base do tratamento da FM é a terapia medicamentosa, fundamentada no uso de 

analgésicos, relaxantes musculares, anti-inflamatórios não-esteroidais, corticosteroides, 

antiepiléticos e, principalmente, antidepressivos (SAUER et al., 2011). Os agentes que atuam 

no sistema nervoso central parecem ser mais eficientes no alívio da dor destes pacientes, 

sendo que os antidepressivos tricíclicos são os mais utilizados, com destaque para a 

amitriptilina (GOLDENBERG et al., 2004). Este tipo de medicamento produz um efeito 

analgésico concomitante, além de atuar na melhora do sono e da fadiga (O’MALLEY et al., 

2000). 

Além do tratamento farmacológico, outras modalidades terapêuticas para o controle da 

FM incluem exercício físico e outras terapias com movimento (como o Tai Chi), estimulação 

sensorial (como acupuntura e massagem), educação e psicoterapia (MANNERKORPI e 

HENRIKSSON, 2007; SAUER et al., 2011). Apesar da redução dos efeitos colaterais, em 

comparação com a terapia medicamentosa, a psicoterapia e a terapia física são pouco 

realizadas (SAUER et al., 2011). 

 

2.2 A Corrente Interferencial 

Criada por Nemec na década de 50, a corrente interferencial é uma corrente de média 

frequência (1-10 kHz), produzida pela diferença de duas correntes alternadas sinusoidais de 

média frequência (NEMEC, 1959; PALMER et al., 1999). A unidade interferencial produz as 
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duas correntes ligeiramente diferentes, uma com oscilação em uma frequência fixa, 

geralmente de 4000 Hz, enquanto a outra é variável, geralmente entre 4000 e 4250 Hz 

(GOATS, 1990). Essas correntes “interferem” entre si construtivamente, quando dois picos de 

onda se somam resultando em uma amplitude de corrente aumentada, e, destrutivamente, 

quando as ondas se anulam (DE DOMENICO, 1982; GOATS, 1990; OZCAN et al., 2004).  

Assim, uma nova corrente de média frequência é gerada, cuja amplitude é modulada em baixa 

frequência, que varia entre 0,1 e 250 Hz (PALMER et al., 1999). 

A junção das duas correntes de média frequência pode ocorrer nos tecidos do 

indivíduo ou no aparelho, dependendo do modo de aplicação da CI. Quando a CI é aplicada 

de maneira quadripolar (com quatro eletrodos), as duas correntes são liberadas e a 

interferência ocorre nos tecidos, sendo, então, chamada de corrente interferencial verdadeira. 

Ao ser aplicada de maneira bipolar (dois eletrodos), o aparelho eletroestimulador libera 

apenas uma corrente que já é modulada em baixa frequência, denominada de corrente 

interferencial pré-modulada (OZCAN et al., 2004). 

O mecanismo de ação da CI ainda permanece indefinido. A teoria mais difundida na 

literatura é a ativação do mecanismo “Portão da dor”, utilizada para justificar o efeito de 

correntes elétricas, em geral, na redução da dor no organismo (MELZACK e WALL, 1965). 

Esta teoria propõe que as correntes elétricas, por estimularem fibras de maior diâmetro que as 

fibras nociceptivas, produzem impulsos nervosos mais rápidos que os impulsos nociceptivos. 

Dessa forma, os potenciais de ação gerados pela corrente iriam se sobrepor aos impulsos 

nociceptivos no corno dorsal da medula espinhal, “fechando as portas” para entrada do 

estímulo nociceptivo e levando a consequente analgesia (MELZACK e WALL, 1965). Outras 

hipóteses sugeridas para explicar o efeito analgésico da CI incluem a estimulação de vias 

inibitórias descendentes da dor, remoção de substâncias que estimulam as terminações 

nervosas nociceptivas e efeito placebo (DE DOMENICO, 1982). 

Segundo Nemec (1959), o efeito terapêutico da CI é causado pela FAM e pela redução 

da impedância da pele. A FAM de 100 Hz tem sido associada à eficácia analgésica dessa 

corrente (CHEING e HUI-CHAN, 2003; JOHNSON e TABASAM, 2003; MCMANUS et al., 

2006; CHEING et al., 2008). No entanto, um recente estudo sugere que a média frequência da 

CI, de 1 kHz a 10 kHz, é a principal causadora da hipoalgesia, visto que nesse estudo, 

utilizando uma FAM igual a 100 Hz em todos os grupos, os sujeitos saudáveis que foram 

estimulados com frequências menores, de 1 kHz e 2 kHz, tiveram respostas hipoalgésicas 

maiores que aqueles estimulados com 4 kHz, 8 kHz e 10 kHz (VENANCIO et al., 2013). 
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No entanto, correntes com maiores frequências tendem a ser mais confortáveis para os 

sujeitos que recebem a eletroestimulação, assim como evidenciado no estudo de Venancio et 

al. (2013), no qual os sujeitos estimulados com frequências de 1 kHz e 2 kHz relataram maior 

desconforto em comparação com as outras frequências utilizadas. Dessa forma, a frequência 

de 4 kHz seria a mais adequada para o tratamento da dor, visto que, além de produzir bons 

efeitos hipoalgésicos, é menos desconfortável para os sujeitos. Além disso, sugere-se que 

frequências maiores têm maior penetração na pele (LOW e REED, 2000). A pele, por 

funcionar como uma barreira capacitiva, possui impedância inversamente proporcional à 

frequência alternada. Assim, em baixas frequências, a impedância da pele é alta, já em altas 

frequências, a impedância da pele é mais baixa (LOW e REED, 2000). A CI, por ser uma 

corrente de média frequência, encontraria baixa impedância da pele, permitindo penetração 

em tecidos mais profundos, quando comparada a correntes de baixa frequência como a TENS, 

por exemplo (< 1 kHz) (NEMEC, 1959). Contudo, Ward (2009) propõe que a redução da 

impedância da pele depende da duração de fase da corrente de média frequência, e não da sua 

frequência. 

Mesmo com a ausência de estudos sobre seus mecanismos de ação e melhores 

parâmetros de estimulação, os efeitos analgésicos da CI têm sido amplamente relatados na 

literatura (JOHNSON e TABASAM, 2002; CHEING e HUI-CHAN, 2003; DEFRIN et al., 

2005; JORGE et al., 2006, VENANCIO et al., 2013). Estudos têm mostrado que esta corrente 

é eficaz na redução da dor em indivíduos com osteoartrite (BURCH et al., 2008; GUNDOG et 

al., 2012), psoríase (WALKER et al., 2006), dismenorreia primária (TUGAY et al., 2007), 

lombalgia (HURLEY et al., 2001; HARMAN et al., 2009; FACCI et al., 2011) e no pós-

cirúrgico (JARIT et al., 2003). Além dessas aplicações, a CI também tem efeitos terapêuticos 

no tratamento de constipação (CLARKE et al., 2009), disfagia (FURUTA et al., 2012) e 

incontinência urinária (KAJBAFZADEH et al., 2009; KAJBAFZADEH et al., 2011). 

Apesar da existência desses estudos, Fuentes et al. (2010) concluíram, em revisão 

sistemática, que os efeitos da CI na redução da dor parecem ser mais eficazes quando esta 

corrente é associada a outros tipos de tratamento. Contudo, segundo os autores, esses achados 

devem ser considerados com cautela, visto que há uma heterogeneidade entre os estudos, 

além de limitações metodológicas (FUENTES et al., 2010). Dessa forma, faz-se necessário a 

realização de mais estudos, com delineamento metodológico adequado, para determinação 

dos efeitos biológicos e fisiológicos promovidos pela CI. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral  

Investigar a eficácia de diferentes intensidades de estimulação por meio da CI na 

redução da dor em indivíduos com fibromialgia. 

 

3.2 Específicos 

Verificar se a estimulação da CI tem efeito sobre o limiar de dor por pressão, limiar 

sensitivo cutâneo e intensidade de dor em repouso dos indivíduos fibromiálgicos; 

Analisar o efeito da CI na qualidade de vida, ansiedade, depressão e incapacidade 

física desses pacientes; 

Verificar se a aplicação da CI tem alguma influência no impacto da fibromialgia na 

vida desses pacientes; 

Avaliar se a aplicação da CI interfere nas expectativas negativas quanto à capacidade 

de lidar com dor nos fibromiálgicos; 

Investigar se o tratamento com CI influencia o mecanismo de sensibilização central 

em indivíduos com fibromialgia. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos éticos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), protocolo CAAE nº 16037113.0.0000.5546 

(ANEXO A), e pelo Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), número RBR-3rqmgh. 

Após aprovação, os sujeitos somente foram incluídos no estudo mediante assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).  

 

4.2 Tipo de estudo 

Trata-se de um ensaio clínico com distribuição aleatória, duplamente encoberto e 

controlado por placebo. A distribuição aleatória foi realizada por meio de envelopes opacos 

selados, contendo as letras A, B e C, correspondendo aos três grupos de estudo. A distribuição 

aleatória dos pacientes foi realizada de forma bloqueada, na proporção de 1:1:1, a fim de 

garantir proporcionalidade do número de sujeitos alocados nos grupos. 

Dois investigadores participaram do estudo. O investigador 1, cego para a alocação 

dos grupos, foi responsável pela avaliação dos sujeitos e mensuração de todas as variáveis, 

antes e após o tratamento. Já o investigador 2 foi responsável pela administração da terapia. 

Este procedimento garantiu que o estudo fosse duplamente encoberto, pois nem o paciente, 

nem o investigador responsável pela avaliação dos sujeitos souberam o tratamento que estava 

sendo administrado. 

 

4.3 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos no estudo pacientes fibromiálgicos, previamente diagnosticados de 

acordo com os critérios de classificação do ACR por um conjunto de médicos reumatologistas 

do Hospital Universitário da UFS, do sexo feminino, com idade entre 18 e 60 anos e que não 

estivessem sob tratamento fisioterapêutico. Essas pacientes foram recrutadas no Hospital 

Universitário, por meio de cartazes de divulgação, colocados nas instalações do hospital, além 

do contato telefônico nos casos de pacientes, previamente cadastradas no Ambulatório de 

Reumatologia do hospital. Os sujeitos foram excluídos do estudo se apresentassem doença 

reumatológica concomitante, distúrbios psiquiátricos graves ou qualquer contraindicação que 

impedisse a utilização de eletroestimulação, tal como alergia ao material dos eletrodos, uso de 

marcapasso cardíaco, gravidez, epilepsia, condições alteradas da pele ou perda de 

sensibilidade nas áreas estabelecidas para colocação dos eletrodos (RAKEL et al., 2010). Não 
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foram realizadas restrições quanto ao tratamento medicamentoso utilizado, sendo este 

tratamento apenas registrado. 

 

4.4 Cálculo do n amostral 

O tamanho da amostra foi determinado com base nos dados encontrados no presente 

estudo. Foram utilizados a média e o desvio padrão da intensidade de dor das pacientes, 

assumindo uma diferença de dois pontos na escala de intensidade de dor. Assim, com um 

nível de significância de 0,05 e poder de 80%, foi calculado um n de 10 sujeitos por grupo, 

totalizando 30 pacientes. 

 

4.5 Grupos de estudo 

Os sujeitos incluídos no estudo foram distribuídos, aleatoriamente, em três grupos de 

estudo, descritos a seguir: 

1) Motor: após a aplicação da CI, a intensidade de estimulação foi gradualmente 

aumentada até que ocorresse uma fibrilação muscular forte, mas relatada pelo sujeito como 

subjetivamente confortável. A cada 5 minutos, a intensidade foi aumentada novamente até 

obtenção de uma sensação forte, porém confortável, com contração muscular (PANTALEÃO 

et al., 2011). 

2) Sensorial: uma vez que a CI foi aplicada, a intensidade de estimulação foi 

aumentada até que uma contração motora fosse produzida e, em seguida, a intensidade foi 

reduzida até que não se observasse contração. Em intervalos de 5 minutos, os sujeitos eram 

questionados se a sensação havia desaparecido, dessa forma, a intensidade era aumentada 

novamente até que uma contração motora fosse produzida e, em seguida, reduzida até que não 

se observasse contração. Este procedimento garantiu que todos os indivíduos recebessem uma 

intensidade de corrente forte, porém sem contração, respeitando, assim, a variabilidade 

sensorial de cada indivíduo. 

3) Placebo: um dispositivo externo foi conectado ao aparelho emissor de CI, no intuito 

de modificar a liberação da corrente para que esta fosse liberada apenas nos primeiros 40 

segundos de estimulação e, em seguida, a passagem de corrente era cessada (ARAÚJO et al., 

2012). 

 

4.6 Variáveis mensuradas 

Primeiramente, foram registradas as variáveis sociodemográficas dos sujeitos, dentre 

elas, informações sobre a data do diagnóstico, sinais e sintomas da doença, a existência de 



11 

 

outros problemas de saúde, uso de medicamentos e tratamento psicológico concomitante. Em 

seguida, as pacientes passaram por uma avaliação composta por testes, questionários e 

escalas, a fim de avaliar a funcionalidade, os aspectos sensoriais, emocionais e fisiológicos de 

processamento da dor nesses indivíduos. Todos os itens da avaliação são descritos a seguir. 

 

4.6.1 Impacto da fibromialgia 

O impacto da doença foi avaliado por meio do Questionário de Impacto da 

Fibromialgia (QIF). Este questionário foi desenvolvido na década de 1980 e validado por 

Burckhardt et al. (1991). Já a versão brasileira do QIF, foi validada por Marques et al. (2006). 

O questionário possui 10 questões que avaliam capacidade funcional, sintomas e impacto da 

doença na vida profissional e atividades de vida diária dos pacientes fibromiálgicos.  

Na versão brasileira, a primeira questão é composta por 10 itens, pontuados de 0 a 3, 

relacionados à frequência com que o indivíduo consegue realizar algumas tarefas de vida 

diária, como lavar pratos e cozinhar. A segunda e a terceira questões se referem ao número de 

dias que o sujeito se sentiu bem ou faltou ao trabalho na última semana, recebendo 

pontuações de 0 a 7. Já as questões 4 a 10, são compostas por escalas lineares horizontais que 

quantificam a intensidade de alguns sintomas presentes nesta síndrome, como dor, fadiga e 

depressão. O escore total do questionário varia de 0 a 100, sendo que, quanto maior o escore, 

maior o impacto da fibromialgia na vida do paciente. Pontuações acima de 70 indicam 

acometimento grave (BURCKHARDT et al., 1991; BENNETT, 2005; MARQUES et al., 

2006) (ANEXO B). 

 

4.6.2 Depressão 

Introduzido em 1961 por Beck et al., o Inventário de Depressão de Beck (IDB) é um 

instrumento amplamente utilizado para quantificar a depressão em diferentes tipos de 

populações, sejam ela psiquiátricas ou não (BECK et al., 1988). Este questionário é composto 

por 21 itens, obtidos a partir da observação de 21 atitudes e sintomas presentes em pacientes 

deprimidos (BECK et al., 1961). As atitudes e sintomas avaliados são: estado de espírito, 

pessimismo, sensação de fracasso, insatisfação, sentimentos de culpa, senso de punição, auto-

aversão, auto-acusação, desejo suicida, ato de chorar, irritabilidade, retirada social, distorção 

da imagem, inibição do trabalho, perturbação do sono, fatigabilidade, perda de apetite, perda 

de peso, preocupação somática e perda de libido (BECK et al., 1988). Todos os itens são 

quantificados de 0 a 3, sendo que pontuações mais altas significam índices maiores de 

depressão. No Brasil, o IDB foi validado por Gorenstein et al. (1996), constituindo uma 
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medida válida e confiável dos aspectos específicos envolvidos na depressão (GORENSTEIN 

et al., 1999) (ANEXO C). 

 

4.6.3 Ansiedade 

A ansiedade foi avaliada utilizando o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). 

Este questionário foi publicado por Spielberger (1970) e traduzido, pela primeira vez no 

Brasil, por Biaggio e Natalício, em 1977. O IDATE é dividido em duas escalas, cada uma 

composta por 20 itens. A primeira escala (IDATE-E) é utilizada para mensurar o estado de 

ansiedade no exato momento de aplicação do teste, caracterizando a ansiedade como um 

estado emocional transitório, modificando-se ao longo do tempo. Já a segunda escala 

(IDATE-T) é utilizada para mensurar a ansiedade traço, uma característica da personalidade, 

relacionada à como o indivíduo se sente geralmente. Todos os itens recebem pontuações de 1 

a 4, sendo que alguns itens, que não expressam estados ansiosos, tem sua pontuação invertida. 

Desta forma, o escore total varia de 20 a 80 em cada escala, nas quais quanto maior a 

pontuação, maior o nível de ansiedade (SPIELBERGER, 1970; BIAGGIO et al., 1977; 

ANDRADE et al., 2001) (ANEXO D). 

