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RESUMO 

Objetivo: Avaliar os efeitos do Kinesio Taping (KT) sobre os marcadores clínicos 

indiretos do dano muscular induzido pelo exercício excêntrico nos flexores do 

cotovelo, em indivíduos saudáveis. Materiais e métodos: Trata-se de um ensaio 

clínico e randomizado com 60 voluntárias entre 18 a 28 anos, recrutadas por 

conveniência e distribuídas em três grupos com 20 integrantes: Grupo controle 

(GC) – submetidas ao protocolo excêntrico sem KT, Grupo KT (KT) – protocolo 

excêntrico com KT tensionado e Grupo Placebo (GP) – protocolo excêntrico com 

KT sem tensão. As voluntárias foram avaliadas em quatro momentos: o primeiro 

foi linha de base (AV1), o segundo imediatamente após o protocolo de exercício 

(AV2) e os dois seguintes 24h (AV3) e 48h (AV4) após a intervenção.  O dano 

muscular foi induzido por meio de contrações excêntricas máximas dos flexores 

do cotovelo do membro não dominante a 60°/s. Foram analisados: a amplitude 

articular em repouso, o nível de dor, o senso de posição articular (SPA), o 

desempenho isocinético e a atividade eletromiográfica. Os dados foram 

analisados no software SPSS 20.0. A normalidade foi verificada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov e utilizada ANOVA de modelo misto, com significância de 

5%, para verificar eventuais diferenças entre os grupos. Resultados: Observou-

se diminuição da amplitude articular e aumento imediato da dor que elevou com 

24 horas e permaneceu até 48 horas em todos os grupos, mas sem diferenças 

entre os grupos. Não houve diferença no SPA. As variáveis pico de torque 

normalizado, pico de torque médio, trabalho total e potência média reduziram até 

48 horas após dano muscular, em todos os grupos. Não houve diferença nos 

valores eletromiográficos entre os grupos. Conclusão: O KT não influencia nos 

marcadores clínicos indiretos de dano muscular induzido pelo exercício 

excêntrico nos flexores de cotovelo, em indivíduos saudáveis. 

Palavras-chave: eletromiografia, torque, dor musculoesquelética.  
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ABSTRACT 

Objective: analyze the effect of Kinesio Taping (KT) on the indirect clinical 

markers of muscle damage induced by eccentric exercises in the elbow flexors 

in healthy individuals. Materials and methods: It is a randomized controlled trial 

involving sixty volunteers at age group between 18 and 28 years randomly 

selected. The sample into three groups with twenty participants: control group 

(CG) – eccentric protocol without KT, KT group – eccentric with tensioned KT, 

placebo group – eccentric protocol KT with no tension. The evaluations took place 

at four moments; the first one was the basis line (AV1), after the second protocol 

(AV2) and the following two groups 24 (AV3) and 48 hours (AV4) after the 

intervention protocol. The muscle damage was induced by sixteen maximum 

eccentric contractions of the elbow flexors from the non-dominant limb, divided in 

two sets of eight repetitions, at 60º/s, with two minutes interval. The variables 

analyzed were: the joint amplitude in rest, the level of pain, the joint position 

sense (JPS) followed of isokinetic checking with electromyographic sign 

capitation. These data were analyzed in software SPSS 20.0. The normality was 

identified by Kolmogorov-Smimov examination and then, being used the ANOVA 

mixed model with significance of 5%. Outcomes: a decrease was observed at 

joint amplitude moreover, an immediate increase of pain wich increased after 24 

and remained until 48 hours at all groups searched. There was not difference at 

the JPS. The variables peak torque, average peak torque, total work and mean 

power mean reduced until 48 hours after muscle lesion in all groups. Among the 

groups, there was no difference in EMG values and for any of the variables. 

Conclusion: The KT did not influence at the indirect clinical markers of muscle 

lesion induced by eccentric exercises in the elbow flexors in healthy people. 

Keywords: electromyography, torque, musculoskeletal pain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Delimitação do problema. 

 Atualmente, várias técnicas de bandagens elásticas funcionais vêm sendo 

aplicadas por diversos profissionais da área da saúde, destacando-se os 

fisioterapeutas, que as utilizam como fonte terapêutica para prevenir e tratar 

disfunções musculoesquelética. O Kinesio Taping (KT) é uma marca de 

bandagem terapêutica criada em 1973 pelo Dr. Kenzo Kase e, desde então, já 

foram desenvolvidas mais de vinte tipos de bandagens até chegar na atual, a 

Kinesio Tex Tape Gold. Essa faixa é composta de fios de polímeros elásticos, 

envoltos em fibras de algodão, hipoalergênico, a prova d’água, sensível ao calor 

e não contém qualquer medicamento. Em geral, o KT é utilizado na prevenção 

de lesões, nos tratamentos agudos e subagudos de traumas e nas 

incapacidades funcionais 1,2,3. 

