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RESUMO
A dor no joelho é um problema que acomete grande parte da população podendo trazer
comprometimentos físicos, mentais e sociais, reduzindo signicativamente à qualidade de
vida dos pacientes. O principal objetivo desde estudo foi analisar os efeitos da terapia
manual e da eletroterapia em mulheres idosas com gonartrose . Participaram do estudo oito
mulheres com dor crônica no joelho. A dor foi classificada através da escala visual analógica
de dor e a amplitude de movimento por goniometria. Foram utilizados dois métodos de
tratamentos fisioterapêuticos: a eletroestimulação transcutânea e a terapia manual com o
método Kaltenborn. A análise estatística foi verificada através do teste t-Student para
amostras pareadas e não pareadas. Os dados foram expressos em valores absolutos,
percentuais e médias ± erro padrão da média (EPM). Os resultados mostraram que as
pacientes submetidas à terapia manual e à TENS por 10 dias apresentaram alívio da dor
nos primeiros dias de tratamento. Após estudo verificou-se que os dois métodos utilizados
foram eficazes no alívio da dor crônica.
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INTRODUÇÃO

A dor em articulações é um problema que acomete grande parte da população

trazendo comprometimentos físicos, mentais e sociais, reduzindo significativamente

a qualidade de vida dos pacientes.[1-6]
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A maioria das dores sentidas pelos idosos, diariamente, tem mais importancia a

partir de três meses, pois após esse tempo à dor perde a função de manter a

homeostase e de ser sinal de alerta, causando comprometimentos e

incapacidades.[7,8]

Cerca de 70% da população geral têm algum tipo desigualdade em membros

inferiores que alteram a biomecânica do corpo, o que contribui para favorecer

trauma e ajuda no aparecimento de dores articulares.[7,9]

Existem diversos fatores que podem influenciar na capacidade funcional em

indivíduos com dor de joelho como, por exemplo, a gravidade da doença, a

amplitude de movimento, a força muscular, a obesidade, a idade e o sexo [6,8,10]. A

intensidade da dor está diretamente relacionada às percepções das dificuldades e

incapacidades relatadas pelos pacientes e pode afetar, diretamente, a velocidade da

marcha.[11,12]

A articulação do joelho é uma das mais complexas junturas do corpo e, por ser uma

articulação do tipo sinovial,quando é traumatizada, inflamada ou imobilizada sua

cápsula sofre um padrão ímpar de limitação proporcional ou capsular que pode ser

determinado pela comparação das mensurações da ADM passiva e ativa em

determinada articulação. [13,14 ]

Quando há dor intensa pode significar que a área examinada sofreu algum tipo de

lesão nervosa ou ruptura muscular. A base da teoria das comportas demonstra que

o uso da estimulação elétrica no controle da dor (aparelhos de eletroterapia com

várias formas de ondas) oferece bons resultados no controle da dor estimulando

fibras aferentes sensitivas do tato (fibras tipo A-Beta), inibindo a percepção da dor

(fibras tipo C) e, também, aumentando a produção de opióides endógenos.[5,15]

Ao utilizar a eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS), que se trata de um

recurso eletroterapêutico muito utilizado no controle da dor, ocorre a redução a dor

sem interferir na extensibilidade dos tecidos submetidos à sua aplicação. A TENS é

um recurso muito utilizado pela fisioterapia promovendo bons resultados no controle

da dor.[2,15,16,17]

Em revisão sistemática, Ricci e Coimbra[18] demonstraram que o exercício físico

apresenta bons resultados na osteoartrite. Foi observado que, quando a

movimentação da articulação é realizada, ocorre melhora da dor e aumento da ADM



sugerindo que a prática de exercícios ajuda na prevenção de disfunções futuras e

promovendo o controle da dor. Entretanto, os autores sugerem que ainda existe

necessidade de mais estudos utilizando técnicas de terapia manual.[18]

Chagas et al [21] estudaram os efeitos de diferentes intensidades de estímulos de

alongamento em indivíduos com encurtamento da musculatura posterior dos

membros inferiores e da coluna lombar. Observaram que, quando intensidades

máximas de alongamento foram utilizadas, observou-se um efeito significativo no

aumento da ADM foi possível.

