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Introdução e objetivos: A espasticidade na lesão medular é caracterizada
por aumento do reflexo de estiramento e maior resistência ao movimento
passivo, e em excesso, pode interferir no posicionamento e qualidade de
vida do indivíduo. O Kinesio Taping (KT) por meio da estimulação cutânea
potencializa estímulos somatosensoriais e têm demonstrando ajustes
positivos acerca do tônus muscular. O presente trabalho tem por objetivo
analisar efeitos imediatos do KT sobre a espasticidade em indivíduos com
lesão medular.

Métodos: Estudo transversal, contemplando 7 sujeitos paraplégicos. Foram
caracterizados e posteriormente classificados quanto ao nível neurológico
pela ASIA Impairment Scale (AIS). A avaliação do tônus muscular foi
realizada pelo teste pendular, associado a eletrogoniômetro na articulação
do joelho, obtendo variáveis numéricas relacionadas a quantidade de
balanços do membro e picos de flexão do joelho. O equipamento também
emite representação gráfica desses dados. Após avaliação, receberam
aplicação de KT em quadríceps bilateralmente pela técnica muscular de
inibição. Imediatamente após a aplicação o sujeito foi novamente avaliado,
analisando possíveis resultados imediatos derivados da bandagem.

Resultado: Da amostra total, 85% eram do sexo masculino, totalizando 6
sujeitos. A média de idade foi de 39,7±13,25, sendo todos classificados pela
AIS em A, lesão completa, com níveis de lesão entre T2 e T6. Os valores de
angulação do membro no teste do pêndulo aferiram o primeiro pico de
flexão do joelho, bilateralmente, e a média desses valores foi de 111±15,52
na avaliação inicial, e de 115,06±14,03 nos valores após aplicação da
bandagem elástica. A quantidade de oscilações durante o teste do pêndulo
foi de 12,28±3,14 na avaliação inicial e 13,50±1,5 na avaliação final,
demonstrando aumento de 1,22 na angulação dos membros após aplicação
imediata da bandagem elástica.

Discussão e conclusão: Não havendo comunicação com áreas centrais de
controle motor, é possível sugerir que os resultados obtidos aconteceram em
nível medular, já que os sujeitos possuíam o arco-reflexo sacral e
motoneurônios inferiores íntegros. Quando há aumento das variáveis



avaliadas, entende-se que o tônus muscular pode ter sido atenuado,
liberando o membro para maior quantidade e amplitude de oscilações. Em
conclusão, houve aumento nas variáveis, sugerindo possível atenuação do
tônus após aplicação da bandagem.
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