 

4.6.4 Capacidade funcional 

A funcionalidade foi investigada por meio da realização dos testes “Timed Up and 

Go” (TUG) e “Sentar e Levantar” (TSL). O TUG foi inicialmente desenvolvido por Podsiadlo 

e Richardson (1991) como uma adaptação do teste “Get-up-and-Go” (MATHIAS e NAYAK, 

1986), utilizado para detectar o risco de quedas em idosos. A proposta do TUG é quantificar a 

mobilidade funcional do indivíduo através da cronometragem de uma série de tarefas do 

cotidiano, fundamentais para uma vida independente (PODSIADLO e RICHARDSON, 

1991). Para realização do teste, as pacientes, inicialmente sentadas em uma cadeira, foram 

instruídas a se levantar, caminhar em linha reta por 3 metros, girar em 180°, e retornar à 

cadeira, onde deveriam se sentar novamente. Foram realizadas três tentativas, sendo cada uma 

delas cronometrada. A primeira tentativa foi considerada como um treinamento e a média 

aritmética obtida entre a segunda e a terceira tentativa foi utilizada para a análise 

(PODSIADLO e RICHARDSON, 1991). 

Já o TSL é um teste de desempenho físico utilizado para avaliar a força dos membros 

inferiores de forma indireta (JONES et al., 1999). Este teste é um importante indicador de 

funcionalidade, podendo refletir os efeitos de doenças crônicas ou qualquer condição que leve 

a um declínio fisiológico geral na saúde do indivíduo. Para a execução do teste, as pacientes, 
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inicialmente sentadas, foram instruídas a levantar e sentar três vezes em uma cadeira, sendo 

que o tempo para realização da tarefa foi registrado. Todas as participantes realizaram três 

séries, totalizando nove repetições que foram registradas para obtenção de uma média que 

seguiu para análise. 

 

4.6.5 Cinesiofobia 

O termo “cinesiofobia” foi introduzido por Kori et al. (1990) e é utilizado para 

designar o medo excessivo, irracional e debilitante do movimento e da atividade física, 

resultante de uma sensação de vulnerabilidade à dor ou reincidência da lesão. Desenvolvida 

por Miller et al. (1991), a Escala de Cinesiofobia de Tampa (ECT) é uma escala composta por 

17 itens, utilizados para avaliar a cinesiofobia de pacientes com dor crônica. Esta escala pode 

ser dividida em dois fatores rotulados de foco somático (itens 3, 5, 6, 7 e 11), o qual reflete a 

crença em problemas médicos subjacentes e sérios, e o ato de evitar a atividade (itens 1, 2, 9, 

10, 13, 14, 15, 17), o que reflete a crença de que a atividade pode resultar em reincidência da 

lesão ou aumento da dor (ROELOFS et al., 2004). Cada item da ECT é pontuado de 1 a 4, 

totalizando um escore final de 68 pontos, sendo que, quanto maior a pontuação, maior o grau 

de cinesiofobia. No Brasil, esta escala foi validada por Siqueira et al. (2007) (ANEXO E). 

 

4.6.6 Catastrofização da Dor 

Segundo Sullivan et al. (2001), catastrofização é um “estado mental” negativo 

exagerado que ocorre durante uma experiência de dor ou em antecipação a ela. Para avaliar 

este “estado”, Sullivan et al. (1995) desenvolveram a Escala de Catastrofização da Dor 

(ECD), que foi validada, no Brasil, por Sehn et al. (2012). Esta escala possui 13 itens e 

engloba três dimensões da catastrofização: ruminação (que se refere à repetição dos 

pensamentos de dor), amplificação (aumento da gravidade e da importância da dor) e 

impotência (sensação de incapacidade de escapar do sofrimento causado pela dor). Cada item 

é pontuado de 0 a 4, de acordo com a frequência que estes pensamentos e sentimentos 

ocorrem. O escore final da ECD varia de 0 a 52 pontos, em que pontuações mais altas 

indicam maiores expectativas negativas quanto à capacidade de lidar com a dor (SULLIVAN 

et al., 1995; OSMAN et al., 1997; SULLIVAN et al., 2001; SEHN et al., 2012) (ANEXO F). 

 

4.6.7 Caracterização da Dor 

O Questionário de dor McGill é um instrumento utilizado para medir de forma 

quantitativa os componentes sensorial, afetivo e avaliativo da dor (MELZACK, 1975). A 
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versão brasileira, elaborada por Castro (1999), é composta por 68 palavras descritivas, 

organizadas em 20 subgrupos, que são utilizadas pelos pacientes para especificar a 

experiência subjetiva da dor (MELZACK, 1975). Os pacientes são instruídos a indicar a 

palavra de cada subgrupo que descreve com maior precisão a sua dor. A pontuação total é 

calculada pela soma do número total de palavras ponderada pela classificação de cada palavra 

dentro de sua subcategoria (sensorial, afetivo, avaliativo e miscelânea). Além disso, o 

Questionário de dor McGill contém uma escala de intensidade (0 a 5), um diagrama corporal 

para representação do local da dor e a caracterização de aspectos como periodicidade e 

duração da queixa álgica (MELZACK, 1975) (ANEXO G). 

 

4.6.8 Fadiga 

A escala numérica de 11 pontos foi utilizada para avaliar a fadiga antes e após o 

tratamento. As pacientes foram solicitadas a indicar um número, de 0 a 10, que representasse 

o nível de fadiga percebida, sendo que 0 foi considerado como “sem fadiga” e 10 como “pior 

fadiga imaginável”. 

 

4.6.9 Qualidade de vida 

O Short Form Health Survey 36 (SF-36) foi desenvolvido para examinar o estado de 

saúde de um indivíduo, sendo construído tanto para uso na prática clínica como em estudos 

experimentais (WARE e SHERBOURNE, 1992). Trata-se de um instrumento genérico de 

avaliação da qualidade de vida relacionada a saúde, de fácil administração, que foi validado 

no Brasil por Ciconelli et al. (1999). Ele é composto por 36 itens agrupados em oito 

subescalas: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, vitalidade, aspectos emocionais e 

sociais, saúde mental e saúde geral. O intervalo de pontuações é entre 0 e 100 em cada 

subescala, sendo que uma maior pontuação indica melhor qualidade de vida (WARE e 

SHERBOURNE, 1992; MCHORNEY et al., 1993; CICONELLI et al., 1999) (ANEXO H). 

 

4.6.10 Limiar de Dor por Pressão 

O Limiar de Dor por Pressão (LDP) foi avaliado usando um algômetro de pressão 

digital (Impac®, probe com área de 1 cm2), previamente calibrado. Uma pressão em kg/cm² 

foi aplicada nos 18 tender points, descritos anteriormente. Os sujeitos foram instruídos a falar 

“pare” quando a sensação de pressão claramente se tornasse dolorosa, sendo assim, este valor 

foi registrado. Três medidas foram realizadas em cada ponto e a média entre elas foi 

registrada em cada tender point. A mensuração do LDP é uma medida válida e confiável 
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(JENSEN et al., 1986; OHRBACH e GALE, 1989; NUSSBAUM e DOWNES, 1998; 

CHESTERTON et al., 2007), capaz de avaliar a sensibilidade à dor do indivíduo, podendo ser 

utilizada como método diagnóstico para possíveis distúrbios relacionados a dores 

musculoesqueléticas (REEVES et al., 1986; FISCHER, 1987). 

 

4.6.11 Limiar Sensitivo Cutâneo 

O Limiar Sensitivo Cutâneo (LSC) foi avaliado por meio de um conjunto de 20 

filamentos de von-Frey (North Coast®, Gilroy, Califórnia, Estados Unidos), que possuem 

crescentes forças de pressão. Antes da mensuração, foi realizada calibração em uma balança 

analítica de precisão (CQA®, Paulínia, São Paulo, Brasil), para atribuir forças de pressão a 

cada um dos filamentos. Para avaliar a sensibilidade cutânea dos indivíduos, os filamentos 

foram testados em ordem crescente de pressão. Cada filamento foi posicionado 

perpendicularmente ao tecido cutâneo do indivíduo, sendo pressionado, suavemente, até a sua 

curvatura inicial, e removido em seguida. Foi considerado como LSC, o primeiro filamento 

em que o indivíduo relatou ter percebido o toque. Esse procedimento foi realizado nos 18 

tender points, descritos pelo ACR (1990), sendo que os pacientes estavam vendados no 

momento da mensuração (WYLDE et al., 2011). 

 

4.6.12 Intensidade de dor 

A escala numérica de 11 pontos foi utilizada para mensurar a intensidade de dor, antes 

e após cada sessão de aplicação da corrente, além de ter sido utilizada nos testes de somação 

temporal e modulação condicionada da dor, descritos mais adiante. Os pacientes foram 

solicitados a indicar um número, de 0 a 10, que representasse a intensidade de dor sentida, 

sendo que 0 foi considerado como “sem dor” e 10 como “dor intensa insuportável”. A escala 

numérica é uma medida válida e confiável, considerada de mais fácil aplicação quando 

comparada a Escava Visual Analógica (KREMER et al., 1980; JENSEN et al., 1986; 

WILLIAMSON e HOGGART, 2005), a qual pode ser utilizada tanto em situações de dor 

clínica como experimental (PRICE et al., 1993). Em relação a condições dolorosas crônicas, 

uma redução de dois pontos ou de 30% da intensidade de dor inicial, medida por esta escala, é 

considerada uma alteração clínica importante (FARRAR et al., 2001). 

 

4.6.13 Contagem de tender points 

O número de tender points foi obtido por meio da aplicação de uma pressão de 4 

kg/cm² nos 18 pontos sensíveis, específicos para a síndrome, usando um algômetro de pressão 
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digital (Impac®, Paulínia, São Paulo, Brasil; probe com área de 1 cm2). Foi considerado como 

tender point, o ponto em que o sujeito relatasse dor a esta pressão previamente padronizada 

(WOLFE et al., 1990; EVCIK et al., 2008; ALTAN et al., 2009). 

 

4.6.14 Somação temporal 

Considerado um teste sensorial quantitativo, o teste de somação temporal foi realizado 

utilizando o algômetro de pressão digital (Impac®, probe com área de 1 cm2). Uma pressão 

de 2,5 kg foi aplicada sobre a face anterior do antebraço direito da paciente, 7,5 cm 

proximalmente à prega distal do punho. Este teste foi realizado numa sequência contínua de 

30 segundos, em que foram feitas quatro medições no 1º segundo, 10º segundo, 20º segundo e 

30º segundo, respectivamente, e os valores de intensidade de dor foram registrados na escala 

numérica de 11 pontos (VASE et al., 2011). 

O teste de somação temporal busca verificar o mecanismo do Wind-up, o qual consiste 

em uma facilitação progressiva e frequência-dependente das respostas de um neurônio, 

observadas durante a aplicação de estímulos repetitivos com intensidade constante 

(HERRERO et al., 2000). 

 

4.6.15 Modulação Condicionada da Dor 

A “Modulação Condicionada da Dor” (MCD) é um termo utilizado para descrever o 

fenômeno que ocorre em seres humanos, no qual a percepção da dor a um estímulo teste é 

modificada pela aplicação de outro estímulo doloroso condicionado (YARNITSKY et al., 

2010). Este fenômeno foi inicialmente documentado em animais, sendo baseado em um 

estímulo inibitório central de “dor inibindo dor” chamado, então, de Diffuse Noxious 

Inhibitory Controls (LE BARS et al., 1979). Atualmente, a MCD tem sido considerada uma 

ferramenta importante para avaliar condições dolorosas crônicas, visto que parecem ocorrer 

disfunções nesse sistema em muitas dessas síndromes (VAN WIJK e VELDHUIJZEN, 2010). 

Assim, para investigar esse fenômeno nos indivíduos fibromiálgicos, o teste da MCD 

foi dividido em três etapas. Primeiramente, o LDP foi mensurado, utilizando o algômetro de 

pressão digital, posicionado na face anterior do antebraço direito, 7,5 cm proximalmente à 

prega distal do punho. Esta primeira mensuração foi considerada o estímulo teste. 

Em seguida, foi realizada uma compressão isquêmica (estímulo condicionado) no 

braço esquerdo do indivíduo, por meio de um esfingmomanômetro (Mikatos®, Embu, São 

Paulo Brasil). A borda inferior do aparelho foi posicionada a 3 cm proximal à fossa cubital e 

uma pressão de 270 mmHg foi mantida. Depois que essa pressão foi atingida, o indivíduo foi 
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questionado sobre a dor sentida por meio da escala numérica de 11 pontos. Quando o sujeito 

relatou uma dor de, no mínimo, 4, a reavaliação do LDP foi realizada no antebraço direito, a 

fim de investigar a influência do estímulo condicionado no estímulo teste. 

Após a mensuração, a compressão foi retirada e, após cinco minutos do término do 

procedimento, o LDP foi mensurado novamente (ARENDT-NIELSEN et al., 2010). 

 

4.7 Protocolo de tratamento com CI 

As pacientes incluídas no estudo foram submetidas a 10 sessões de aplicação da CI, 

com frequência de duas sessões por semana, totalizando cinco semanas de tratamento.  

Após a avaliação inicial, as mulheres eram convidadas a se posicionarem 

confortavelmente em decúbito ventral em uma maca. Primeiramente, era feita uma limpeza da 

região paravertebral com álcool a 70%. Em seguida, quatro eletrodos auto-adesivos de 

silicone, com dimensões de 5 cm² (ValuTrode®, Mundelein, IL, EUA), eram posicionados de 

forma diagonal, sendo que, em cada canal, um eletrodo era posicionado na região do ângulo 

superior da escápula e o outro na região lombar, imediatamente acima das cristas ilíacas, do 

hemicorpo contralateral (Figura 2). 

A aplicação da CI (Empi®, St. Paul, MN, EUA) tinha duração de 30 minutos. Eram 

aplicadas duas correntes de média frequência, uma de 4000 Hz e outra de 4100 Hz, que 

interagiam entre si para gerar uma frequência de amplitude modulada de 100 Hz. Após a 

estimulação, os sujeitos eram reavaliados. 

 

4.8 Delineamento experimental 

Inicialmente, as pacientes foram alocadas nos três grupos de estudo: Motor, Sensorial 

e Placebo. Em seguida, foram submetidas a uma avaliação inicial, composta por todas as 

variáveis descritas no item 4.6. Igualmente, a reavaliação completa somente ocorreu após o 

término das 10 sessões de tratamento com CI. 

Em cada sessão de tratamento, o LSC, o LDP e a intensidade de dor foram avaliados 

antes e após a estimulação. Dessa forma, foi feita uma análise diária da efetividade da CI 

durante toda a terapia. 
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Figura 2. Aplicação da corrente interferencial na região paravertebral. Os eletrodos foram 

posicionados, diagonalmente à coluna vertebral, no ângulo superior da escápula e acima das cristas 

ilíacas. 

 

 

4.9 Análise estatística 

Os dados obtidos neste estudo foram analisados, estatisticamente, utilizando o 

programa SPSS, versão 15.0. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificação da 

normalidade dos dados. O test t foi utilizado para comparação dos resultados encontrados, 

antes e após o tratamento, nos questionários e escalas aplicados. Os testes de somação 

temporal e a modulação condicionada da dor foram analisados utilizando os testes t Student e 

Wilcoxon para comparações, intra-grupo, dos resultados obtidos em intervalos de tempos 

iguais pré e pós tratamento; e ANOVA para medidas repetidas para comparações, intra-grupo, 

dos resultados obtidos nos tempos sequenciais antes e após o tratamento. Na contagem de 

tender points, variável que seguiu análise não paramétrica, foi utilizado o teste Wilcoxon para 

análise da diferença intra-grupo após o término do tratamento. O nível de significância foi 

fixado em p<0,05. Os dados foram representados por média±erro padrão da média. 
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5 RESULTADOS 

 

Inicialmente, foram recrutadas 46 mulheres, diagnosticadas com FM. Dezessete 

pacientes foram excluídas do estudo por descontinuidade do tratamento, devido a problemas 

com transporte, dificuldade em conciliar com as atividades no trabalho e gravidez (Figura 3). 

Aproximadamente 69% das pacientes incluídas no estudo apresentaram diagnóstico recente 

da doença (igual ou menor que cinco anos). As medicações utilizadas variaram bastante, 

sendo usados relaxantes musculares (aproximadamente 6,89%), anticonvulsivantes (3,44%), 

anti-inflamatórios (6,89%), ansiolíticos (3,44%) e antidepressivos (58,61%), dentre eles os 

tricíclicos (20,68%) e os que atuam na receptação de serotonina (37,93%) (Tabela 1). Cerca 

de 31% das pacientes relatou efeitos colaterais da medicação, tais como dor de estômago, 

tontura, xerostomia e dor de cabeça. Todos os grupos de estudo foram semelhantes 

anteriormente à intervenção, tanto em relação aos dados demográficos, como às variáveis 

utilizadas para verificar o efeito da CI nesses pacientes (p>0,05). Na tabela 2, são 

apresentados os dados demográficos da amostra. 

 

 

Figura 3. Fluxograma do estudo. 
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      Tabela 1. Medicação utilizada pelas pacientes em cada grupo de estudo. 

Medicação Motor (%)  Sensorial (%) Placebo (%) 

Relaxante muscular  20  - - 

Anticonvulsivante -  10 - 

Anti-inflamatório 20  - 11,11 

Ansiolítico 10  - - 

Antidepressivo tricíclico 10  40 11,11 

Antidepressivo para recaptação de serotonina 20  40 55,55 

Sem medicação 20  10 22,22 

 

 

 

Tabela 2. Características demográficas da amostra. 

