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Introdução e objetivos: 
O Kinesio Taping, criado por Kenso Kase em 1996, consiste na aplicação de uma fita 
adesiva, no trajeto do músculo, servindo de estímulo tátil. Esta técnica é um adjunto 
para a reabilitação do paciente que apresenta algum déficit motor, podendo promover 
uma melhora no desempenho motor do paciente. O objetivo do presente estudo foi 
avaliar o efeito do Kinesio Taping no movimento de dorsiflexão do tornozelo em 
pacientes com AVE através da eletromiografia de superfície do músculo tibial anterior.  
 

Métodos: 
A pesquisa foi realizada na Clínica de Fisioterapia da UNESC no período de Junho a 
Agosto de 2010. A amostra foi composta por 4 pacientes com AVE em estágio crônico, 
sendo dois do gênero feminino e dois do gênero masculino, com idade de 56 há 70 
anos, que não estavam fazendo Fisioterapia. Os participantes foram submetidos a 
uma avaliação fisioterapêutica e avaliação da atividade elétrica do músculo tibial 
anterior através de eletromiografia de superfície, bem como a avaliação da marcha 
realizada através do teste Get Up And Go. Após a avaliação foi realizada a técnica 
Knesio Taping, no músculo tibial anterior, do membro acometido dos pacientes. Os 
pacientes permaneceram com a fita por quatro semanas, fazendo a troca da fita duas 
vezes por semana. Ao completar as quatro semanas, a fita foi retirada e o paciente 
reavaliado. A análise estatística foi feita através do teste de Wilcoxon, com um 
intervalo de confiança de 95%, considerando o p<0,05 como estatisticamente 
significativo.  
 

Resultado: 
Pode-se observar um aumento na atividade elétrica do músculo tibial antrior durante o 
movimento de dorsiflexão e uma diminuição no tempo de realização do teste Get up 
and Go.  
 

Discussão e conclusão: 
Apesar dos resultados não serem significativos (p>0,05), mostram que o uso da fita 
melhorou a performance funcional dos pacientes. A aplicação da técnica Kinesio 
Taping mostrou resultados positivos como: melhora da força de contração do tibial 
anterior no lado acometido, propiciando uma maior agilidade no teste Time Up And 
Go.  

 
 