A síndrome da dor femoropatelar (SDFP) se dá pelo enfraquecimento dos músculos

responsáveis por estabilizar a articulação do joelho. Disfunções nessa região

resultam num deslocamento das estruturas e o fortalecimento desses músculos

resulta numa maior estabilidade dessas articulações.[22, 23]

O método de Kaltenbourn concentra-se em técnicas de avaliação e mobilização

passivas e manuais que consiste em tração, deslizamento e rolamento com a

utilização de graus.[24-26]

Alguns autores sugerem protocolos de tratamento por terapia manual verificando a

sua eficácia no alívio da dor e no aumento do limiar da dor por pressão. O

tratamento adequado para alívio da dor é aquele associado a um método cujo

objetivo é promover analgesia, possibilitando uma movimentação maior da

articulação sem dor durante os exercícios.[10,19,27].

Não foram encontrados estudos que verificaram os efeitos do tratamento apenas

com o método Kaltenbourn e com a estimulação elétrica nervosa transcutânea

(TENS) na analgesia de mulheres idosa com gonartrose. Portanto, o principal

objetivo deste estudo foi analisar os efeitos da terapia manual com o método

Kaltenbourn e da eletroanalgesia sobre a amplitude de movimento e sobre a dor

crônica em mulheres com gonartrose.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado estudo do tipo ensaio clínico não controlado onde selecionou-se

mulheres com idade entre 60 e 66 anos que apresentavam gonartrose com dor



contínua na articulação do joelho há mais de três meses. A amostra foi limitada à

mulheres devido à maior disponibilidade deste gênero para participação de um

centro comunitário do bairro Novo Horizonte/Serra-ES, onde foi realizado o estudo.

Todas as voluntárias foram informadas previamente sobre os objetivos do estudo e

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram considerados como

critérios de exclusão do estudo: ter no máximo 3 faltas consecutivas e ter se

submetida a tratamento fisioterapêutico, a intervenção cirúrgica e /ou possuir prótese

no joelho.

As voluntárias selecionadas foram divididas em dois grupos: grupo A, submetido ao

protocolo de aplicação da TENS (eletroanalgesia); e grupo B submetido ao método

de Kaltenbourn (terapia manual), cada grupo seguindo o mesmo método de

avaliação. Todos os procedimentos foram realizados durante 10 (dez) dias

consecutivos, excluindo sábados e domingos.

A avaliação da amplitude de movimento (ADM) de flexão e extensão ativa do joelho

foi realizada por goniometria onde o fulcro do goniômetro foi posicionado no centro

da linha interarticular lateral do joelho avaliado, a haste fixa acompanhou o fêmur em

direção ao grande trocanter e a haste móvel foi posicionada na linha médio-lateral

da perna em direção ao maléolo lateral acompanhando o movimento realizado. O

escore da dor foi determinado através da escala visual analógica (EVA) onde 0

(zero) foi considerado como ausência da dor e 10 (dez) como dor máxima

incapacitante. A ADM e a EVA foram avaliadas no início e final do tratamento para

ambos os grupos.

Foi utilizado um aparelho de TENS portátil (Kroman) de duplo canal, eletrodos

redondos, com parâmetros de tratamento configurados em 100HZ de frequência,

duração do pulso em 40µs, intensidade acima do limite sensorial tolerável, sem

contração muscular) com onda do tipo trens de pulso (burst). A fixação dos eletrodos

foi do tipo coplanar na articulação do joelho com em posição dorsal. O tempo de

tratamento com TENS foi estipulado com duração de 30 minutos,

O joelho mobilizado foi mantido em flexão, paciente em decúbito dorsal, onde o

fêmur (parte côncava) foi tracionado durante a mobilização; a tíbia e a fíbula (parte

convexa) foram deslizadas nos graus I, II, e III, do método de Kaltenbourn. Cada

participante foi submetida à terapia manual por 30 minutos, uma vez por dia durante



10 dias consecutivos exceto (sábado de domingo). As participantes foram orientadas

a não realizarem outro tipo de atividade física durante o período do tratamento.