 Os mecanismos pelos quais a aplicação do KT alcançaria o resultado 

esperado ainda não estão bem esclarecidos. Afirma-se que sua aplicação 

diretamente sobre a pele desencadearia estímulos de ativação sensóriomotora, 

capazes de melhorar a contração sinérgica de músculos fracos, inibidos ou 

hipotônicos, bem como, reduziria episódios de fadiga e lesões musculares4. 

 Pesquisadores levantam hipóteses para explicar o possível mecanismo 

de aumento da atividade muscular em decorrência da aplicação do KT. Dentre 

elas está a neurofacilitação pelo estímulo tátil proporcionado pela faixa que 

ativaria receptores cutâneos ligados ao motoneurônios gama; a ativação destes, 

estimulariam a ação dos motoneurônios alfa, responsáveis pela contração 

muscular5,6,7. 

 Nesse sentido, Konishi7 sugere que a bangagem funcional, através da 

estimulação tátil, ative o neurônio motor alfa sendo, portanto, capaz de reverter 

uma eventual fraqueza muscular. Assim, acredita-se que pode existir uma 

relação direta entre o estímulo aferente cutâneo, proporcionado pela faixa, e a 
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taxa de disparo das unidades motoras8.  Entretanto, um estudo sugere que o KT 

seria incapaz de modificar a taxa de disparo das unidades motoras9. 

Outros trabalhos sugerem que a função analgésica do KT é resultado da 

ação sensorial da bandagem sobre mecanoceptores cutâneos por meio de 

pressão, tensão, elevações, descompressões e trações da pele. Assim, em 

decorrência de estímulo tátil superficial, dá-se a ativação dos nervos periféricos 

localizados na pele, proporcionando um efeito analgésico de acordo com a teoria 

das comportas medulares. Os autores propuseram que a condução das 

informações de dor aguda e crônica transmitidas, respectiviamente, pelas fibras 

finas mielinizadas A-delta e tipo C não mielinizadas, ambas de menor diâmetro, 

poderiam ser inibidas pela atividade de fibras aferentes periféricas grossas 

mielinizadas do tipo A-Beta e, portanto de condução mais rápida1,10.  

 Já a ação do KT na diminuição do processo inflamatório poderia ser 

explicada a partir de duas teorias básicas: a primeira se baseia no somatório das 

pequenas pressões geradas pela aplicação da bandagem, na direção do fluxo 

sanguíneo, o que favoreceria o retorno linfático. A segunda trata da estimulação 

dos receptores cutâneos por parte da aplicação do KT diretamente na pele 

(estimulação tátil), o que geraria um aumento do espaço intersticial, facilitando o 

fluxo sanguíneo e linfático estagnados no processo inflamatório local11. Assim, o 

KT proporcionaria uma canalização do excesso de exsudato presente nas lesões 

para canais menos congestionados3,4. 

 A literatura já elucidou que o dano muscular induzido pelos exercícios 

excêntricos12,13 produz maiores lesões e déficit de força que os exercícios 

concêntricos ou isométricos14,15. Isso se deve ao fato do exercício excêntrico 

causar mais microlesões no tecido muscular em comparação aos demais, 

levando a uma maior quantidade de sarcômeros desalinhado e rupturas das 

linhas Z15,16, sendo por isso frequentemente utilizado como modelo fisiológico de 

indução de lesão em humanos.  

Uma manifestação frequentemente descrita na literatura é a dor muscular 

de início retardado (DMIR)17,18 caracterizada como sensação de dor durante 
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contração, alongamento ou pressão19, iniciando nas primeiras 24 – 48 horas 

após o término da atividade e atingindo o pico entre 24 – 72 horas. Essa dor 

comumente é acompanhada de desconforto, rigidez, edema e diminuição da 

amplitude de movimento (ADM), os quais se dissipam entre 5–7 dias12,17,20. Os 

mecanismos da DMIR não estão completamente elucidados, contudo teorias têm 

sido propostas, tais como: o próprio dano estrutural das fibras musculares e/ou 

do tecido conectivo, a resposta inflamatória subsequente, a perda da 

homeostase do cálcio e o espasmo muscular12. 