Características Motor 
(Média±EPM) 

n=10 

Sensorial 
(Média±EPM) 

n=10 

Placebo 
(Média±EPM) 

n=9 

P 

Idade (anos)  47,50 ± 2,97 48,10 ± 2,75 44,88 ± 3,62 0,94a 

Peso (kg) 68,95 ± 5,26 70,46 ± 3,71 73,74 ± 5,50 0,95a 

Altura (m)   1,57 ± 0,01   1,59 ± 0,01   1,59 ± 0,02 0,61b 

IMC (kg/m²) 27,58 ± 1,85 27,52 ± 1,34 30,44 ± 2,56 0,85a 

EPM: erro padrão da média. n: número de indivíduos. IMC: índice de massa corpórea. aTeste Kruskal Wallis e 
bTeste ANOVA para medidas independentes seguido pelo teste de Bonferroni.  

 

 

Os três grupos de estudo apresentaram altos índices de impacto da doença na vida 

desses pacientes antes do tratamento (pontuações maiores que 60% do escore total do QIF) e 

foram estatisticamente similares no momento basal. O grupo motor foi o único que apresentou 

redução estatisticamente significativa nos escores do QIF (p=0,01) após o tratamento com CI 

(Figura 4). Já os demais grupos, não apresentaram alteração significativa (p>0,05). 
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Figura 4. Impacto da doença medido por meio do Questionário de Impacto da Fibromialgia (QIF) de 

mulheres fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade motora, sensorial e placebo. Dados 

apresentados como média±erro padrão da média. Teste t para amostras pareadas, *p=0,01. 

 

 

Similarmente, os índices de depressão foram significativamente reduzidos apenas no 

grupo motor (p=0,006), diferentemente dos demais grupos (p>0,05) (Figura 5). Em relação à 

ansiedade, houve redução significativa do escore do IDATE-E no grupo motor (p=0,01), 

enquanto que o escore do IDATE-T não apresentou nenhuma diferença significativa nos 

grupos após tratamento (p>0,05) (Figura 6). 

 

 

 

Figura 5. Depressão medida por meio do Inventário de Depressão de Beck (IDB) de mulheres 
fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade motora, sensorial e placebo. Dados apresentados 

como média±erro padrão da média. Teste t para amostras pareadas, *p=0,006. 
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Figura 6. Ansiedade medida por meio do A) Inventário de Ansiedade Traço (IDATE-T) e do B) 
Inventário de Ansiedade Estado (IDATE-E) de mulheres fibromiálgicas estimuladas com CI em 

intensidade motora, sensorial e placebo. Dados apresentados como média±erro padrão da média. Teste 

t para amostras pareadas, *p=0,01. 

 

 

No que diz respeito à capacidade física, mensurada por meio dos testes de Sentar e 

Levantar e Timed Up and Go, não houve diferença estatística significativa no tempo 

decorrido para realização desses testes em nenhum dos três grupos de estudo (p>0,05) 

(Figuras 7 e 8). 
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Figura 7. Tempo (em segundos) dispendido para realização do teste Sentar e Levantar de mulheres 

fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade motora, sensorial e placebo. Dados apresentados 

como média±erro padrão da média. 

 

 

 

Figura 8. Tempo (em segundos) dispendido para realização do teste Timed Up and Go de mulheres 

fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade motora, sensorial e placebo. Dados apresentados 
como média±erro padrão da média. 

 

 

Em contrapartida, os escores, encontrados nas escalas de Cinesiofobia de Tampa 

(Figura 9) e de Catastrofização da Dor (Figura 10), foram significativamente reduzidos no 

grupo motor após o tratamento (p=0,002 e p=0,008, respectivamente). Nos demais grupos não 

houve diferença estatística significativa (p>0,05). 
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Figura 9. Cinesiofobia medida por meio da Escala de Cinesiofobia de Tampa de mulheres 

fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade motora, sensorial e placebo. Dados apresentados 

como média±erro padrão da média. Teste t para amostras pareadas, *p=0,002. 

 

 

 

Figura 10. Catastrofização da dor medida por meio da Escala de Catastrofização da Dor de mulheres 

fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade motora, sensorial e placebo. Dados apresentados 
como média±erro padrão da média. Teste Wilcoxon Matched Pairs, *p=0,008. 

 

 

No Questionário de Dor McGill, foram analisadas duas variáveis: o índice de 

classificação da dor (ICD) e o número de palavras selecionadas para caracterizar a dor. 

Apenas as pacientes estimuladas com altas intensidades de CI (grupo motor) apresentaram 

redução estatisticamente significativa tanto do ICD (p=0,04) como da quantidade de palavras 

escolhidas (p=0,001). Diferentemente, os grupos sensorial e placebo não apresentaram tais 

reduções (p>0,05) (Figuras 11 e 12). Semelhantemente, a intensidade de fadiga, mensurada 
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por meio da escala numérica de 11 pontos (Figura 13), foi reduzida, significativamente, 

apenas no grupo motor (p=0,02) (p>0,05 nos demais grupos). 

 

 

 

Figura 11. Índice de Classificação da Dor (ICD), presente no Questionário de dor McGill, de mulheres 

fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade motora, sensorial e placebo. Dados apresentados 

como média±erro padrão da média. Teste t para amostras pareadas, *p=0,04. 
 

 

 

 

Figura 12. Quantidade de palavras escolhidas no Questionário de dor McGill de mulheres 
fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade motora, sensorial e placebo. Dados apresentados 

como média±erro padrão da média. Teste t para amostras pareadas, *p=0,001. 
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Figura 13. Intensidade de fadiga de mulheres fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade 

motora, sensorial e placebo. Dados apresentados como média±erro padrão da média. Teste t para 

amostras pareadas, *p=0,04. 

 

 

Após o tratamento, houve melhora significativa da qualidade de vida no grupo motor 

(p=0,006), sendo que foram observadas diferenças significativas nas subescalas capacidade 

funcional, dor, vitalidade, aspectos sociais e limitação por aspectos emocionais (Tabela 3). Já 

os demais grupos, não apresentaram diferenças estatísticas significativas no escore total do 

SF-36 (p>0,05) (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14. Qualidade de vida medida por meio do Short Form Health Survey 36 (SF-36) de mulheres 
fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade motora, sensorial e placebo. Dados apresentados 

como média±erro padrão da média. Teste t para amostras pareadas, *p=0,006. 
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Tabela 3. Valores, em porcentagem, encontrados nas oito subescalas do SF-36 das mulheres 

fibromiálgicas alocadas no grupo motor, antes e após o tratamento. 

Subescala Antes 
(Média±EPM) 

Depois 
(Média±EPM) 

P 

Capacidade funcional 37,00 ± 8,17 50,00 ± 7,34 0,01a 

Limitação por aspectos funcionais 12,50 ± 11,99 30,00 ± 15,93 0,14b 

Dor 27,30 ± 4,86 40,00 ± 3,76 0,01a 

Estado geral de saúde 37,90 ± 6,18 38,25 ± 8,03 0,95a 

Vitalidade 27,00 ± 4,00 44,50 ± 6,86 0,01a 

Aspectos sociais 41,25 ± 9,46 56,25 ± 4,01 0,04a 

Limitação por aspectos emocionais 10,00 ± 11,95 46,64 ± 14,78 0,02b 

Saúde mental 46,00 ± 11,78 61,60 ± 6,61 0,07b 

EPM: erro padrão da média. aTeste t para amostras pareadas e bTeste Wilcoxon Matched Pairs. 

 

 

 

Na somação temporal (Figura 15), a amplificação da dor, com o decorrer do tempo, foi 

presente em todos os grupos antes a após o tratamento proposto (no grupo motor pré-

tratamento, p=0,01, e pós-tratamento, p=0,002; no grupo sensorial pré e pós-tratamento, 

p=0,005 e p=0,01, respectivamente; e no grupo placebo pré e pós-tratamento, p=0,001 e 

p=0,007, respectivamente). Após o término do tratamento, o grupo motor foi o único a 

apresentar redução das intensidades de dor, sendo estatisticamente significativa (p=0,03) no 

décimo segundo de pressão contínua (p>0,05 para os demais tempos e grupos). 

Já no teste da Modulação Condicionada da Dor, não houve aumento estatisticamente 

significativo dos limiares de dor por pressão (LDPs), durante o estímulo isquêmico, em 

nenhum dos grupos de estudo, antes e após o tratamento (p>0,05). Entretanto, no grupo 

motor, ocorreram aumentos significativos dos LDPs, antes (p=0,02) e durante (p=0,03) o 

estímulo isquêmico, em relação aos valores pré-tratamento obtidos neste grupo (Figura 16). 

 

 



28 

 

 

 

 

Figura 15. Intensidade da dor em tempos sequenciais (1, 10, 20 e 30 segundos) para a medida de 
somação temporal de mulheres fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade A) motora, B) 

sensorial e C) placebo. Dados apresentados como média±erro padrão da média. Teste t para as 

amostras pareadas, *p=0,03 (em relação à avaliação inicial), ***p=0,002 e ‡p=0,001 (em relação ao 

primeiro segundo). Teste Wilcoxon Matched Pairs, **p=0,01, †p=0,01, ††p=0,005 e ‡‡p=0,007 (em 
relação ao primeiro segundo). 
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Figura 16. Limiar de dor por pressão, em kgf, na Modulação Condicionada da Dor (MDC) de 
mulheres fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade A) motora, B) sensorial e C) placebo. 

Dados apresentados como média± erro padrão da média. Teste t para as amostras pareadas, *p=0,02 e 

†p=0,03(em relação à avaliação inicial). 

 

Em relação à avaliação do LDP e LSC nos 18 tender points específicos para FM, os 

valores encontrados oscilaram bastante em todos os grupos de estudo. Nas figuras 17 e 18, 

estão apresentadas as oscilações encontradas no par de tender points, localizado próximo à 
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inserção do músculo supraespinhoso. Estas oscilações também foram observadas nos demais 

tender points (aqui não representados) e nos valores de intensidade de dor encontrados antes e 

após cada sessão (Figura 19). Nenhum desses valores apresentou diferença estatística 

significativa a cada sessão de tratamento em nenhum dos grupos (p>0,05). Em contrapartida, 

as pacientes estimuladas com altas intensidades de CI apresentaram redução significativa na 

quantidade de tender points presentes ao final do tratamento (p=0,04), enquanto que nos 

grupos sensorial e placebo não foi observada tal redução (p>0,05) (Figura 20). 

 

 

Figura 17. Limiar de dor por pressão, em kgf, nos tender points direito e esquerdo da região escapular 
de mulheres fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade motora. Dados apresentados como 

média±erro padrão da média. 

 

 

Figura 18. Limiar sensitivo cutâneo, em mN, nos tender points direito e esquerdo da região escapular 

de mulheres fibromiálgicas estimuladas com CI em intensidade motora. Dados apresentados como 
média±erro padrão da média. 
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Figura 19. Porcentagem de inibição da intensidade de dor de mulheres fibromiálgicas estimuladas com 
CI em intensidade motora, sensorial e placebo. Dados apresentados como média±erro padrão da 

média. 

 

 
 

 

Figura 20. Quantidade de tender points presentes em mulheres fibromiálgicas estimuladas com CI em 

intensidade motora, sensorial e placebo. Dados apresentados como média±erro padrão da média. 

Wilcoxon Matched Pairs, *p=0,04. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve, como objetivo, investigar os efeitos da corrente interferencial, 

em diferentes intensidades de estimulação, em indivíduos com FM. Apesar de não terem sido 

encontradas alterações significativas no LDP, LSC, capacidade física e sensibilização central 

desses indivíduos, os resultados encontrados no presente estudo mostram que esta corrente, 

quando aplicada em alta intensidade, é capaz de reduzir a dor, a depressão, o estado de 

ansiedade, a cinesiofobia, a catastrofização da dor, a fadiga e a quantidade de tender points. 

Esses indivíduos, tratados com CI em alta intensidade promovendo contração muscular, 

apresentaram redução do impacto da síndrome em suas vidas, aumentando, assim, a qualidade 

de vida. 

É importante salientar que, no presente estudo, foi realizada uma distribuição aleatória 

dos sujeitos nos três grupos de estudos, e que a maioria dos sujeitos alocados no grupos 

sensorial e placebo eram tratados, concomitantemente, com antidepressivos, tratamento, 

evidenciado na literatura científica, como de primeira escolha em pacientes com FM (SAUER 

et al., 2011). Apesar disto, não houve melhora significativa nesses grupos após o tratamento. 

Já no grupo motor, houve uma maior diversidade da terapia medicamentosa, e, apesar deste 

grupo não ter sido tratado predominantemente com antidepressivos, foi apenas neste grupo 

que houve melhora significativa dos sintomas após o tratamento. Assim, os resultados 

encontrados, no presente estudo, ressaltam a eficácia da CI, em alta intensidade, no 

tratamento dos sintomas presentes em pacientes com FM, sem influência da medicação 

utilizada. 

Inicialmente, todos os grupos de tratamento apresentaram altos índices de impacto da 

doença, sendo representado por pontuações maiores que 60 no QIF. A redução significativa 

dos escores, apenas nas mulheres alocadas no grupo motor, indica a importância da 

estimulação com a CI, em altas intensidades, para eficácia deste tratamento. O QIF foi criado 
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com o objetivo de englobar os sintomas mais comuns, presentes na fibromialgia 

(BURCKHARDT et al., 1991), sendo, portanto, bastante utilizado para caracterizar amostras, 

bem como para avaliação dos efeitos de tratamentos em ensaios clínicos (EVCIK et al., 2008; 

SANUDO et al., 2011; SCHAEFER et al., 2011; CASTRO-SÁNCHEZ et al., 2012). 

Reduções significativas no escore desse questionário, como as encontradas no presente 

estudo, indicam que esses indivíduos apresentaram melhora significativa em sintomas como 

dor, fadiga, depressão, ansiedade, rigidez e capacidade funcional, variáveis analisadas 

também separadamente neste estudo. 

Apenas um dos dois estudos previamente publicados que aplicaram a CI em pacientes 

fibromiálgicos utilizaram o QIF como variável para analisar a eficácia deste tratamento 

(MORETTI et al., 2012). Apesar de no estudo de Moretti et al. (2012), os escores do QIF 

terem reduzido após tratamento com CI, neste estudo foi utilizada uma intensidade de 

estimulação sensorial que não atingia o limiar motor desses pacientes. Dessa forma, esses 

resultados não corroboram os encontrados no presente estudo, visto que o grupo sensorial não 

apresentou redução significativa nos escores desse questionário. Além disso, no estudo de 

Moretti et al. (2012), a CI foi aplicada em associação com o ultrassom, dessa forma, sugere-se 

que a melhora significativa com intensidades sensoriais, apresentada no estudo, tenha sido 

resultado da associação com outro recurso analgésico, o que não ocorreu no presente estudo. 

Assim como a redução dos escores do QIF sugere a melhora nos sintomas da FM 

apenas no grupo motor, foi apenas neste grupo que houve redução significativa nos índices de 

depressão, mensurada pelo IDB. A depressão é uma das comorbidades mais frequentes em 

fibromiálgicos, alcançando taxas de prevalência de 53% e 58% (GUR et al., 2004; 

SCHAEFER et al., 2011). Apesar dessas altas taxas, nenhum dos estudos, previamente 

publicados com CI, investigou o efeito deste tratamento nos índices de depressão dos 

pacientes com FM. Em dois prévios estudos, que investigaram os efeitos de outra corrente 
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analgésica, a TENS, em pacientes fibromiálgicos (LÖFGREN e NORRBRINK, 2009; 

CARBONARIO et al., 2013), a TENS foi capaz de reduzir, significativamente, a depressão 

apenas em um deles (CARBONARIO et al., 2013), sendo que foi utilizada para análise 

apenas a escala visual analógica, presente em um dos itens do QIF. 

Existem controvérsias, na literatura científica, sobre a relação entre a intensidade de 

dor, percebida por pacientes com FM, e os índices de depressão (KLAUENBERG et al., 

2008; GORMSEN et al., 2010; ANG et al., 2011). Em indivíduos com FM, níveis reduzidos 

de serotonina, o polimorfismo da COMT e níveis reduzidos de cortisol têm sido associados 

aos altos índices de depressão apresentados (GUR et al.; GUR et al., 2004; MUTSUURA et 

al., 2009; CORDERO et al., 2010; DESMEULES et al., 2012). No presente estudo, não é 

possível identificar se a CI é capaz de alterar os níveis de serotonina e cortisol, por exemplo, 

ou se apenas a redução da dor tenha sido o fator causador da redução da depressão nesses 

pacientes. Apesar disso, este estudo traz fortes evidências de que altas intensidades de CI são 

eficazes na redução dessa comorbidade, visto que os índices de depressão, no grupo motor, 

foram reduzidos a quase 50% do valor pré-tratamento. 

Outro aspecto, relacionado a níveis reduzidos de cortisol em fibromiálgicos, é a 

ansiedade (MUTSUURA et al., 2009). Similarmente a depressão, apesar dos altos índices de 

ansiedade, cerca de 50% e 88% em pacientes com FM (SCHAEFER et al., 2011; DOS 

SANTOS et al., 2012), não foram encontrados estudos que avaliassem o efeito da aplicação 

da CI nesses indivíduos. Carbonario et al. (2013) mostraram, em seu estudo, que a TENS é 

capaz de reduzir ansiedade, contudo, foi utilizada apenas a escala visual analógica do QIF 

para obtenção desses resultados. 

Segundo Spielberger (1970), a ansiedade deve ser avaliada em dois aspectos: o estado 

e o traço de ansiedade. O estado de ansiedade trata-se de um estado emocional transitório que 

é caracterizado por sentimentos desagradáveis de tensão e apreensão, conscientemente 
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percebidos, e influenciado por experiências passadas do indivíduo (SPIELBERGER, 1970). 