A análise estatística foi do tipo inferencial onde os dados foram expressos em

valores absolutos, percentuais e média ± erro padrão da média (EPM). Foi utilizado

o teste t de Student (t) para amostras pareadas e não pareadas. A significância

estatística foi definida para um valor de p<0,05. O programa de análise estatística

utilizado foi o GraphPad Prism (San Diego,CA,USA).

RESULTADOS

Oito voluntárias com média de idade de 62±2,8 anos completaram o estudo, onde

cada grupo estudado (A e B) finalizou os protocolos de avaliação e de tratamento

com 4 (quatro) mulheres cada um respectivamente.

Antes do tratamento 75% (n=6) relatavam sentir dor diariamente e 13% (n=1) relatou

sentir dor uma vez por semana. Já a partir do primeiro dia, as pacientes submetidas

à terapia manual e eletroanalgesia realtaram alívio da dor.

Antes do tratamento não foram observadas diferenças significativas do grau de ADM

e da EVA entre as mulheres submetidas a eletroenalgesia com TENS (ET) e à

terapia manual com Kaltemborun (TM). Ao final do tratamento observou-se aumento

significativo na ADM e redução significativa no grau de EVA em ambos os grupos

(ET e TM) quando comparados com os valores obtidos antes do tratamento (figuras

1 e 2).

Não houve diferença estatisticamente significativa entre valores da ADM e da EVA

após a terapia manual e com a TENS.



Figura 1: Valores expressos como média ± EPM. Diferenças

da amplitude de movimento (ADM) antes e após o tratamento

foram determinadas através do teste t-Student para amostra

pareadae não pareada. ET indica eletroanalgegia com TENS;

TM indica terapia manual com Kaltenbourn **p<0,01 vs TM

antes e ***p<0,001 vs ET (n=4).

Figura 2: Valores expressos como média ± EPM. Diferenças

do escore da escala visual analógica (EVA) antes e após o

tratamento foram determinadas através do teste t-Student para

amostra pareada e não pareada.ET indica eletroanalgegia

com TENS; TM indica terapia manual com Kaltenbourn

**p<0,01 vs TM antes e ***p<0,001 vs ET (n=4).

.



DISCUSSÃO

Alguns estudos demonstraram que o estímulo elétrico aplicado em uma articulação

lesada impede a diferenciação tecidual potencializando a reparação de tecidos

conjuntivos, de lesões da cartilagem hialina e restaurando a função da articulação.

Sua aplicação mais amplamente pesquisada relaciona-se à reparação óssea e

ocasiona a aceleração de cicatrização de fraturas recentes, na síntese de matriz e

na cicatrização tecidual.[13,28]

Weizemann et al[30] compararam o efeito analgésico da estimulação elétrica nervosa

transcutânea (TENS) e hipnose no controle da dor lombar crônica em indivíduos

jovens. Utilizaram a TENs com duração de fase de 250µs e frequência de 100Hz por

30 minutos no novel de tolerância do paciente observando redução da dor em

ambas as técnicas sem diferença estatística significativa ente elas.

Neste estudo observou-se redução da dor e aumento da ADM utilizando-se a TENS

com alta frequência (100Hz), pulsos baixos (40μs) e intensidade no limite tolerável

sem contração muscular. Apesar da amostra e configuração fdos parâmetros

utilizados neste estudos serem diferente, os resultados corroboram com os

resultados de Weizemann et al,[30] sugerindo a eficácia da TENS quando o objetivo é

analgesia.

Maciel e Câmara,[28] selecionaram trinta pacientes do sexo feminino, não portador de

lesões musculoesqueléticas, onde foi avaliada a dor pela escala visual analógica e a

ADM através de uma prancha de flexibilidade desenvolvida por um brasileiro, sendo

submetidas ao protocolo de alongamento e da TENS todos os dias com ganho total

de ADM obtendo valores de mediana iguais para a dor.

