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Introdução e objetivos: O retorno da função da mão dos pacientes
acometidos de acidente vascular encefálico (AVE) um componente de
interesse na reabilitação. O Kinesio® Taping (KT) é um método de
bandagem que pode ser aplicado no trajeto de fibras musculares para
estimulação. Estudos defendem a eficácia em músculos enfraquecidos por
fornecer estímulos aferentes, evocando contrações com maior recrutamento
de unidades motoras. O objetivo desta pesquisa foi de investigar os efeitos
do KT na função da mão em hemiparéticos.

Métodos: Ensaio clínico randomizado, ego, composto por 8 indivíduos
acometidos por AVE de um ambulatório de Fisioterapia aprovado pelo CEP/
UNCISAL (345148/2014) . Os sujeitos foram distribuídos em dois grupos:
grupo Kinesio (GK) e grupo controle (GC), por sorteio, estando todos em
tratamento fisioterapêutico. Entretanto apenas o GK recebeu a intervenção
com o Kinesio Taping. As avaliações inicial e final foram realizadas antes e
após o curso de 15 sessões de fisioterapia, e, dentro desse período,
realizadas 12 aplicações do Kinesio Taping. Foram utilizados na avaliação a
Escala Modificada de Ashworth (EMA) e o Teste de Caixa e Blocos (TCB). As
avaliações foram feitas por um único avaliador cego.

Resultado: Oito indivíduos foram divididos nos dois grupos estudados. Os
resultados da EMA mostraram melhora de um grau de hipertonia em 100%
(n=3) dos indivíduos válidos do GK, sendo excetuado o que inicialmente já
apresentava grau 0 (zero). No GC, a melhora, também de um grau, ocorreu
em 25% da amostra (n=1). A diferença foi considerada significante (p=0,02)
.O TCB evidenciou melhoras em apenas um indivíduo de cada grupo, não
sendo possível comparar os grupos estatisticamente. Agregando todos os
indivíduos de acordo com o hemicorpo afetado, pôde-se observar melhor
desempenho pré e pós-tratamento nos indivíduos com hemiparesia à
esquerda.



Discussão e conclusão: O uso do KT na facilitação dos músculos
extensores de punho e dedos, associado à fisioterapia, é mais efetivo que
esta última apenas, no modelo em que foi ofertada. O TCB parece indicar
melhor desempenho em indivíduos com lesão no hemisfério direito. Assim o
KT foi eficaz na melhora da hipertonia, podendo ser indicado na reabilitação,
mas não causou benefícios na destreza manual grossa. No entanto, ele pode
ser um facilitador em um programa de treinamento funcional.
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