Os escores IDATE-E são os que melhores indicam alterações dos níveis de intensidade 

ansiedade-estado frente a tratamentos clínicos, sendo que a redução desses escores resulta do 

relaxamento do indivíduo (BIAGGIO e NATALÍCIO, 1977). Já o traço de ansiedade refere-se 

“às diferenças individuais, relativamente estáveis, na tendência de reagir a situações 

percebidas como ameaçadoras com elevações de intensidade no estado de ansiedade” 

(BIAGGIO e NATALÍCIO, 1977). 

Indivíduos que tem altos níveis de ansiedade-traço tendem a ter elevações frequentes 

nos níveis do estado de ansiedade frente a situações consideradas ameaçadoras, como 

situações dolorosas, por exemplo (BIAGGIO e NATALÍCIO, 1977). Pacientes com FM 

apresentam altos índices de ansiedade-traço (DOS SANTOS et al., 2012), dessa forma, 

tendem a ter altos níveis de ansiedade-estado, como evidenciado no presente estudo. Apesar 

da CI, em altas intensidades, não alterar, significativamente, o traço de ansiedade, traço que 

integra a personalidade do indivíduo, as pacientes alocadas no grupo motor reduziram, 

significativamente, a ansiedade-estado pós-tratamento. Dessa maneira, houve uma redução 

significativa dos sentimentos de tensão, nervosismo e apreensão diante da dor constante, 

sentida pela maioria dos fibromiálgicos. 

Em relação à funcionalidade, não houve melhora significativa da capacidade física, 

mensurada através do tempo decorrido para a realização dos testes de Sentar e Levantar e 

Timed Up and Go, em nenhum dos grupos de estudo após o tratamento proposto. A aplicação 

de CI parece não influenciar, inicialmente, a limitação funcional e o desempenho físico de 

pacientes fibromiálgicos, apesar da redução significativa da dor e outros aspectos 

psicossociais, anteriormente descritos, principalmente nas mulheres alocadas no grupo motor. 

A redução da capacidade funcional em indivíduos com FM já é conhecida na literatura 

científica e tem sido bastante estudada nos últimos anos (JONES et al., 2009; CARBONELL-
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BAEZA et al., 2011; CARBONELL-BAEZA et al., BREDA et al., 2013). No estudo de Jones 

et al. (2009), mulheres com FM apresentaram menor capacidade funcional que mulheres 

saudáveis com idade entre 80 a 89 anos. A redução da capacidade física tem sido apontada 

como um fator causador do alto índice de quedas nesses indivíduos e a dor é o principal fator 

preditor dos déficits funcionais nesses pacientes (JONES et al., 2010; GOES et al., 2012). 

Altos índices de dor levam a inatividade desses indivíduos e, consequentemente, 

ocorre redução da qualidade de vida dos mesmos (CARBONELL-BAEZA et al., 2013). 

Pacientes com FM apresentam redução da força de membros inferiores, quando comparados a 

indivíduos saudáveis de mesma faixa etária (GOES et al., 2012). Esse déficit de força 

compromete o equilíbrio e a execução de atividades funcionais de vida diária desses 

indivíduos. 

Embora a capacidade física de fibromiálgicos não tenha sido previamente avaliada em 

estudos que aplicaram a CI nesses pacientes, os achados do presente estudo corroboram os 

achados de Dailey et al. (2013), que investigaram o efeito da TENS na função motora de 

indivíduos com FM com apenas uma aplicação. Neste estudo, além do teste de Sentar e 

Levantar, foram utilizados os testes de caminhada de 6-minutos, de amplitude de movimento 

e de apoio unipodal, este último para avaliação do equilíbrio nesses pacientes (DAILEY et al., 

2013). Dessa forma, a aplicação de correntes elétricas parece não interferir na agilidade física 

e equilíbrio de pacientes com este tipo de condição clínica. 

A ausência de efeito na capacidade física pode ser explicada, no presente estudo, pela 

falta de um protocolo de exercícios associado à terapia. O exercício tem mostrado ser um 

tratamento eficaz no aumento do bem-estar global de indivíduos com FM, sendo responsável 

por uma melhora significativa na agilidade, capacidade aeróbica e função motora desses 

pacientes (KELLEY et al., 2010; LATORRE et al., 2013; GIANNOTTI et al., 2014). A 
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associação desses dois tratamentos pode ser uma alternativa promissora no alívio da dor e 

aumento da capacidade física desses indivíduos. 

Além disso, o tempo curto de tratamento com CI, no presente estudo, pode não ser 

capaz de alterar significativamente estes resultados, o que poderia ocorrer com a aplicação 

prolongada desta corrente. Uma razão, para o levantamento desta hipótese, é a redução da 

cinesiofobia sentida por esses pacientes no presente estudo. As mulheres alocadas no grupo 

motor apresentaram redução do medo de se movimentar, quando comparadas aos outros 

grupos de estudo. O medo do movimento é um dos fatores predisponentes da inatividade 

física em fibromiálgicos, sendo importante fator para redução da capacidade física desses 

pacientes (NIJS et al., 2013). 

O medo do movimento tem sido associado a comprometimentos dolorosos severos, 

sendo que, quanto maior a intensidade de dor relatada, maiores são os índices de cinesiofobia 

observados em pacientes com síndromes dolorosas crônicas, sejam elas musculoesqueléticas 

ou não (NEDERHAND et al., 2004; PELLS et al., 2007). A sensação de vulnerabilidade à dor 

e o medo da reincidência de lesão levam o indivíduo a evitar possíveis movimentos que 

ocasionariam o aumento da intensidade de dor percebida (KORI et al., 1990). Este 

comportamento leva à redução das atividades diárias e, consequentemente, a incapacidade 

física. 

Segundo Vlaeyen et al. (1995), a cinesiofobia é o melhor preditor da limitação 

funcional de pacientes com condições dolorosas crônicas, sugerindo ser um importante 

parâmetro a ser avaliado quando se objetiva investigar efeitos de tratamentos para tais 

condições. Estudos que utilizaram a Escala de Cinesiofobia de Tampa trazem escores maiores 

que 37 pontos como índices clínicos importantes do medo de movimentar relacionado à dor 

(RENEMAN et al., 2003; DE JONG et al., 2005). No presente estudo, todos os grupos 

apresentaram índices maiores que 37, antes e após o tratamento. Contudo, as mulheres que 
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receberam altas intensidades de CI (grupo motor) apresentaram redução dos escores iniciais 

de cinesiofobia, o que pode sinalizar a eficácia deste tratamento no alívio da dor crônica. 

Outro aspecto psicossocial negativo relacionado a condições dolorosas é a 

catastrofização da dor. Trata-se de uma resposta exageradamente negativa dada pelo 

indivíduo frente a estímulos dolorosos e experiências de dor (SULLIVAN et al., 2001). 

Vários estudos apontam que altas intensidades e baixos limiares de dor estão associados a 

elevados índices de catastrofização e esta, por sua vez, é um preditor do desenvolvimento de 

dor crônica (GEORGE et al., 2008; FINAN et al., 2011; DESMEULES et al., 2012). Em 

pacientes com FM, a catastrofização foi correlacionada com maior presença de tender points e 

aumento da atenção e antecipação da dor (GRACELY et al., 2004). 

Estudos de neuroimagem mostraram que a alta catastrofização está associada não 

apenas ao processamento da dor, mas também com a maior ativação de áreas relacionadas a 

aspectos de atenção e afetivos da dor (GRACELY et al., 2004; SEMINOWICZ e DAVIS, 

2006). Altos catastrofizadores apresentam uma ativação adicional do núcleo lentiforme, o que 

sugere que a catastrofização está associada ao maior comportamento de dor e aumento da 

expressão emocional em resposta à dor (GRACELY et al., 2004). Esses altos índices de 

catastrofização são representados por escores maiores que 16 pontos na Escala de 

Catastrofização da Dor (RIDDLE et al., 2010). 

Um recente estudo sugere que alterações na catastrofização podem preceder e 

estimular mudanças em resposta à dor (CAMPBELL et al., 2013). No presente estudo, os três 

grupos de estudo apresentaram altos índices de catastrofização tanto antes quanto após o 

tratamento. No entanto, apenas as mulheres tratadas com CI em intensidade motora obtiveram 

redução deste índice. Assim, esses resultados indicam, mais uma vez, a importância da 

aplicação da CI em altas intensidades como fator fundamental na redução de aspectos 

negativos relacionados à dor em pacientes com FM. 
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Em relação à dor, no presente estudo, o grupo motor apresentou redução significativa 

do Índice de Classificação da Dor (ICD), mensurado através da aplicação do Questionário de 

dor McGill. Segundo conceito da International Association for the Study of Pain, “a dor é 

uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a dano presente ou potencial” 

(MERSKEY e BOGDUK, 1994). Diante dos aspectos emocionais envolvidos, já postulados 

por Melzack (1975) na criação desse questionário, é de extrema importância a avaliação tanto 

dos aspectos sensoriais como dos emocionais, relacionados à dor. 

O ICD do McGill representa um escore de dor, ponderado pelos aspectos sensoriais, 

afetivos e avaliativos, relacionados a ela (MELZACK, 1975). Dessa maneira, a redução desse 

índice, no presente estudo, indica redução efetiva desses aspectos. Além disso, o número de 

palavras utilizadas para descrever a dor foi menor nas mulheres estimuladas com altas 

intensidades de CI. Esses resultados corroboram os encontrados por Facci et al. (2011), que 

mostraram que a CI em intensidades fortes, porém confortáveis, é capaz de reduzir o ICD e o 

número de palavras escolhidas em pacientes com dor lombar crônica não específica. 

Após a dor, a fadiga é considerada um dos fatores mais limitantes para pacientes com 

FM (ARNOLD et al., 2008). Trata-se de um subjetivo sintoma que envolve cansaço e 

exaustão física e mental, e que reduz significativamente a qualidade de vida dos indivíduos 

(CULLEN et al., 2002). Em estudos prévios, a fadiga foi encontrada em 76% e 87% dos 

pacientes fibromiálgicos (SCHAEFER et al., 2011; PARRISH et al., 2008). Relatos de 

pacientes com FM indicam a fadiga como um dos sintomas mais incidentes, sendo que as 

atividades de vida diária são executadas, na maioria dos casos, em função da intensidade de 

fadiga sentida (ARNOLD et al., 2008). Quanto maior a intensidade, maiores as pausas na 

realização das tarefas ou essas tarefas deixam de ser executadas (ARNOLD et al., 2008). 

Além disso, maiores intensidades de fadiga estão relacionadas a maiores índices de 

dor, depressão, distúrbios do sono e catastrofização em pacientes com condições dolorosas 
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crônicas, incluindo a FM (PARRISH et al., 2008; VAN HOOGMOED et al., 2010; 

LUKKAHATAI e SALIGAN, 2013). No presente estudo, a intensidade inicial da fadiga foi 

semelhante a encontrada no estudo Bergman et al. (2009), no qual a intensidade de fadiga de 

pacientes com FM foi maior que a relatada por pacientes com osteoartrite e artrite reumatoide. 

Após o tratamento com CI, apenas as mulheres alocadas no grupo motor apresentaram 

redução desse sintoma. No estudo de Almeida et al. (2003), a CI, associada ao ultrassom, foi 

capaz de reduzir a fadiga matinal relatada por esses pacientes. Não foram encontrados outros 

estudos que investigassem o efeito desta corrente na redução da fadiga de pacientes com dor 

crônica. A redução da fadiga em fibromiálgicos, devido a aplicação de correntes analgésicas, 

também foi encontrada em estudos prévios com o uso da TENS (CARBONARIO et al., 2013, 

DAILEY et al., 2013, LAURETTI et al., 2013), no entanto, o mecanismo de interação entre 

redução de dor e fadiga ainda não é compreendido (DAILEY et al., 2013). 

Diante da eficácia da aplicação da CI, em altas intensidades, na redução da dor, fadiga 

e aspectos negativos relacionados a dor nas mulheres com FM, era esperado, no presente 

estudo, que o grupo motor fosse o único a apresentar aumento significativo da qualidade de 

vida dessas pacientes. O SF-36 engloba itens relacionados a dor, capacidade física, aspectos 

emocionais e limitações ligadas a esses aspectos, variáveis também analisadas, 

separadamente, no presente estudo. 

Como mostrado anteriormente e confirmado com as alterações nos índices das 

subescalas do SF-36, ocorreu redução significativa da dor e dos aspectos emocionais no grupo 

motor. Apesar de ter ocorrido aumento significativo dos escores da subescala “capacidade 

funcional” desse questionário, não houve alteração significativa da subescala “limitação por 

aspectos físicos”, assim como observado pelos resultados encontrados nos testes funcionais, 

discutidos anteriormente. Pacientes com FM apresentam baixa qualidade de vida 
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(MARTINEZ et al., 2001) e a CI, em altas intensidades, mostrou ser um tratamento eficaz na 

melhora do estado geral de saúde desses pacientes. 

Além disso, apenas as mulheres alocadas no grupo motor apresentaram redução da 

amplificação da intensidade de dor no teste de somação temporal após o tratamento com CI. 

Este teste é utilizado como indicador de sensibilização central, sendo um importante 

parâmetro de acompanhamento de diversas condições clínicas crônicas, principalmente a FM 

(STAUD et al., 2008). A somação temporal da segunda dor ou “wind-up” é um mecanismo 

evocado através da aplicação contínua ou repetitiva (com frequência maior que 0,33 Hz) de 

um estímulo nociceptivo de intensidade constante (STAUD et al., 2007). A aplicação deste 

estímulo leva a estimulação repetida de fibras C aferentes no corno dorsal da medula, que, por 

sua vez, levam à amplificação da dor no individuo (STAUD et al., 2001). 

Evidências apontam os receptores NMDA e a substância P como fatores fundamentais 

na produção do wind-up (KELLSTEIN et al., 1990; WOOLF e THOMPSON, 1991; PRICE 

et al., 1994). Estudos mostram que este mecanismo é reduzido quando há administração de 

bloqueadores dos receptores NMDA em fibromiálgicos (GRAVEN-NIELSEN et al., 2000; 

STAUD et al., 2005). Além disso, áreas relacionadas a aspectos descritivos sensoriais e 

afetivos da dor, como a região anterior e posterior insular, o córtex cingulado anterior, o 

tálamo contralateral, córtex somatossensorial primário e secundário, são ativadas durante este 

mecanismo (STAUD et al., 2008; CRAGGS et al., 2012). Apesar de estudos prévios não 

evidenciarem diferenças entre a ativação cerebral de indivíduos com fibromialgia e controles 

normais durante o wind-up, pacientes fibromiálgicos apresentam maior amplificação da dor 

que indivíduos normais, o que sugere que o wind-up esteja relacionado a hiperexcitabilidade 

das fibras C e dos receptores NMDA (STAUD et al., 2008; CRAGGS et al., 2012). 

A maior amplificação da dor em indivíduos fibromiálgicos pode ser evidenciada, no 

presente estudo, pela resposta, antes do tratamento com CI, nos três grupos de estudo. Em 
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todos os grupos, foram relatadas dores de moderada (cinco ao iniciar o estímulo) à grave 

(nove no término), sendo que, para realização do teste, foi utilizada uma pressão constante de 

2,5 kg, pressão que não é capaz de provocar fortes intensidades de dor em indivíduos normais, 

sem dor. Esta amplificação se manteve em todos os grupos, exceto no grupo motor, após o 

tratamento. Sendo assim, estes resultados sugerem que a CI, quando aplicada em altas 

intensidades, pode alterar a hiperexcitabilidade apresentada por esses indivíduos, apesar do 

mecanismo, pelo qual isto ocorre, ainda ser desconhecido. 

Embora seja um fator importante na caracterização de síndromes dolorosas crônicas e 

identificação de sensibilização central, o teste de somação temporal é pouco utilizado em 

ensaios clínicos de intervenção. Um prévio estudo, que investigou os efeitos do exercício em 

fibromiálgicos, concluiu que o exercício não foi capaz de alterar a amplificação da dor desses 

pacientes (VIERCK et al., 2001). Não foram encontrados prévios estudos que investigassem o 

efeito da aplicação de correntes elétricas analgésicas na somação temporal de indivíduos com 

fibromialgia. Segundo Staud et al. (2014), a investigação desta variável é altamente relevante 

para o monitoramento do tratamento da dor crônica, fazendo-se necessária em estudos 

futuros. 

Outra variável, utilizada para investigar o comprometimento central, bem como os 

mecanismos envolvidos na inibição endógena da dor, principalmente em condições dolorosas 

crônicas, é a Modulação Condicionada da Dor (MCD). Este teste busca investigar alterações 

nas funções do sistema inibitório descendente, o qual encontra-se deficiente em pacientes com 

FM (LAUTENBACHER e ROLLMAN, 1997; DE SOUZA et al., 2009). 

A MCD trata-se de um fenômeno no qual um estímulo nociceptivo secundário, 

aplicado em local distante do corpo (dor condicionada), é capaz de inibir ou reduzir a dor já 

existente, localizada em outro local (LE BARS et al., 1979).  A estimulação de nociceptores 

Aδ e C em um local distinto do corpo inibe a atividade de neurônios convergentes, presentes 
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no corno dorsal da medula (LE BARS et al., 2002). Esses neurônios são responsáveis pela 

transmissão simultânea excitatória e inibitória na medula, sendo que o balanço entre excitação 

e inibição seria o responsável pelos efeitos da MCD no organismo (ARENDT-NIELSEN et 

al., 2008). 