Batalha et al[24] avaliaram os efeitos produzidos pelo método Kaltenborn na

gonartrose de indivíduos com idade média de 49 anos. Levaram em consideração

parâmetros como dor, trofismo, amplitude de movimento e espaço articular. Os

participantes realizaram 15 (quinze) sessões com o método Kaltenborn. durante 25

minutos por sessão. Observaram que 74% dos participantes apresentaram aumento

na perimetria da musculatura envolvida; 70% obtiveram aumento de espaço

articular. Todos os participantes relataram redução do quadro álgico sugerindo que



este método é de grande valia no tratamento da osteoartrose de joelho. Na presente

pesquisa o tratamento com Kaltenborn foi realizado com idosas com gonartrose e

durante 30 minutos obtendo resultados similares aos do estudo de Batalha et al.[24]

Com relação à quantificação da dor antes e após o tratamento com terapia manual e

a TENS, representada pela EVA, o presente estudo mostrou que esta foi

significativamente importante entre os grupos de estudo. Apesar de ser bem

conhecido na prática clínica como um método analgésico, alguns estudos afirmam

que não há suporte científico que indique o uso da TENS para alívio da dor em

algumas condições estudadas. Da mesma forma, a presente pesquisa indica que a

aplicação da TENS foi eficiente para diminuir a dor das voluntárias, durante o

tratamento.

Amorim et al[26] compararam a efetividade a terapia manual e TENS na

hipoanalgesia e na funcionalidade de mulheres com osteoartrite de joelhos.

Realizaram 12 sessões com terapia manual, exercício de alongamentos ou com

TENS (80 Hz , 40μs e intensidade no limiar sensitivo). Os resultados obtidos por

Amorim et al[26] corroboram com a presente pesquisa, pois também verificaram que

não houve diferença estatisticamente significante entre as intervenções, indicando,

do ponto de vista clínico, que ambas as terapias podem ser eficazes no alívio da dor

Diversos estudos já demonstraram a efetividade da TENS na redução da dor

crônica[30,31]

A dor crônica é uma das principais causas de incapacidade física e funcional, pois

compromete as atividades de vida diária, de lazer, as relações sociais, familiares e

laborativas, comprometendo de forma significativa a qualidade de vida em ambos os

sexos. [31,32]

Borges et al[32] analisaram a qualidade de vida de indivíduos adultos (média de 61,3

anos) com dor crônica cervical. Realizaram radiação infravermelha, alongamentos,

massagem terapêutica e TENS com frequência e duração de pulsos altos (100 Hz e

150 µs respectivamente), aplicado por 45 minutos e intensidade ajustada de acordo

com a sensibilidade do paciente. Verificaram resultados satisfatórios nos domínios

de qualidade de vida, com maior destaque para o domínio físico, seguido pelo

psicológico, independência e social. O presente estudo não avaliou a qualidade de



vida das mulheres idosas mas é possível sugerir que a redução da dor pode ter

interferido na a qualidade de vida das idosas estudadas.

A principal limitação do estudo foi o tamanho da amostra utilizada (n=4) em cada

grupo) que pode ser considerada pequena, o que pode ter contribuído para os

resultados encontrados. Além disso, a amostra estudada foi composta por mulheres

idosas com várias alterações musculoesqueléticas. Os resultados deste estudo

sugerem a necessidade da associação simultânea da TENS com o Kaltenbourn

seguido de acompanhamento (follow up) para verificar se existe diferença no tempo

para recidiva ou não do quadro.

CONCLUSÃO

Tanto o tratamento com o método Kaltembourn quanto o tratamento com TENS são

eficazes para promover aumento da amplitude de movimento e alívio da dor na

articulação do joelho em mulheres idosas com gonartrose. Mais estudos serão

necessários para observar a eficiência destes métodos em alterações

musculoesqueléticas.
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