 Dentre as proposições, a de maior respaldo científico aponta que o 

estresse mecânico é responsável por desencadear o dano muscular, e este é 

seguido por mudanças secundárias, as quais incluem a liberação de mediadores 

inflamatórios, entre ele, prostaglandinas e leucotrienos12,20.  As prostaglandinas 

são responsáveis pela sensibilização dos nociceptores aferentes, e 

consequentemente, geração da dor, enquanto os leucotrienos, por aumentarem 

a permeabilidade vascular e atraírem neutrófilos para o local da lesão, geram 

radicais livres, o que pode exacerbar o dano à membrana celular20,21. 

Subsequente a quebra da unidade funcional, há um acúmulo de cálcio 

intracelular, responsável pela degradação do sarcômero e necrose celular, o que 

poderia exacerbar o processo inflamatório22. 

 Dentro dessa pespectiva, a aplicação do KT tem sido objeto de pesquisas 

que avaliaram sua influência sobre a amplitude de movimento (ADM), no 

desempenho neuromuscular, na propriocepção, na função e nas dores 

musculoesqueléticas, sempre com resultados conflitantes10, 23, 24, 25. Estudos 

recentes sugerem que, por meio do KT, há algum alívio da dor em uma série de 

disfunções, incluindo a síndrome do impacto do ombro26, cervicalgia aguda27, 

lombalgia crônica28 e dor retropaterlar29. Entretanto, segundo uma revisão 

sistemática publicada recentemente30, apenas um estudo27, relacionado à 

cervicalgia aguda, apresentou resultados significativos no alívio da dor, enquanto 

que um trabalho que avaliou a dor retropatelar29 foi considerado de baixa 

qualidade metodológica. 
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 Um estudo com um grupo de jovens saudáveis investigou o efeito imediato 

do KT aplicado ao longo do comprimento do bíceps braquial no torque isocinético 

máximo do cotovelo e no senso e posição articular (SPA). Os resultados 

revelaram que o KT aumentou o pico de torque concêntrico do cotovelo, se 

comparado com o grupo controle, bem como aumentou o pico de torque 

excêntrico, se comparado com o grupo placebo. Já na avaliação do SPA do 

cotovelo não foi possível observar efeito do KT nessa variável31.  

 Em um estudo que analisou os efeitos do KT na DMIR induzida pelo 

exercício excêntrico nos flexores do cotovelo, utilizou-se a EVA como medida 

subjetiva para avaliar a dor ao longo dos três dias seguintes após a indução da 

DMIR. Os pesquisadores concluiram que no grupo com KT a dor teve uma 

redução significativa 72 horas após a indução da DMIR, quando comparada à 

avaliação relaizada 24 horas após, sugerindo que o uso do KT influência na 

diminuição subjetiva da dor32. 

 Recentemente, uma metanálise sobre a influência do KT no tratamento e 

prevenção de lesões esportivas mostrou que a técnica poderia ter pouco efeito 

sobre a força muscular, bem como no ganho da ADM após lesão. Porém, não 

houve evidências para suportar que o uso do KT promoveria melhora em outros 

aspectos musculoesqueléticos, como dor ou desempenho33. Além disso, outras 

três revisões sistemáticas investigaram os efeitos do KT e relataram que existem 

poucos estudos de boa qualidade metodológica, sugerindo que as evidências 

são insuficientes para apoiar o uso de KT na prática clínica30, 34, 35. 

 Apesar das atuais pesquisas sobre o Kinesio Taping não apresentarem 

consenso30, esta técnica é amplamente utilizada na prática clínica do 

fisioterapeuta, bem como na prática desportiva. Nesse contexto, observa-se uma 

escassez de evidências científicas no que se refere aos efeitos produzidos pela 

aplicação do KT sobre os marcadores clínicos do dano muscular induzido. Diante 

do exposto, este estudo se propõe a avaliar os efeitos do KT sobre os 

marcadores clínicos indiretos de dano muscular induzido pelo exercício 

excêntrico nos flexores de cotovelo, em indivíduos saudáveis. 
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1.2 Justificativa 

 O dano muscular induzido pelo exercício causa mudanças morfológicas e 

resposta inflamatória local, sendo seus principais sinais e sintomas: a redução 

na amplitude articular, o edema local, a dor muscular de início retardado (DMIR) 

e sobretudo a queda no desempenho muscular, o que afeta a realização de 

práticas esportivas e terapêuticas.  