Alguns estudos mostraram que as repostas do MCD são influenciadas por fatores 

psicológicos, o que pode indicar o envolvimento de estruturas corticais neste fenômeno 

(WILDER-SMITH et al., 2004, GOFFAUX et al., 2007). Vias serotoninérgicas e 

opioidérgicas parecem modular este mecanismo, contudo, ainda existem controvérsias sobre 

os efeitos da serotonina nesse fenômeno (CHITOUR et al., 1982; LE BARS et al., 1992; BIE 

e PAN, 2007; MEEUS et al., 2013). Investigações da MCD em indivíduos com FM 

mostraram que esse fenômeno não é eficiente em pacientes com esta condição dolorosa 

(LAUTENBACHER e ROLLMAN, 1997; DE SOUZA et al., 2009). Ao aplicar um segundo 

estímulo doloroso, este não é capaz de aumentar o limiar de dor desses indivíduos. 

A deficiência desse fenômeno pode ser observada, no presente estudo, antes e após o 

tratamento. A CI, aplicada em altas intensidades, foi capaz de aumentar, significativamente, o 

LDP no antebraço dominante dos sujeitos. Contudo, este aumento não foi mais pronunciado 

durante o estímulo isquêmico, o que sugere a não ativação dos mecanismos envolvidos na 

modulação. 

Embora o aumento da resposta da MCD não tenha ocorrido no presente estudo, a 

avaliação deste mecanismo foi realizada após o término do tratamento com CI, ou seja, a CI 

não foi capaz de aumentar essa resposta a longo prazo. Dailey et al. (2013) mostraram que a 

TENS é capaz de aumentar a resposta da MCD durante a aplicação da corrente, o que não foi 

investigado no presente estudo. Estudos futuros são necessários para investigação desse 

fenômeno durante a aplicação da CI e, assim, verificar se a CI é capaz de ativar esse 

mecanismo. 
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Em relação à avaliação do LDP a cada sessão, apesar de ter ocorrido aumento desse 

limiar no ponto utilizado para investigação da MCD, não foram observados tais aumentos nos 

LDPs dos 18 tender points, específicos para FM. A mensuração do LDP e do LSC, em todos 

os tender points, e da intensidade de dor foi realizada antes e após cada sessão de tratamento, 

para avaliação do efeito analgésico imediato da corrente. Diferentemente do esperado, 

ocorreram flutuações, não significativas, nessas variáveis a cada sessão de tratamento em 

todos os grupos. A intensidade de dor e sensibilidade à dor e ao toque não se mantiveram em 

decréscimo ou acréscimo a cada sessão, sendo assim, a CI parece não influenciar de imediato 

esses parâmetros em pacientes com FM. 

Fibromiálgicos, principalmente as mulheres, apresentam baixos LDPs, quando 

comparados a indivíduos saudáveis (MAQUET et al., 2004; CASTRO-SÁNCHEZ et al., 

2012). Um prévio estudo com a TENS (DAILEY et al.,2013) mostrou que esta corrente, por 

ativar mecanismos inibitórios da dor, é capaz de aumentar, significativamente, o LDP de 

pacientes fibromiálgicos durante a aplicação da corrente (intervalo de tempo não utilizado 

para avaliação no presente estudo). Assim, a CI parece não influenciar, a longo prazo, a 

sensibilidade à dor nos tender points específicos para FM, visto que, na avaliação pós-

tratamento, os valores dos LDPs não foram alterados significativamente no presente estudo. 

No entanto, é importante salientar que aumentos significativos foram observados no 

ponto de medição da MCD após o tratamento. Dessa forma, sugere-se que alterações na 

sensibilidade nos tender points dos fibromiálgicos possam ser responsáveis pela ausência de 

efeito da CI nesses pontos específicos após a aplicação da corrente, enquanto que, em outras 

áreas, os aumentos possam ocorrer, assim como observado em indivíduos saudáveis 

(FUENTES et al., 2010). 

Em apenas um dos dois estudos que aplicaram a CI em pacientes com FM, houve 

mensuração do LDP antes e após o tratamento (ALMEIDA et al., 2003). Nesse estudo, o LDP 
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foi, significativamente, maior após o tratamento com CI, contudo, a análise foi feita através da 

soma dos valores de LDP de 16 tender points (os pontos da região cervical foram excluídos) 

antes e após o término de todo o tratamento de 12 sessões. Portanto, não foram demonstradas 

as variações dos valores a cada sessão, como no presente estudo. 

Em relação ao LSC, não foram encontrados estudos que avaliassem o limiar sensitivo 

ao leve toque nos 18 tender points de fibromiálgicos antes e após um tratamento analgésico. 

Kosek et al. (1996) mostraram que áreas relatadas como as mais dolorosas em fibromiálgicos 

(não se referindo aos 18 tender points) apresentavam limiares sensitivos menores que áreas 

contralaterais à dor máxima. No estudo de Carli et al. (2002), indivíduos com FM 

apresentaram limiares sensitivos mais baixos que sujeitos saudáveis, contudo, esses limiares 

não diferiram dos encontrados em indivíduos com dores crônicas difusas, que não se 

enquadravam nos critérios de classificação para FM (WOLFE et al., 1990). Assim, a partir do 

pressuposto que indivíduos com FM apresentam reduções dos limiares sensitivos em 

comparação com saudáveis, a aplicação de CI parece não influenciar esses limiares, visto que 

não foram observados aumentos significativos dos mesmos no presente estudo. 

Em contrapartida aos resultados encontrados a cada sessão de tratamento no presente 

estudo, o número de tender points presentes nas mulheres alocadas no grupo motor foi menor 

ao término de todo o tratamento. Esses resultados sugerem que os efeitos da CI em pacientes 

fibromiálgicos sejam mais pronunciados quando avaliados a longo prazo. A redução da 

quantidade de tender points após o tratamento indica a redução do quadro doloroso desses 

pacientes. Os resultados encontrados corroboram os encontrados por Almeida et al. (2003) e 

por Moretti et al. (2012), no entanto, no presente estudo, não foi feita a associação com outro 

tratamento não farmacológico como nos estudos anteriores. Assim, os resultados do presente 

estudo mostraram que apenas a CI, sem adição de outro recurso não-farmacológico, é eficaz 

no alívio sintomático da dor nesses pacientes. 
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No presente estudo, a alta intensidade de estimulação (com contração motora) mostrou 

ser a mais eficaz no tratamento dos sintomas presentes em pacientes com FM. Apesar de não 

terem sido encontrados prévios estudos que investigaram o controle desse parâmetro em 

fibromiálgicos submetidos ao tratamento com CI, resultados semelhantes foram encontrados 

em estudos com a TENS, nos quais altas intensidades de estimulação promoveu hipoalgesia 

mais adequada em indivíduos saudáveis (AARSKOG et al., 2007; LAZAROU et al., 2009; 

RAKEL et al., 2010; MORAN et al., 2011; PANTALEÃO et al., 2011). Segundo 

Radhakrishnan e Sluka (2005), a estimulação com a TENS em altas intensidades leva a maior 

ativação de fibras sensitivas aferentes, assim, além da estimulação das fibras aferentes de 

maior diâmetro (fibras Aαβ), ocorre a ativação das fibras aferentes de menor calibre (fibras 

Aδ), potencializando o efeito da corrente. Dessa forma, sugere-se que mecanismo semelhante 

ocorra com a aplicação da CI em altas intensidades, sendo este parâmetro um fator 

determinante da eficácia da CI no presente estudo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados encontrados no presente estudo, a CI, apenas quando 

aplicada em altas intensidades, é um tratamento eficaz na redução da dor, depressão, estado 

de ansiedade, cinesiofobia, catastrofização e fadiga em mulheres fibromiálgicas, aumentando, 

assim, a qualidade de vida das mesmas. Além disso, este tratamento foi capaz de reduzir a 

intensidade de dor na somação temporal desses indivíduos, o número de tender points e 

aumentar os limiares de dor no antebraço dominante das pacientes após o tratamento. 

Os resultados do presente estudo fornecem fortes evidências de que a CI, aplicada em 

intensidades motoras, é um ótimo tratamento de escolha para a redução dos sintomas 

associados à fibromialgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

REFERÊNCIAS 

 

AARSKOG, R. et al. s mechanical pain threshold after transcutaneous electrical nerve 

stimulation (TENS) increased locally and unilaterally? A randomized placebo-controlled trial 

in healthy subjects. Physiotherapy Research International, v. 12, n. 4, p. 251-263, 2007. 

 

ALMEIDA, T. F. et al. The effect of combined therapy (ultrasound and interferential current) 

on pain and sleep in fibromyalgia. Pain, v. 104, n. 3, p. 665-672, 2003. 

 

ALTAN, L. et al. Effect of pilates training on people with fibromyalgia syndrome: a pilot 

study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, v. 90, n. 12, p. 1983-1988, 2009. 

 

ANDRADE, L. et al. Psychometric properties of the Portuguese version of the State-Trait 

Anxiety Inventory applied to college students: factor analysis and relation to the Beck 

Depression Inventory. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, v. 34, n. 3, p. 

367-374, 2011. 

 

ANG, D. C. et al. Association of nociceptive responsivity with clinical pain and the 

moderating effect of depression. The Journal of Pain, v. 12, n. 3, p. 384-389, 2011. 

 

ARAÚJO, F. M. et al. Validação do novo método placebo de investigação na corrente 

interferencial. Revista Dor: Pesquisa, Clínica e Terapêutica (Suplemento), v. 13, p. 46-47, 

2012. 

 

ARENDT-NIELSEN, L.; SLUKA, K. A.; NIE, H. L. Experimental muscle pain impairs 

descending inhibition. Pain, v. 140, n. 3, p. 465-471, 2008. 

 

ARENDT-NIELSEN, L. et al. Sensitization in patients with painful knee osteoarthritis. Pain, 

v. 149, n. 3, p. 573-581, 2010. 

 

ARNOLD, L. M. et al. Patient perspectives on the impact of fibromyalgia. Patient Education 

and Counseling, v. 73, n. 1, p. 114-120, 2008. 

 

ASSUMPÇÃO, A. et al. Prevalence of fibromyalgia in a low socioeconomic status 

population. BMC Musculoskeletal Disorders, v. 10, p. 64, 2009. 

 

BANIC, B. et al. Evidence for spinal cord hypersensitivity in chronic pain after whiplash 

injury and in fibromyalgia. Pain, v. 107, p. 7–15, 2004. 

 

BECK, A. T. et al. An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 

v. 4, p. 561-571, 1961. 

 

BECK, A. T.; STEER, R. A.; GARBIN, M. G. Psychometric properties of the Beck 

Depression Inventory: twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review, v. 8, p. 

77-100, 1988. 

 

BENNETT, R. The Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ): a review of its development, 

current version, operating characteristics and uses. Clinical and Experimental 

Rheumatology, v. 23, n. 5, p. S154-S162, 2005. Supplement 39. 



49 

 

 

BERGMAN, M. J. et al. Is fatigue an inflammatory variable in rheumatoid arthritis (RA)? 

Analyses of fatigue in RA, osteoarthritis, and fibromyalgia. The Journal of Rheumatology, 

v. 36, n. 12, p. 2788–2794, 2009. 

 

BIAGGIO, A. M. B.; NATALÍCIO, L.; SPIELBERGER, C. D. Desenvolvimento da forma 

experimental em português do Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) de 

Spielberger. Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 19, n. 3, p. 31-44, 1977. 

 

BIE, B.; PAN, Z. Z. Trafficking of central opioid receptors and descending pain inhibition. 

Molecular Pain, v. 3, p. 37, 2007. 

 

BOULANGER, L. et al. Predictors of pain medication selection among patients diagnosed 

with fibromyalgia. Pain Practice, v. 12, n. 4, p. 266-275, 2012. 

 

BREDA, C. A. et al. Physical activity level and physical performance in the 6-minute walk 

test in women with fibromyalgia. Revista Brasileira de Reumatologia, v. 53, n. 3, p. 276-

281, 2013. 

 

BURCH, F. X. et al. Evaluating the benefits of patterned stimulation in the treatment of 

osteoarthritis of the knee: a multi-center, randomized, single-blind, controlled study with an 

independent masked evaluator. Osteoarthritis and Cartilage, v. 16, n. 8, p. 865-872, 2008. 

 

BURCKHARDT, C. S.; CLARK, S. R.; BENNETT, R. M. The Fibromyalgia Impact 

Questionnaire: Development and Validation. The Journal of Rheumatology, v. 18, n. 5, p. 

728-733, 1991. 

 

BURCKHARDT, C. S.; CLARK, S. R.; BENNETT, R. M. Fibromyalgia and quality of life: a 

comparative analysis. The Journal of Rheumatology, v. 20, n. 3, p. 475-479, 1993. 

 

CAMPBELL, C. M. et al. Changes in pain catastrophizing predict later changes in 

fibromyalgia clinical and experimental pain report: cross-lagged panel analyses of 

dispositional and situational catastrophizing. Arthritis Research & Therapy, v. 14, n. 5, p. 

R231, 2012. 

 

CARBONARIO, F. et al. Effectiveness of high-frequency transcutaneous electrical nerve 

stimulation at tender points as adjuvant therapy for patients with fibromyalgia. European 

Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, v. 49, n. 2, p. 197-204, 2013. 

 

CARBONELL-BAEZA, A. et al. Pain and functional capacity in female fibromyalgia 

patients. Pain Medicine, v. 12, n. 11, p. 1667-1675, 2011. 

 

CARBONELL-BAEZA, A. et al. The 6-minute walk test in female fibromyalgia patients: 

relationship with tenderness, symptomatology, quality oflife, and coping strategies. Pain 

Management Nursing, v. 14, n. 4, p. 193-199, 2013. 

 

CARLI, G. et al. Reactivity to superficial and deep stimuli in patients with chronic 

musculoskeletal pain. Pain, v. 100, n. 3, p. 259-269, 2002. 

 



50 

 

CASTRO, C. E. A formulação lingüística da dor: versão brasileira do questionário McGill de 

dor. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia) – Universidade Federal de São Carlos, São 

Carlos, 1999. 

 

CASTRO-SÁNCHEZ, A. M. et al. Gender differences in pain severity, disability, depression, 

and widespread pressure pain sensitivity in patients with fibromyalgia syndrome without 

comorbid conditions. Pain Medicine, v. 13, n. 12, p. 1639-1647, 2012. 

 

CAVALCANTE, A. B. et al. A prevalência de fibromialgia: uma revisão de literatura. 

Revista Brasileira de Reumatologia, v. 46, n. 1, p. 40-48, 2006. 

 

CHAKRABARTY, S.; ZOOROB, R. Fibromyalgia. American Family Physician, v. 76, n. 2, 

p. 247-254, 2007. 

 

CHEING, G. L. Y.; HUI-CHAN, C. W. Y. Analgesic effects of transcutaneous electrical 

nerve stimulation and interferential currents on heat pain in healthy subjects. Journal of 

Rehabilitation Medicine, v. 35, n. 1, p. 15–19, 2003. 

 

CHEING, G. L.; SO, E. M.; CHAO, C. Y. Effectiveness of electroacupuncture and 

interferential eloctrotherapy in the management of frozen shoulder. Journal of 

Rehabilitation Medicine, v. 40, n. 3, p. 166-170, 2008. 

 

CHESTERTON, L. S. et al. Interrater reliability of algometry in measuring pressure pain 

thresholds in healthy humans, using multiple raters. Clinical Jounal of Pain, v. 23, n. 9, p. 

760-766, 2007. 

 

CHITOUR, D.; DICKENSON, A. H.; LE BARS, D. Pharmacological evidence for the 

involvement of serotonergic mechanisms in diffuse noxious inhibitory controls (DNIC). 

Brain Research, v. 236, n. 2, p. 329-337, 1982. 

 

CICONELLI, R. M. et al. Tradução para a língua portuguesa e validação do questionário 

genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36 (Brasil SF-36). Revista Brasileira de 

Reumatologia, v. 39, n. 3, p. 143-150, 1999. 

 

CLARKE, M. C. et al. Decreased colonic transit time after transcutaneous interferential 

electrical stimulation in children with slow transit constipation. Journal Pediatric Surgery, 

v. 44, n. 2, p. 408-412, 2009. 

 

CORDERO, M. D. et al. Low levels of serotonin in serum correlates with severity of 

fibromyalgia. Medicina Clínica, v. 135, n. 14, p. 644-646, 2010. 

 

CRAGGS, J. G. et al. Effective connectivity among brain regions associated with slow 

temporal summation of C-fiber-evoked pain in fibromyalgia patients and healthy controls. 

The Journal of Pain, v. 13, n. 4, p. 390-400, 2012. 

 

CROFFORD, L. J. et al. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis perturbations in patients with 

fibromyalgia. Arthiritis and Rheumatism, v. 37, n. 11, p. 1583-1592, 1994. 

 

CROFFORD, L. J. Neuroendocrine Abnormalities in Fibromyalgia and Related Disorders. 

The American Journal of the Medical Sciences, v. 315, n. 6, p. 359-366, 1998. 



51 

 

CULLEN, W.; KEARNEY, Y.; BURY, G. Prevalence of fatigue in general practise. Irish 

Journal of Medical Science, v. 171, n. 1, p. 10-12, 2002. 

