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Introdução e objetivos: A kinesiotaping (KT) é comumente aplicada na
prática clínica, porém sem comprovação científica. Assim, o objetivo do
estudo foi verificar o efeito da KT sobre a ativação do músculo reto femoral
(RF) durante a execução da atividade sentado para de pé (ST-DP) em
crianças com Paralisia Cerebral (PC).

Métodos: Estudo transversal, cego simples, placebo controlado, com
medidas repetidas. Onze crianças com PC espástica hemiparética (10,20
+2,93 anos), GMFCS I e II. A criança foi posicionada com 90° de flexão do
quadril, joelho e tornozelo em um banco. O ST-DP foi executado sem
sapatos, sem apoio dos membros superiores e com velocidade auto-
selecionada, por 5 tentativas. Aplicaram-se três condições de bandagem:
sem e com KT, e com placebo. A KT e o placebo foram aplicados no músculo
RF do membro afetado. Avaliou-se o mean root square médio (mRMS) do
músculo reto femoral, das cinco fases do ST-DP e do ciclo total. Foi aplicado
o teste de ANOVA mista, significância de 5%.

Resultado: o mRMS do músculo RF nas fases 3 (F(1,20)=3.62; p=0.036;
η2p=0.15) e 4 (F(1,20)=6.97; p=0.003; η2p=0.26), e total (F(1,20)=8.89;
p=0.001; η2p=0.31) apresentaram diferença significativa entre as condições
de bandagem para ambos membros inferiores. O mRMS do RF aumentou na
condição KT quando comparada com o placebo para as fases 3 (p=0.036) e 4
(p=0.003) e para o total (p=0.002). Além disso, o mRMS do RF foi maior
para a condição sem KT quando comparada a condição placebo para a fase 4
(p=0.015) e o total do ST-DP (p=0.039). Porém, o tamanho do efeito foi
pequeno.

Discussão e conclusão: A aplicação imediata da KT foi capaz de modificar
a ativação muscular do RF de crianças com PC hemiparética durante a
execução da atividade ST-DP. Porém, essa mudança não foi clinicamente
relevante.
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