Nesse contexto, com o intuito de reduzir os sinais e sintomas da 

inflamação e de melhorar o desempenho neuromuscular, o método Kinesio 

Taping vem tornando-se um recurso cada vez mais utilizado na prática clínica do 

fisioterapeuta. No entanto, o número de estudos que investigaram os possíveis 

efeitos deste recurso sobre os indicadores clínicos do dano muscular induzido 

ainda é escasso. Apenas um estudo analisou os efeitos do KT na DMIR induzida 

pelo exercício excêntrico nos flexores de cotovelo, mas sem investigar os demais 

sinais e sintomas do dano muscular, além de apresentar um rigor metodológico 

contestável.  

 Assim, considerando a importância clínica apresentada e a falta de 

trabalhos que justifiquem o uso dessa técnica surge a necessidade de avaliar os 

possíveis efeitos do KT sobre os indicadores clínicos do dano muscular induzido 

pelo exercício excêntrico. 
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral: 

 Avaliar os efeitos do KT sobre os marcadores clínicos indiretos de dano 

muscular induzido pelo exercício excêntrico nos flexores do cotovelo, em 

indivíduos saudáveis. 

 

      1.3.2 Objetivos específicos: 

-  Analisar o efeito do KT na amplitude articular em repouso do cotovelo antes 

e após o protocolo de exercício, obtida em graus. 

-  Identificar o efeito do KT na sensação de dor antes e após protocolo de 

exercício, através da Escala Visual Analógica, em centímetros. 

-  Avaliar a influência do KT no desempenho isocinético, antes e após o 

protocolo de exercício, considerando as variáveis: pico de torque 

normalizado pelo peso corporal, pico de torque médio, potência média e 

trabalho total.  

-  Observar o efeito do KT no senso de posição articular (SPA) ativo do 

cotovelo antes e após protocolo de exercício, através do erro absoluto, 

dado em graus. 

-  Comparar o efeito do KT na atividade eletromiográfica do músculo bíceps 

braquial antes e após protocolo de exercício, através das variáveis Roots 

mean square (RMS) e frequência mediana (Fmed). 
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1.4 Hipóteses 

 H0: O KT não interfere nos marcadores clínicos indiretos de dano muscular 

induzido pelo exercício excêntrico nos flexores de cotovelo, em indivíduos 

saudáveis.  

 H1: O KT interfere nos marcadores clínicos indiretos de dano muscular 

induzido pelo exercício excêntrico nos flexores de cotovelo, em indivíduos 

saudáveis. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Delineamento e local da pesquisa 

 Trata-se de um ensaio clínico randomizado, realizado no Laboratório de 

Análise da Performance Neuromuscular (LAPERN), do Departamento de 

Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

2.2 Caracterização da amostra 

A amostra foi do tipo não probabilística por conveniência e contou com 60 

sujeitos do sexo feminino divididos aleatoriamente em 3 grupos, cada um deles 

formado por vinte voluntárias. Para isso, foi utilizado o site randomization.com36 

onde cada grupo foi codificado pelas cores azul, amarela e verde, ficando a 

critério do segundo pesquisador a determinação dos grupos. Terminada a coleta, 

a análise dos dados foi realizada por um terceiro pesquisador de forma cega e 

as cores correspondentes a cada grupo só foram reveladas após o término da 

análise estatística. 

A amostra foi dividida do seguinte modo: grupo controle (GC – protocolo 

de exercício excêntrico, sem uso do KT), grupo KT (GKT – protocolo de exercício 

excêntrico, com o uso do KT sob tensão) e grupo placebo (GP – protocolo de 

exercício excêntrico, com o uso do KT sem tensão).  

 Participaram da pesquisa jovens saudáveis, sedentárias, do sexo 

feminino, na faixa etária entre 18 e 28 anos, que não apresentaram histórico de 

lesão osteomioarticular do membro superior não dominante nos últimos seis 

meses, assim como déficits neurológicos, visual e /ou auditivo não corrigidos.  

Seriam excluídas do estudo as voluntárias que apresentassem alergia ao 

KT, descumprissem as orientações previstas no protocolo da pesquisa, quando 

algum dado não fosse registrado adequadamente ou ocorresse a desistência 
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voluntária durante a realização da pesquisa. No entanto, nesse estudo não foi 

excluída nenhuma voluntária.  