 

DAILEY, D. L. et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation reduces pain, fatigue and 

hyperalgesia while restoring central inhibition in primary fibromyalgia. Pain, v. 154, n. 11, p. 

2554-2562, 2013. 

 

DE DOMENICO, G. Pain relief with interferential therapy. The Australian Journal of 

Physiotherapy, v. 28, n. 3, p. 14-18, 1982. 

 

DE JONG, J. R. et al. Fear of movement/(re)injury in chronic low back pain: educa- tion or 

exposure in vivo as mediator to fear reduction? Clinical Journal of Pain, v. 21, n. 1, p. 9-17 

[discussion 69-72], 2005. 

 

DE SOUZA, J. B. et al.The deficit of pain inhibition in fibromyalgia is more pronounced in 

patients with comorbid depressivesymptoms. Clinical Journal of Pain, v. 25, n. 2, p. 123-

127, 2009. 

 

DEFRIN, R.; ARIEL, E.; PERETZ, C. Segmental noxious versus innocuous electrical 

stimulation for chronic pain relief and the effect of fading sensation during treatment. Pain, v. 

115, p. 152-160, 2005. 

 

DESMEULES, J. et al. Psychological distress in fibromyalgia patients: a role for catechol-O-

methyl-transferase Val158metpolymorphism. Health Psychology, v. 31, n. 2, p. 242-249, 

2012. 

 

DOS SANTOS, E. B. et al. An evaluation of anxiety and depression symptoms in 

fibromyalgia. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 46, n. 3, p. 590-596, 2012. 

 

ELVIN, A. et al. Decreased muscle blood flow in fibromyalgia patients during standardised 

muscle exercise: a contrast media enhanced colour Doppler study. European Journal of 

Pain, v. 10, n. 2, p. 137-144, 2006. 

 

ELZAHAF, R. A. et al. The prevalence of chronic pain with an analysis of countries with a 

Human Development Index less than 0.9: a systematic review without meta-analysis. 

Current Medical Research and Opinion, v. 28, n.7, p. 1221-1229, 2012. 

 

EVCIK, D. et al. Effectiveness of aquatic therapy in the treatment of Fibromyalgia syndrome: 

a randomized controlled open study. Rheumatology International, v. 28, n. 9, p. 885–890, 

2008. 

 

FACCI, L. M. et al. Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) and 

interferential currents (IFC) in patients with nonspecific chronic low back pain: randomized 

clinical trial. São Paulo Medical Journal, v. 129, n. 4, p. 206-216, 2011. 

 

FARRAR, J. T. et al. Clinical importance of changes in chronic pain intensity measured on an 

11-point numerical pain rating scale. Pain, v. 94, n. 2, p. 149-58, 2001. 

 

FINAN, P. H. et al. COMT moderates the relation of daily maladaptive coping and pain in 

fibromyalgia. Pain, v. 152, n. 2, p. 300-307, 2011. 



52 

 

FISCHER, A. A. Pressure algometry over normal muscles. Standard values, validity and 

reproducibility of pressure threshold. Pain, v. 30, n. 1, p. 115-26, 1987. 

 

FUENTES, C. J. et al. Does amplitude-modulated frequency have a role in the hypoalgesic 

response of interferential current onpressure pain sensitivity in healthy subjects? A 

randomised crossover study. Physiotherapy, v. 96, n. 1, p. 22-29, 2010. 

 

FUENTES, J. P. et al. Effectiveness of interferential current therapy in the management of 

musculoskeletal pain: a systematic review and meta-analysis. Physical Therapy, v. 90, n. 9, 

p. 1219-1238, 2010. 

 

FURUTA, T. et al. Interferential electric stimulation applied to the neck increases swallowing 

frequency. Dysphagia, v. 27, n. 1, p. 94-100, 2012. 

 

GEORGE, S. Z. et al. Evidence for a biopsychosocial influence on shoulder pain: pain 

catastrophizing and catechol-O-methyltransferase (COMT) diplotype predict clinical pain 

ratings. Pain, v. 136, n. 1-2, p. 53-61, 2008. 

 

GIANNOTTI, E. et al. Medium-/long-term effects of a specific exercise protocol combined 

with patient education on spine mobility, chronic fatigue, pain, aerobic fitness and level of 

disability in fibromyalgia. BioMed Research International, v. 2014, ID. 474029, 2014. 

 

GOATS, G. C. Interferential current therapy. British Journal of Sports Medicine, v. 24, n. 

2, p. 87-92, 1990. 

 

GÓES, S. M. et al. Functional capacity, muscle strength and falls in women with 

fibromyalgia. Clinical Biomechanics (Bristol, Avon), v. 27, n. 6, p. 578-583, 2012. 

 

GOFFAUX, P. et al. Descending analgesia: When the spine echoes what the brain expects. 

Pain, v. 130, n. 1-2, p. 137-143, 2007. 

 

GOLDENBERG, D. L.; BURCKHARDT, C.; CROFFORD, L. Management of Fibromyalgia 

Syndrome. JAMA, v. 292, n. 19, p. 2388-2395, 2004. 

 

GORENSTEIN, C.; ANDRADE, L. Validation of a Portuguese version of the Beck 

Depression Inventory and the State-Trait Anxiety Inventory in Brazilian subjects. Brazilian 

Journal of Medical and Biological Research, v. 29, n. 4, p. 453– 457, 1996. 

 

GORENSTEIN, C. et al. Psychometric properties of the Portuguese version of the Beck 

Depression Inventory on Brazilian college students. Journal of Clinical Psychology, v. 55, n. 

5, p. 553–562, 1999. 

 

GORMSEN, L. et al. Depression, anxiety, health-related quality of life and pain in patients 

with chronic fibromyalgia and neuropathic pain. European Journal of Pain, v. 14, n. 2, p. 

127.e1-127.e8, 2010. 

 

GOWERS, W. R. Lumbago: its lessons and analogues. British Medical Journal, v. 1, n. 

2246, p. 117-21, 1904. 

 



53 

 

GRACELY, R. H. et al. Pain catastrophizing and neural responses to pain among persons 

with fibromyalgia. Brain, v. 127, n. Pt 4, p. 835-843, 2004. 

 

GRAVEN-NIELSEN, T. et al. Ketamine reduces muscle pain, temporal summation, and 

referred pain in fibromyalgia patients. Pain, v. 85, n. 3, p. 483-491, 2000. 

 

GUNDOG, M. et al. Interferential current therapy in patients with knee osteoarthritis: 

comparison of the effectiveness of different amplitude-modulated frequencies. American 

Journal of Physical and Medicine & Rehabilitation, v. 91, n. 2, p. 107-113, 2012. 

 

GUR, A. et al. Cortisol and hypothalamic-pituitary-gonadal axis hormones in follicular-phase 

women with fibromyalgia andchronic fatigue syndrome and effect of depressive symptoms on 

these hormones. Arthritis Research & Therapy, v. 6, n. 3, p. R232-238, 2004. 

 

GUR, A. et al. Hypothalamic-pituitary-gonadal axis and cortisol in young women with 

primary fibromyalgia: the potential rolesof depression, fatigue, and sleep disturbance in the 

occurrence of hypocortisolism. Annals of the Rheumatic Diseases, v. 63, n. 11, p. 1504-

1506, 2004. 

 

HARMAN, K. et al. Physiotherapy and low back pain in the injured worker: an examination 

of current practice during the subacute phase of healing. Physiotherapy Canada, v. 61, n. 2, 

p. 88-106, 2009. 

 

HAUSER, W. et al. The role of antidepressants in the management of fibromyalgia syndrome: 

a systematic review and meta-Analysis. CNS Drugs, v. 26, n. 4, p. 297-307, 2012. 

 

HENRIKSSON, K. G. Fibromyalgia-from syndrome to disease. Overview of pathogenetic 

mechanisms. Journal of Rehabilitation Medicine, v. 41, p. 89-94, 2003. 

 

HERRERO, J. F.; LAIRD, J. M.; LÓPEZ-GARCÍA, J. A. Wind-up of spinal cord neurones 

and pain sensation: much ado about something? Progress in Neurobiology, v. 61, n. 2, p. 

169-203, 2000. 

 

HOOTEN, W.M. et al. Effects of strength vs aerobic exercise on pain severity in adults with 

fibromyalgia: a randomized equivalence trial. Pain, v. 153 n. 4, p. 915–923, 2012. 

 

HURLEY, D. A. et al. Interferential therapy electrode placement technique in acute low back 

pain: a preliminary investigation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, v. 82, 

n. 4, p. 485-493, 2001. 

 

INANICI, F.; YUNUS, M. B. History of fibromyalgia: past to present. Current Pain and 

Headache Reports, v. 8, n. 5, p. 369-378, 2004. 

 

ITOH, Y. et al. Fibromyalgia and chronic fatigue syndrome in children. Pediatrics 

International, v.  54, n. 2, p. 266–271, 2012. 

 

JARIT, G. J. et al. The effects of home interferential therapy on post-operative pain, edema, 

and range of motion of the knee. Clinical Journal of Sport Medicine, v. 13, n. 1, p. 16-20, 

2003. 

 



54 

 

JENSEN, K. et al. Pressure-pain threshold in human temporal region. Evaluation of a new 

pressure algometer. Pain, v. 25, n. 3, p. 313-323, 1986. 

 

JENSEN, M. P.; KAROLY, P.; BRAVER, S. The measurement of clinical pain intensity: a 

comparison of six methods. Pain, v. 27, n. 1, p. 117-126, 1986. 

 

JESCHONNECK, M. et al. Abnormal microcirculation and temperature in skin above tender 

points in patients with fibromyalgia. Rheumatology (Oxford), v. 39, n. 8, p. 917-921, 2000. 

 

JOHNSON, M. I.; TABASAM, G. A single-blind placebo-controlled investigation into the 

analgesic effects of interferential currents on experimentally induced ischaemic pain in 

healthy subjects. Clinical Physiology and Functional Imaging, v. 22, n. 3, p. 187–196, 

2002. 

 

JOHNSON, M. I.; TABASAM, G. A single-blind investigation into the hypoalgesic effects of 

different swing patterns of interferential currents on cold-induced pain in healthy volunteers. 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, v. 84, n. 3, p. 350-357, 2003. 

 

JONES, C. J.; RIKLI, R. E.; BEAM, W. C. A 30-s chair-stand test as a measure of lower 

body strength in community-residing older adults. Research Quarterly for Exercise and 

Sport, v. 70, n. 2, p. 113-119, 1999. 

 

JONES, C. J.; RUTLEDGE, D. N.; AQUINO, J. Predictors of physical performance and 

functional ability in people 50+ with and without fibromyalgia. Journal of Aging and 

Physical Activity, v. 18, n. 3, p. 353-368, 2010. 

 

JONES, K. D. et al. Fibromyalgia is Associated with Impaired Balance and Falls. Journal of 

Clinical Rheumatology: Practical Reports on Rheumatic & Musculoskeletal Diseases, v. 

15, n. 1, p. 16-21, 2009. 

 

JORGE, S. et al. Interferential therapy produces antinociception during application in various 

models of inflammatory pain. Physical Therapy, v. 86, n. 6, p. 800-808, 2006. 

 

KAJBAFZADEH, A. M. et al. Effect of pelvic floor interferential electrostimulation on 

urodynamic parameters and incontinency of children with myelomeningocele and detrusor 

overactivity. Pediatric Urology, v. 74, n. 2, p. 324-329, 2009. 

 

KAJBAFZADEH, A. M. et al. Transcutaneous interferential electrical stimulation for 

management of neurogenic bowel dysfunction in children with myelomeningocele. 

International Journal of Colorectal Disease, v. 27, n. 4, p. 453-458, 2011. 

 

KELLEY, G. A. et al. Exercise and global well-being in community-dwelling adults with 

fibromyalgia: a systematic review with meta-analysis. BMC Public Health, v. 10, p. 198, 

2010. 

 

KELLSTEIN, D. E. et al. Evidence that substance P selectively modulates C-fiber-evoked 

discharges of dorsal horn nociceptive neurons. Brain Research, v. 526, n. 2, p. 291-298, 

1990. 

 



55 

 

KLAUENBERG, S. et al. Depression and changed pain perception: hints for a central 

disinhibition mechanism. Pain, v. 140, n. 2, p. 332-343, 2008. 

 

KORI, S. H.; MILLER, R. P.; TODD, D. D. Kinesiophobia: a new view of chronic pain 

behaviour. Pain Management, v. 3, p. 35–42, 1990. 

 

KOSEK, E.; EKHOLM, J.; HANSSON, P. Sensory dysfunction in fibromyalgia patients with 

implications for pathogenic mechanisms. Pain, v. 68, n. 2-3, p. 375-383, 1996. 

 

KREMER, E.; ATKINSON, J. H.; IGNELZI, R. J. Measurement of pain: patient preference 

does not confound pain measurement. Pain, v. 10, n. 2, p. 241-248, 1981. 

 

KULSHRESHTHA, P.; DEEPAK, K. K. Autonomic nervous system profile in fibromyalgia 

patients and its modulation by exercise: a mini review. Clinical Physiology and Functional 

Imaging, v. 33, n. 2, p. 83-91, 2013. 

 

LATORRE, P. Á. et al. Effect of a 24-week physical training programme (in water and on 

land) on pain, functional capacity, body composition and quality of life in women with 

fibromyalgia. Clinical and Experimental Rheumatology, v. 31, n. 6, p. S72-S80, 2013. 

Supplement 79. 

 

LAURETTI, G. R.; CHUBACI, E. F.; MATTOS, A. L. Efficacy of the use of two 

simultaneously TENS devices for fibromyalgia pain. Rheumatology International, v. 33, n. 

8, p. 2117-2122, 2013. 

 

LAUTENBACHER, S.; ROLLMAN, G. B. Possible deficiencies of pain modulation in 

fibromyalgia. Clinical Journal of Pain, v. 13, n. 3, p. 189-196, 1997. 

 

LAZAROU, L. et al. Effects of intensity of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) on pressure pain threshold and blood pressure in healthy humans: A randomized, 

double-blind, placebo-controlled trial. The Clinical Journal of Pain, v. 25, n. 9, p. 773-780, 

2009. 

 

LE BARS, D. The whole body receptive field of dorsal horn multireceptive neurones. Brain 

Research. Brain Research Review, v. 40, n. 1-3, p. 29-44, 2002. 

 

LE BARS, D.; DICKENSON, A. H.; BESSON, J. M. Diffuse noxious inhibitory controls 

(DNIC). I. Effects on dorsal horn convergent neurones in the rat. Pain, v. 6, n. 3, p. 283-304, 

1979. 

 

LE BARS, D.; WILLER, J. C.; DE BROUCKER, T. Morphine blocks descending pain 

inhibitory controls in humans. Pain, v. 48, n. 1, p. 13-20, 1992. 

 

LÖFGREN, M.; NORRBRINK, C. Pain relief in women with fibromyalgia: a cross-over 

study of superficial warmth stimulation and transcutaneous electrical nerve stimulation. 

Journal of Rehabilitation Medicine, v. 41, n. 7, p. 557-562, 2009. 

 

LOW, J.; REED, A. Electrotherapy explained. Principles and practice. 3rd ed. Oxford: 

Butterworth Heinemann, 2000. 

 



56 

 

LUKKAHATAI, N.; SALIGAN, L. N. Association of catastrophizing and fatigue: a 

systematic review. Journal of Psychosomatic Research, v. 74, n. 2, p. 100-109, 2013. 

 

MANNERKORPI, K.; HENRIKSSON, C. Non-pharmacological treatment of chronic 

widespread musculoskeletal pain. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, v. 21, 

n. 3, p. 513–534, 2007. 

 

MAQUET, D. et al. Pressure pain thresholds of tender point sites in patients with 

fibromyalgia and in healthy controls. European Journal of Pain, v. 8, n. 2, p. 111-117, 2004. 

 

MARQUES, A. P. et al. Validação da versão brasileira do Fibromyalgia Impact Questionnaire 

(FIQ). Revista Brasileira de Reumatologia, v. 46, n. 1, p. 24-31, 2006. 

 

MARTÍNEZ-JAUAND, M. et al. Pain sensitivity in fibromyalgia is associated with catechol-

O-methyltransferase (COMT) gene. European Journal of Pain, v. 17, n. 1, p. 16-27, 2013. 

 

MARTINEZ, J. E. et al. Evaluation of the quality of life in Brazilian women with 

fibromyalgia, through the medical outcome survey 36 item short-form study. Disability and 

Rehabilitation, v. 23, n. 2, p. 64-68, 2001. 

 

MATHIAS, S.; NAYAK, U. S.; ISAACS, B. Balance in elderly patients: the “Get-Up and 

Go” Test. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, v. 67, n. 6, p. 387-389, 1986. 

 

MCHORNEY, C. A.; WARE, J. E.; RACZEK, A. E. The MOS 36-Item Short-Form Health 

Survey (SF-36): II. Psychometric and clinical tests of validity in measuring physical and 

mental health constructs. Medical Care, v. 31, n. 3, p. 247-263, 1993. 

 

MCMANUS, F. J.; WARD, A. R.; ROBERTSON, V. J. The analgesic effects of interferential 

therapy on two experimental pain models: cold and mechanically induced pain. 

Physiotherapy, v. 92, p. 95-102, 2006. 

