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Introdução e objetivos: Existem diferentes intervenções na reabilitação de
crianças e adolescentes com Paralisia Cerebral (PC). Dentre elas, o Kinesio
Taping vem se popularizando. Este método consiste na aplicação de uma fita
adesiva elástica, com o objetivo de facilitar ou inibir a contração muscular e
garantir o alinhamento postural através de estímulos na pele. O objetivo
desta revisão sistemática é sumarizar evidências referentes ao uso do
Kinesio Taping e seus efeitos em crianças e adolescentes com PC.

Métodos: Foi realizada uma busca de ensaios clínicos e estudos de caso que
propuseram aplicações do Kinesio Taping em crianças e adolescentes com
PC, sem restrição de linguagem ou data. Os critérios de exclusão foram
estudos realizados em adultos e estudos que abordavam outras disfunções
neurológicas. A busca realizada nas bases de dados Medline, Scielo e PEDro,
utilizou as palavras-chave “Kinesio taping”, “Kinesiology Taping”, ou
“Taping” e “Cerebral Palsy”. Dois examinadores fizeram independentemente
a escolha dos estudos conforme os critérios de inclusão e exclusão. Os
estudos foram selecionados por consenso entre estes examinadores
utilizando um terceiro examinador em caso de divergência.

Resultado: Foram selecionados dez estudos, sendo cinco ensaios clínicos
controlados e aleatorizados, quatro ensaios clínicos não controlados e um
estudo de caso. Os estudos controlados e aleatorizados foram pontuados
conforme a escala PEDro. Três foram pontuados com seis pontos e dois com
cinco pontos de dez no total. Os estudos no geral seguem os modelos de
aplicação do Kinesio Taping propostos pelo criador da técnica, utilizando
técnicas corretivas e técnicas de facilitação/inibição da contração muscular.
Há pobre evidência de efeitos deste método e estes variam com as formas de
aplicação utilizadas e os desfechos escolhidos dentro dos domínios da
Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF).

Discussão e conclusão: Existe uma heterogeneidade na população
estudada quanto ao tipo de PC, idade e nível de funcionalidade. Apenas três
estudos controlados e aleatorizados indicam efeitos positivos do Kinesio
Taping na função de membros superiores e na postura sentada. Há evidência



limitada a moderada de que este método não tem eficácia no tratamento de
crianças e adolescentes com PC. São necessários trabalhos de melhor
qualidade para fundamentar seu uso na prática clínica.
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