 

MEEUS, M. et al. Does acetaminophen activate endogenous pain Inhibition in chronic fatigue 

syndrome/fibromyalgia and rheumatoid arthritis? A double-blind randomized controlled 

cross-over trial. Pain Physician, v. 16, n. 2, p. E61-E70, 2013. 

 

MELZACK, R. The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain, 

v. 1, n. 3, p. 277-299, 1975. 

 

MELZACK, R.; WALL, P. D. Pain mechanisms: a new theory. Science, v. 150, n. 3699, p. 

971-979, 1965. 

 

MERSKEY, H.; BOGDUK, N. Classification of chronic pain: descriptions of chronic pain 

syndromes and definitions of pain terms. 2nd ed. IASP Press, Seattle, WA, 1994. 

 

MILLER, R. P.; KORI, S. H.; TODD, D. D. The Tampa Scale. Unpublished Report, Tampa, 

FL, 1991. 

 

MORAN, F. et al. Hypoalgesia in response to transcutaneous electrical nerve stimulation 

(TENS) depends on stimulation intensity. The Journal of Pain, v. 12, n. 8, p. 929-935, 2011. 

 



57 

 

MORETTI, F. A. et al. Combined therapy (ultrasound and interferential current) in patients 

with fibromyalgia: once or twice in a week? Physiotherapy Research International, v. 17, 

n. 3, p. 142-149, 2012. 

 

MUTSUURA, H. et al. Depression and anxiety correlate differently with salivary free cortisol 

in the morning in patients with functional somatic syndrome. Applied Psychophysiology and 

Biofeedback, v. 34, n. 4, p. 291-298, 2009. 

 

NEDERHAND, M. J. et al. Predictive value of fear avoidance in developing chronic neck 

pain disability: consequences for clinical decision making. Archives of Physical Medicine 

and Rehabilitation, v. 85, n. 3, p. 496-501, 2004. 

 

NEMEC, H. Interferential therapy: a new approach in physical medicine. British Journal of 

Physiothererapy, v.12, p. 9-12, 1959. 

 

NIELSEN, L. A.; HENRIKSSON, K. G. Pathophysiological mechanisms in chronic 

musculoskeletal pain (fibromyalgia): the role of central and peripheral sensitization and pain 

disinhibition. Best Practice & Research. Clinical Rheumatology, v. 21, n. 3, p. 465-80, 

2007. 

 

NIJS, J. et al. Fear of movement and avoidance behaviour toward physical activity in chronic-

fatigue syndrome and fibromyalgia: state of the art and implications for clinical practice. 

Clinical Rheumatology, v. 32, n. 8, p. 1121-1129, 2013. 

 

NUSBAUM, L. et al. Translation, adaptation and validation of the Roland-Morris 

questionnaire--Brazil Roland-Morris. Brazilian Journal of Medical and Biological 

Research, v. 34, n. 2, p. 203-210, 2001. 

 

NUSSBAUM, E. L.; DOWNES, L. Reliability of clinical pressure-pain algometric 

measurements obtained on consecutive days. Physical Therapy, v. 78, n. 2, p. 160-169, 

1998. 

 

OHRBACH, R.; GALE E. N. Pressure pain thresholds, clinical assessment, and differential 

diagnosis: reliability and validity in patients with myogenic pain. Pain, v. 39, n. 2, p. 157-

169, 1989. 

 

O'MALLEY, P. G. et al. Treatment of fibromyalgia with antidepressants: a meta-analysis. 

Journal of General Internal Medicine, v. 15, n. 9, p. 659-666, 2000. 

 

OSMAN, A. et al. Factor structure, reliability, and validity of the Pain Catastrophizing Scale. 

Journal of Behavioral Medicine, v. 20, n. 6, p. 589-605, 1997. 

 

OZCAN, J.; WARD, A. R.; ROBERTSON, V. J. A comparison of true and premodulated 

interferential currents. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, v. 85, n. 3, p. 

409-415, 2004. 

 

PALMER, S. T. et al. Alteration of interferential current and transcutaneous electrical nerve 

stimulation frequency: effects on nerve excitation. Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation, v. 80, n. 9, p. 1065-1071, 1999. 

 



58 

 

PANTALEÃO, M. A. et al. Adjusting pulse amplitude during transcutaneous electrical nerve 

stimulation (TENS) application produces greater hypoalgesia. The Journal of Pain, v. 12, n. 

5, p. 581-590, 2011. 

 

PARRISH, B. P.; ZAUTRA, A. J.; DAVIS, M. C. The role of positive and negative 

interpersonal events on daily fatigue in women with fibromyalgia, rheumatoid arthritis, and 

osteoarthritis. Health Psychology, v. 27, n. 6, p. 694-702, 2008.  

 

PELLS, J. et al. Fear of movement (kinesiophobia), pain, and psychopathology in patients 

with sickle cell disease. Clinical Journal of Pain, v. 23, n. 8, p. 707-713, 2007. 

 

PETERSEL, D. L.; DROR, V.; CHEUNG, R. Central amplification and fibromyalgia: 

disorder of pain processing. Journal of Neuroscience Research, v. 89, n. 1, p. 29-34, 2011. 

 

PODSIADLO, D.; RICHARDSON, S. The timed “Up & Go”: a test of basic functional 

mobility for frail elderly persons. Journal of the American Geriatrics Society, v. 39:, n. 2, 

p. 142–148, 1991. 

 

POPE, G. D.; MOCKETT, S. P.; WRIGHT, J. P. A survey of electrotherapeutic modalities: 

ownership and use in the NHS in England. Physiotherapy, v. 81, n. 2, p. 82-91, 1995. 

 

PRICE, D. D. et al. A comparison of pain measurement characteristics of mechanical visual 

analogue and simple numerical rating scales. Pain, v. 56, n. 2, p. 217-226, 1994. 

 

PRICE, D. D. et al. The N-methyl-d-aspartate receptor antagonist dextromethorphan 

selectively reduces temporal summation of second pain in man. Pain, v. 59, n. 2, p. 165-174, 

1994. 

 

QUEIROZ, L. P. Worldwide epidemiology of fibromyalgia. Current Pain Headache 

Reports, v. 17, n. 8, p. 356, 2013. 

 

RADHAKRISHNAN, R.; SLUKA, K. A. Deep tissue afferents, but not cutaneous afferents, 

mediate transcutaneous electrical nerve stimulation-Induced antihyperalgesia. The Journal of 

Pain, v. 6, n. 10, p. 673-680, 2005. 

 

RAKEL, B. et al. A new transient sham TENS device allows for investigator blinding while 

delivering a true placebo treatment. The Journal of Pain, v. 11, n. 3, p. 230-238, 2010. 

 

REEVES, J. L.; JAEGER, B.; GRAFF-RADFORD, S. B. Reliability of the pressure 

algometer as a measure of myofascial trigger point sensitivity. Pain, v. 24, n. 3, p. 313-321, 

1986. 

 

RENEMAN, M. F. et al. Relationship between kinesiophobia and performance in a functional 

capacity evaluation. Journal of Occupational Rehabilitation, v. 13, n. 4, p. 277-285, 2003. 

 

RIDDLE, D. L. et al. Preoperative pain catastrophizing predicts pain outcome after knee 

arthroplasty. Clinical Orthopaedics and Related Research, v. 468, n. 3, p. 798-806, 2010. 

 



59 

 

ROELOFS, J. et al. The Tampa Scale for Kinesiophobia: further examination of psychometric 

properties in patients with chronic low back pain and fibromyalgia. European Journal of 

Pain, v. 8, n. 5, p. 495-502, 2004. 

 

RUSSELL, I .J. et al. Cerebrospinal fluid biogenic amine metabolites in 

fibromyalgia/fibrositis syndrome and rheumatoid arthritis. Arthiritis and Rheumatism, v. 

35, n. 5, p. 550-556, 1992. 

 

RUSSELL, I. J. et al. Elevated cerebrospinal levels of substance P in patients with 

fibromyalgia syndrome. Arthiritis and Rheumatism, v. 37, n. 11, p. 1593–1601, 1994. 

 

SANTOS, A. M. et al. Prevalence of fibromyalgia and chronic widespread pain in 

community-dwelling elderly subjects living in São Paulo, Brazil. Maturitas, v. 67, n. 3, p. 

251-255, 2010. 

 

SAÑUDO, B. et al. Effects of a prolonged exercise programme on key health outcome s in 

women with fibromyalgia: a randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation 

Medicine, v. 43, n. 6, p. 521-526, 2011. 

 

SARCHIELLI, P. et al. Increased levels of neurotrophins are not specific for chronic 

migraine: evidence from primary fibromyalgia syndrome. The Journal of Pain, v. 8, n. 9, p. 

737-745, 2007. 

 

SAUER. K.; KEMPER. C.; GLAESKE G. Fibromyalgia syndrome: prevalence, 

pharmacological and non-pharmacological interventions in outpatient health care. An analysis 

of statutory health insurance data. Joint, Bone, Spine: Revue du Rhumatisme, v. 78, n. 1, p. 

80-84, 2011. 

 

SCHAEFER, C. et al. The comparative burden of mild, moderate and severe fibromyalgia: 

results from a cross-sectional survey in the United States. Health and Quality of Life 

Outcomes, v. 9, p. 71, 2011. 

 

SEHN, F. et al. Cross-cultural adaptation and validation of the Brazilian Portuguese version 

of the pain catastrophizing scale. Pain Medicine, v. 13, n. 11, p. 1425-1435, 2012. 

 

SEMINOWICZ, D. A.; DAVIS, K. D. Cortical responses to pain in healthy individuals 

depends on pain catastrophizing. Pain, v. 120, n. 3, p. 297-306, 2006. 

 

SIQUEIRA, F. B.; TEIXEIRA-SALMELA, L. F.; MAGALHÃES, L. C. Análise das 

propriedades psicométricas da versão brasileira da Escala Tampa de Cinesiofobia. Acta 

Ortopédica Brasileira, v. 15, n. 1, p. 19-24, 2007. 

 

SMYTHE, H. Nonarticular rheumatism and psychogenic musculoskeletal syndromes. In 

Arthritis and Allied Conditions, edn 8. Edited by McCarty DJ. Philadelphia: Lea & Febiger, 

p. 881–891, 1972. 

 

SPIELBERGER, C. D.; GORSUCH, R. L.; LUSHENE, R. E. Manual for the State-Trait 

Anxiety Inventory. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, 1970. 

 



60 

 

STAUD, R. et al. Abnormal sensitization and temporal summation of second pain (wind-up) 

in patients with fibromyalgia syndrome. Pain, v. 91, n. 1-2, p. 165-175, 2001. 

 

STAUD, R. et al. Effects of the N-methyl-D-aspartate receptor antagonist dextromethorphan 

on temporal summation of pain are similar in fibromyalgia patients and normal control 

subjects. The Journal of Pain, v. 6, n. 5, p. 323-332, 2005. 

 

STAUD, R. et al. Brain activity related to temporal summation of C-fiber evoked pain. Pain, 

v. 129, n. 1-2, p. 130-142, 2007. 

 

STAUD, R. et al. Brain activity associated with slow temporal summation of C-fiber evoked 

pain in fibromyalgia patients and healthy controls. European Journal of Pain, v. 12, n. 8, p. 

1078-1089, 2008. 

 

STAUD, R. et al. Mechanical and heat hyperalgesia highly predict clinical pain intensity in 

patients with chronic musculoskeletal pain syndromes. The Journal of Pain, v. 13, n. 8, p. 

725-735, 2012. 

 

STAUD, R. et al. Slow temporal summation of pain for assessment of central pain sensitivity 

and clinical pain of fibromyalgia patients. PLoS One, v. 9, n. 2, p. e89086, 2014. 

 

SULLIVAN, M. J.; BISHOP, S.; PIVIK, J. The Pain Catastrophizing scale: development and 

validation. Psychological Assessment, v. 7, p. 524–532, 1995. 

 

SULLIVAN, M. J. et al. Theoretical perspectives on the relation between catastrophizing and 

pain. The Clinical Journal of Pain, v. 17, n. 1, p. 52-64, 2001. 

 

TUGAY, N. et al. Effectiveness of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation and 

Interferential Current in primary dysmenorrhea. Pain Medicine, v. 8, n. 4, p. 295-300, 2007. 

 

VAEROY, H. et al. Elevated CSF levels of substance P and high incidence of Raynaud 

phenomenon in patients with fibromyalgia: new features for diagnosis. Pain, v. 32, n. 1, p. 

21-26, 1988. 

 

VAN HOOGMOED, D. et al. Physical and psychosocial correlates of severe fatigue in 

rheumatoid arthritis. Rheumatology, v. 49, n. 7, p. 1294-1302, 2010. 

 

VAN WIJK, G.; VELDHUIJZEN, D. S. Perspective on diffuse noxious inhibitory controls as 

a model of endogenous pain modulation in clinical pain syndromes. The Journal of Pain, v. 

11, n. 5, p. 408-419, 2010. 

 

VASE, L. et al. Cognitive-emotional sensitization contributes to wind-up-like pain in 

phantom limb pain patients. Pain, v. 152, n. 1, p. 157-162, 2011. 

 

VENANCIO, R. C. et al. Effects of carrier frequency of interferential current on pressure pain 

threshold and sensory comfort in humans. Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation, v. 94, n. 1, p. 95-102, 2013. 

 



61 

 

VIERCK, C. J. JR. et al. The effect of maximal exercise on temporal summation of second 

pain (windup) in patients with fibromyalgia syndrome. The Journal of Pain, v. 2, n. 6, p. 

334-344, 2001. 

 

VITORINO, D. F. M.; CARVALHO, L. B. C.; PRADO, G. F. Hydrotherapy and 

conventional physiotherapy improve total sleep time and quality of life of fibromyalgia 

patients: randomized clinical trial. Sleep Medicine, v. 7, n. 3, p. 293–296, 2006. 

 

VLAEYEN, J. W. et al. Fear of movement/(re)injury in chronic low back pain and its relation 

to behavioral performance. Pain, v. 62, n. 3, p. 363-372, 1995. 

 

YARNITSKY, D. et al. Recommendations on terminology and practice of psychophysical 

DNIC testing. European Journal of Pain, v. 14, n. 4, p. 339, 2010. 

 

WALKER, U. A. et al. Analgesic and disease modifying effects of interferential current in 

psoriatic arthritis. Rheumatology International, v. 26, n. 10, p. 904-907, 2006. 

 

WARD, A. R. Electrical stimulation using kilohertz-frequency alternating current. Physical 

Therapy, v. 89, n. 2, p. 181-190, 2009. 

 

WARE, J. E.; SHERBOUME, C. D. The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36): I. 

Conceptual framework and item selection. Medicine Care, v. 30, p. 473, 1992. 

 

WEIR, P. T. et al. The incidence of fibromyalgia and its associated comorbidities: a 

population-based retrospective cohort study based on International Classification of Diseases, 

9th Revision codes. Journal of Clinical Rheumatology, v. 12, n. 3, p. 124-128. 

 

WILDER-SMITH, C. H. et al. Brain functional magnetic resonance imaging of rectal pain 

and activation of endogenous inhibitory mechanisms in irritable bowel syndrome patient 

subgroups and healthy controls. Gut, v. 53, n. 11, p. 1595-1601, 2004. 

 

WILLIAMSON, A.; HOGGART, B. Pain: a review of three commonly used pain rating 

scales. Journal of Clinical Nursing, v. 14, n. 7, p. 798-804, 2005. 

 

WOLFE, F. et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification 

of fibromyalgia. Report of the multicenter criteria committee. Arthiritis and Rheumatism, v. 

33, n. 2, p.160-172, 1990. 

 

WOLFE, F. et al. The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for 

fibromyalgia and measurement of symptom severity. Arthiritis Care & Research, v. 62, n. 

5, p. 600-610, 2010. 

 

WOLFE, F. et al. Fibromyalgia criteria and severity scales for clinical and epidemiological 

studies: a modification of the ACR preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia. The 

Journal of Rheumatology, v. 38, n. 6, 1113-1122, 2011. 

 

WOLFE, F. et al. Fibromyalgia prevalence, somatic symptom reporting, and the 

dimensionality of polysymptomatic distress: results from a survey of the general population. 

Arthiritis Care & Research, v. 65, n. 5, p.777-785, 2013. 

 



62 

 

WOOLF, C. J.; THOMPSON, S. W. The induction and maintenance of central sensitization is 

dependent on N-methyl-d-aspartic acid receptor activation; implications for the treatment of 

post-injury pain hypersensitivity states. Pain, v. 44, n. 3, p. 293-299, 1991. 

 

WYLDE, V. Test-retest reliability of Quantitative Sensory Testing in knee osteoarthritis and 

healthy participants. Osteoarthritis and Cartilage, v. 19, n. 6, p. 655-658, 2011. 

 

 

 

  



63 

 

APÊNDICE A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Vimos, por meio deste, convidá-la a participar do projeto de pesquisa científica 

intitulado “Efeito da corrente interferencial na fibromialgia: ensaio clínico randomizado”. 

Esta pesquisa tem como principal objetivo verificar o efeito analgésico da corrente 

interferencial em pacientes com fibromialgia. Antes e após o tratamento, será realizada uma 

avaliação composta por questionários e testes para mensuração da dor. A senhora será 

atendida duas vezes por semana durante 60 minutos de sessão. 

Ressaltamos a importância das suas informações para o meio científico e esclarecemos 

seu direito de excluir seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, mesmo tendo assinado 

este termo e, ainda, do direito de receber qualquer informação sobre a pesquisa em qualquer 

momento desta. Estando ciente também que será garantido o segredo, sem prejuízo algum 

para a senhora. Sua participação neste projeto não trará nenhum prejuízo a sua saúde. 

Caso concorde livremente em participar da pesquisa, dando autorização aos 

pesquisadores para que os resultados da análise da entrevista e escalas sejam utilizados, 

inclusive para publicação, favor preencher com seus dados pessoais e assinar o termo em 

questão. 

Nome: __________________________________________________________ 

RG: _____________________                   CPF: _________________________ 

End: ____________________________________________________________ 

Telefone para contato: (    ) ________________________ 

Data: ___/ ___/ ___ 

__________________________________________                                                                                                                                                           

Sujeito 

 

Pesquisador: _______________________________________ 

Profª.Drª. Josimari Melo de Santana – Coordenadora do Projeto (9994-6944) 

 

      

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
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ANEXO A 

 

Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B 

 

Questionário de Impacto da Fibromialgia 

 

1- Com que frequência você 

consegue: 

Sempre Quase 

sempre 

De vez em 

quando 

Nunca 

a) fazer compras 0 1 2 3 

b) lavar roupa 0 1 2 3 

c) cozinhar 0 1 2 3 

d) lavar louça 0 1 2 3 

e) limpar a casa 

(varrer, passar pano etc) 

0 1 2 3 

f) arrumar a cama 0 1 2 3 

g) andar vários quarteirões 0 1 2 3 

h) visitar parentes ou amigos 0 1 2 3 

i) cuidar do quintal ou jardim 0 1 2 3 

j) dirigir carro ou andar de ônibus 0 1 2 3 

 

 

Nos últimos sete dias: 

2- Nos últimos sete dias, em quantos dias você se sentiu bem? 

0      1      2      3      4      5      6      7 

3- Por causa da fibromialgia, quantos dias você faltou ao trabalho (ou deixou de trabalhar, se 

você trabalha em casa)?  

0      1      2      3      4      5      6      7 

 

4- Quanto a fibromialgia interferiu na capacidade de fazer seu serviço:  

                                                                                                      

Não interferiu                                                                               Atrapalhou muito 

 

5- Quanta dor você sentiu?  

                                                                                                       

   Nenhuma                                                                                          Muita dor 
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6- Você sentiu cansaço?  

                                                                                                      

       Não                                                                                            Sim, muito 

 

7- Como você se sentiu ao se levantar de manhã? 

                                                                                                      

Descansada                                                                                   Muito cansada 

 

8- Você sentiu rigidez (ou o corpo travado)? 

                                                                                                      

      Não                                                                                             Sim, muita 

 

9- Você se sentiu nervoso/a ou ansioso/a? 

                                                                                                      

Não, nem um pouco                                                                         Sim, muito 

 

10- Você se sentiu deprimido/a ou desanimado/a? 

                                                                                                      

Não, nem um pouco                                                                         Sim, muito 
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ANEXO C 

 

Inventário de Depressão de Beck 

 

Assinale com um X a opção mais pertinente de acordo com o que vem sentindo na última 

semana. 

1) 

0- não me sinto triste. 

1- eu me sinto triste. 

2- estou sempre triste e não consigo sair disso. 

3- estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. 

 

2) 

0- não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 

1- eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 

2- acho que nada tenho a esperar. 

3- acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar. 

 

3) 

0- não me sinto um fracasso. 

1- acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 

2- quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos. 

3- acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

 

4) 

0- tenho tanto prazer em tudo como antes. 

1- não sinto mais prazer nas coisas como antes. 

2- não encontro mais prazer real em mais nada. 

3- estou insatisfeito ou aborrecido com tudo. 

 

5) 

0- não me sinto especialmente culpado. 

1- eu me sinto culpado às vezes. 
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2- eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 

3- eu me sinto sempre culpado. 

 

6) 

0- não acho que esteja sendo punido. 

1- acho que posso ser punido. 

2- creio que vou sendo punido. 

3- acho que estou sendo punido. 

 

7) 

0- não me sinto decepcionado comigo mesmo. 

1- estou decepcionado comigo mesmo. 

2- estou enjoado de mim. 

3- eu me odeio. 

 

8) 

0- não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 

1- sou crítico em relação a mim devido às minhas fraquezas ou meus erros. 

2- eu me culpo sempre por minhas falhas. 

3- eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

 

9) 

0- não tenho quaisquer ideias de me matar. 

1- tenho ideias de me matar, mas não as executaria. 

2- gostaria de me matar. 

3- eu me mataria se tivesse oportunidade. 

 

10) 

0- não choro mais que o habitual. 

1- choro mais agora do que costumava. 

2- agora, choro o tempo todo. 

3- costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que queira. 
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11) 

0- não sou mais irritado agora do que já fui. 

1- fico molestado ou irritado mais facialmente do que costumava. 

2- atualmente me sinto irritado o tempo todo. 

3- absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me antes. 

 

12) 

0- não perdi o interesse nas outras pessoas. 

1- interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 

2- perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 

3- perdi todo o meu interesse nas outras pessoas. 

 

13) 

0- tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época. 

1- adio minhas decisões mais do que costumava. 

2- tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 

3- não consigo mais tomar decisões. 

 

14) 

0- não sinto que minha aparência seja pior nem melhor do que costumava ser. 

1- preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos. 

2- sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer sem 

atrativos. 

3- considero-me feio. 

 

15) 

0- posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 

1- preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 

2- tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa. 

3- não consigo fazer nenhum trabalho. 

 

16) 

0- durmo tão bem quanto de hábito. 

1- não durmo tão bem quanto costumava. 
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2- acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade para voltar a 

dormir. 

3- acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para voltar a dormir. 

 

 

17) 

0- não fico mais cansado que de hábito. 

1- fico cansado com mais facilidade do que costumava. 

2- sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa. 

3- estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

 

18) 

0- meu apetite não está pior do que de hábito. 

1- meu apetite não é tão bom quanto costumava ser. 

2- meu apetite está muito pior agora. 

3- não tenho mais apetite algum. 

 

19) 

0- não perdi mais peso, se é que perdi algum ultimamente. 

1- perdi mais de 2,5 Kg. 

2- perdi mais de 5,0 Kg. 

3- perdi mais de 7,5 Kg. 

 

Estou deliberadamente tentando perder peso comendo menos: Sim ( ) Não ( ) 

 

20) 

0- não me preocupo mais do que o de hábito com minha saúde. 

1- preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações no estomago ou 

prisão de ventre. 

2- estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa que não 

isso. 

3- estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em outra coisa. 
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21) 

0- não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual. 

1- estou menos interessado por sexo do que costumava. 

2- estou bem menos interessado em sexo atualmente. 

3- perdi completamente o interesse por sexo. 
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ANEXO D 

 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

Parte 1 (IDATE-E) 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor 

indica como você se sente agora, neste exato momento. 

Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se 

aproxime de como você se sente neste exato momento. 

_______________________________________________________________ 

AVALIAÇÃO 

Muitíssimo................4                      Um pouco....................2 

Bastante...................3                      Absolutamente não....1 

_______________________________________________________________ 

1. Sinto-me calmo(a) 1 2 3 4 

2. Sinto-me seguro(a) 1 2 3 4 

3. Estou tenso(a) 1 2 3 4 

4. Estou arrependido(a) 1 2 3 4 

5. Sinto-me à vontade 1 2 3 4 

6. Sinto-me perturbado(a) 1 2 3 4 

7. Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios            1 2 3 4 

8. Sinto-me descansado(a) 1 2 3 4 

9. Sinto-me ansioso(a) 1 2 3 4 

10. Sinto-me “em casa” 1 2 3 4 

11. Sinto-me confiante 1 2 3 4 

12. Sinto-me nervoso(a) 1 2 3 4 

13. Estou agitado(a) 1 2 3 4 

14. Sinto-me uma pilha de nervos 1 2 3 4 

15. Estou descontraído(a) 1 2 3 4 

16. Sinto-me satisfeito(a) 1 2 3 4 

17. Estou preocupado(a) 1 2 3 4 

18. Sinto-me superexcitado(a) e confuso(a) 1 2 3 4 

19. Sinto-me alegre 1 2 3 4 

20. Sinto-me bem 1 2 3 4 
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Parte 2 (IDATE-T) 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor 

indica como você geralmente se sente. 

Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se 

aproxime de como você se sente geralmente. 

______________________________________________________________ 

AVALIAÇÃO 

Quase Sempre..............4                      As vezes.................2 

_______Frequentemente............3           _          Quase nunca............1_______ 

1. Sinto-me bem 1 2 3 4 

2. Canso-me facilmente 1 2 3 4 

3. Tenho vontade de chorar 1 2 3 4 

4. Gostaria de ser tão feliz quanto os outros parecem ser 1 2 3 4 

5. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões 

rapidamente 

1 2 3 4 

6. Sinto-me descansado(a) 1 2 3 4 

7. Sou calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) de mim mesmo       1 2 3 4 

8. Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que 

não consigo resolver 

1 2 3 4 

9. Preocupo-me demais com coisas sem importância 1 2 3 4 

10. Sou feliz 1 2 3 4 

11. Deixo-me afetar por muitas coisas 1 2 3 4 

12. Não tenho nenhuma confiança em mim mesmo(a) 1 2 3 4 

13. Sinto-me seguro(a) 1 2 3 4 

14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas 1 2 3 4 

15. Sinto-me deprimido(a) 1 2 3 4 

16. Estou satisfeito(a) 1 2 3 4 

17. Às vezes ideias sem importância entram na minha cabeça e ficam 

preocupando-me 

1 2 3 4 

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da 

cabeça 

1 2 3 4 

19. Sou uma pessoa estável 1 2 3 4 

20. Fico tenso(a) e perturbado(a) quando penso em meus problemas 

no momento 

1 2 3 4 
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ANEXO E 

 

Escala de Cinesiofobia de Tampa 

 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

1. Tenho medo de me machucar, 

se eu fizer exercícios 

1 2 3 4 

2. Se eu tentasse superar esse 

medo, minha dor aumentaria 

1 2 3 4 

3. Meu corpo está dizendo que 

alguma coisa muito errada está 

acontecendo comigo 

1 2 3 4 

4. Minha dor provavelmente 

seria aliviada, se eu fizesse 

exercício 

1 2 3 4 

5. As pessoas não estão levando 

minha condição médica a sério 

1 2 3 4 

6. A lesão colocou meu corpo 

em risco para o resto da minha 

vida 

1 2 3 4 

7. A dor sempre significa que 

meu corpo está machucado 

1 2 3 4 

8. Só porque alguma coisa piora 

a minha dor, não significa que 

essa coisa é perigosa 

1 2 3 4 

9. Tenho medo que eu possa me 

machucar acidentalmente 

1 2 3 4 
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 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

10. A atitude mais segura que eu 

posso tomar para prevenir a 

piora da minha dor é, 

simplesmente, ser cuidadoso 

para não fazer nenhum 

movimento desnecessário 

1 2 3 4 

11. Eu não teria tanta dor se 

algo realmente perigoso não 

estivesse acontecendo no meu 

corpo 

1 2 3 4 

12. Embora eu sinta dor, estaria 

melhor se estivesse ativo 

fisicamente 

1 2 3 4 

13. A dor me avisa quando devo 

parar o exercício para eu não me 

machucar 

1 2 3 4 

14. Não é realmente seguro para 

uma pessoa, com problemas 

iguais aos meus, ser ativo 

fisicamente 

1 2 3 4 

15. Não posso fazer todas as 

coisas que as pessoas normais 

fazem, pois me machuco 

facilmente 

1 2 3 4 

16. Embora uma coisa me 

provoque muita dor, eu não 

acho que seja, de fato, perigoso 

1 2 3 4 

17. Ninguém deveria fazer 

exercícios quando está com dor 

1 2 3 4 
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ANEXO F 

 

Escala de Catastrofização da Dor 

 

Todas as pessoas experienciam situações dolorosas em alguma altura de suas vidas. Essas 

experiências dolorosas podem ser dores de cabeça, dores de dente, dores musculares ou das 

articulações. As pessoas são frequentemente expostas a situações que podem causas dor como 

por exemplo, uma doença, uma lesão ou um procedimento cirúrgico. 

Gostaríamos de saber os tipos de pensamento e sentimentos que tem sempre que experiência 

dor. Em baixo encontram-se listadas 13 afirmações descrevendo diferentes pensamentos e 

sentimentos que podem estar associados à dor. Utilizando a escala que se segue, indique, por 

favor, em que medida tem estes pensamentos e sentimentos quando sente dor. 

 

0 – nunca                             2 – algumas vezes                       4 – sempre 

1 – poucas vezes                 3 – muitas vezes  

 

Quando tenho dor... 

(    ) Preocupo-me constantemente sobre quando terminará a dor 

(    ) Sinto que não sou capaz de continuar assim 

(    ) É terrível e penso que nunca irá melhorar nem um pouco 

(    ) É horrível e sinto que isso me domina 

(    ) Sinto que não consigo aguentar mais 

(    ) Fico com medo que a dor se torne pior 

(    ) Penso continuamente noutras situações dolorosas 

(    ) Desejo ansiosamente que a dor desapareça 

(    ) Parece que eu não posso afastar a dor do meu pensamento 

(    ) Penso continuamente sobre o quanto me dói 

(    ) Penso constantemente sobre o quão desesperadamente quero que a dor acabe 

(    ) Não há nada que eu possa fazer que reduza a intensidade de minha dor 

(    ) Eu pergunto a mim mesmo se algo de grave poderá acontecer 
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ANEXO G 

 

Questionário de dor McGill 

 

1) Usando as figuras do corpo humano abaixo, marque, por favor, onde é sua dor. 

Indique: 

• (S) - se a dor for Superficial, 

• (P) - se a dor for Profunda, 

• (SP) - se Superficial e Profunda, 

• (L) - se a dor for Localizada, 

• (D) - se a dor for Difusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Como a sua dor muda com o tempo? 

1 (   ) 

Contínua 

Estável 

Constante 

2 (   ) 

Ritmada 

Periódica 

Intermitente 

3 (    ) 

Breve 

Momentânea 

Transitória 

 

3) Qual a intensidade de sua dor? 

( 0 ) SEM DOR 

( 1 ) FRACA 

( 2 ) MODERADA 

( 3 ) FORTE 

( 4 ) VIOLENTA 

( 5 ) INSUPORTÁVEL 
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4) Para cada conjunto de palavras abaixo, escolha aquela que melhor descrever a sua dor. 

(Não é preciso escolher uma palavra em todas as categorias): 

 

01. S 02. S 03. S 04. S 

(   ) que vai e vem 

(   ) que pulsa 

(   ) latejante 

(   ) em pancadas 

(   ) que salta aqui e ali 

(   ) que se espalha 

em círculos 

(   ) que irradia 

(   ) pica como uma 

agulhada 

(   ) é como uma 

fisgada 

(   ) como uma 

pontada de faca 

(   ) perfura como 

uma broca 

(   ) que corta como 

uma navalha 

(   ) que dilacera a 

carne 

05. S 06. S 07. S 08. S 

(   ) como um beliscão 

(   ) em pressão 

(   ) como uma mordida 

(   ) em cãimbra / cólica 

(   ) que esmaga 

(   ) que repuxa 

(   ) que arranca 

(   ) que parte ao meio 

(   ) que esquenta 

(   ) que queima 

como água quente 

(   ) que queima 

como fogo 

(   ) que coça 

(   ) em formigamento 

(   ) ardida 

(   ) como uma 

ferroada 

09. S 10. S 11. A 12. A 

(   ) amortecida 

(   ) adormecida 

(   ) sensível 

(   ) dolorida 

(   ) como um 

machucado 

(   ) pesada 

(   ) que cansa 

(   ) que enfraquece 

(   ) fatigante 

(   ) que consome 

(   ) de suar frio 

(   ) que dá ânsia de 

vômito 

13. A 14. A 15. A 16. Av 

(   ) assustadora 

(   ) horrível 

(   ) tenebrosa 

(   ) castigante 

(   ) torturante 

(   ) de matar 

(   ) chata 

(   ) que perturba 

(   ) que dá nervoso 

(   ) irritante 

(   ) de chorar 

(   ) leve 

(   ) incômoda 

(   ) miserável 

(   ) angustiante 

(   ) inaguentável 

17. M 18. M 19. M 20. M 

(   ) que prende 

(   ) que imobiliza 

(   ) que paralisa 

(   ) que cresce e 

diminui 

(   ) espeta como 

uma lança 

(   ) que rasga a 

pele 

(   ) fria 

(   ) gelada 

(   ) que congela 

(   ) que dá falta de ar 

(   ) que deixa tenso 

(   ) cruel 
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ANEXO H 

 

Short Form Health Survey 36 

 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

  

2- Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora? 

Muito melhor Um pouco melhor Quase a mesma Um Pouco pior Muito pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 

quando?  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não dificulta 

de modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 
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4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física? 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 

necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se 

sentir deprimido ou ansioso)? 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o 

trabalho dentro de casa)? 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante 

as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se aproxime de 

maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 

tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de 

força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 

tem se sentido tão 

deprimido que nada 

pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 

tem se sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 

tem se sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 

tem se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 
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10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo obedecer  

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 

 

 