Para garantir a homogeneidade entre os grupos, foi feita a comparação 

entre as características antropométricas, com as variáveis: altura, idade, peso, 

índice de massa corporal (IMC), observando-se que não existia diferença 

significativa entre eles, conforme visualizado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Análise da homogeneidade das características antropométricas 

(Altura, Idade, Peso, IMC), através do teste de Anova one-way. 

Variáveis 
Controle 

(n=20) 

Placebo 

(n=20) 

KT 

(n=20) 
P valor 

Altura (m) 1,61±0,06 1,64±0,06 1,63±0,04 0,27 

Idade (anos) 21±2,7 20,3±2,2 21,8±3,0 0,35 

Peso (Kg) 58±9,4 59,5±11,5 57,5±8,0 0,80 

IMC (Kg/m2) 22,41±3,03 22,14± 3,31 21,68± 2,77 0,75 

  

2.3 Aspectos Éticos 

Para sua execução, este estudo foi submetido à apreciação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) através da Plataforma Brasil37 e foi aprovado 

recebendo parecer de número 728.240. Foi respeitada a autonomia e a garantia 

do anonimato dos participantes, assegurando sua privacidade quanto a dados 

confidenciais, como rege a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e 

a declaração de Helsinki para pesquisa com humanos. Antes de admitidos no 

estudo, todas as voluntárias assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice 1). 
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2.4 Instrumentos 

A coleta dos dados antropométricos, antecedentes de lesão e avaliação 

física do membro superior não dominante das voluntárias foi registrada em uma 

ficha de avaliação padronizada (Apêndice 2). 

 Para aquisição e processamento dos sinais eletromiográficos foi utilizado 

um módulo condicionador de sinais TeleMyo DTS Desk Receiver® (Noraxon 

U.S.A. Inc., Scottsdale, USA) com um passa-banda de 20-500Hz, ganho de 1000 

vezes, e um índice de rejeição de modo comum maior que 100 dB, numa 

frequência de captura de 1500 Hz (Figura 1). A avaliação eletromiográfica foi 

realizada utilizando a técnica bipolar, com eletrodos wireless duplos simples. 

 

 

Figura 1: Conversor analógico-digital e eletrodos wireless. 

 

Foram utilizados ainda adesivos passivo de superfície, composto por um 

sistema Ag/AgCl associado a um gel condutor, de configuração bipolar, com 

dimensão de 4 cm x 2,2 cm de área adesiva e 1 cm de área condutora, separados 

por uma distância inter-eletrodo de 2 cm (Figura 2). 
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Figura 2: Adesivos passivos de superfície utilizados na coleta do sinal. 

Foi utilizado também um eletrogoniômetro (EMG System do Brasil®) para 

medir a amplitude articular em repouso do cotovelo dos indivíduos durante as 

avaliações (Figura 3) e uma escala visual analógica (EVA) para a avaliação da 

sensação dolorosa (Apêndice 3). 

 

Figura 3: Eletrogoniômetro para medir a amplitude articular em repouso do 

cotovelo. 

 

Para a avaliação dinamométrica foi utilizado um dinamômetro isocinético 

computadorizado (Biodex Multi- Joint System 4®, Biodex Biomedical System 
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Inc®, New York, USA). O equipamento é composto essencialmente por uma 

cadeira, uma unidade de recepção de força conectada a um braço de alavanca 

e uma unidade de controle, cujo monitor oferece feedback visual ao voluntário 

durante a execução dos testes (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Dinamômetro isocinético computadorizado utilizado para avaliação e 

realização do protocolo excêntrico. 

 

Foram também utilizados bandagem elástica funcional (KinesioTex Gold®) 

com 5 cm de largura na cor preta (Figura 5) para aplicação sobre a pele das 

voluntárias durante o protocolo de intervenção, além de materiais simples 

utilizados na coleta dos dados, tais como: fita métrica, algodão, lâmina de 

barbear, álcool a 70%, fitas adesivas de fixação, balança e canetas. 
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Figura 5: Bandagem elástica funcional (KinesioTex Gold®) para aplicação sobre 

a pele. 

 

2.5 Procedimentos 

 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) através da 

Plataforma Brasil, foi realizado um estudo piloto visando adequação de todos os 

procedimentos da pesquisa, bem como o treinamento dos avaliadores 

envolvidos.  

Em um segundo momento, as voluntárias foram informadas sobre os 

procedimentos a serem realizados na pesquisa, assinaram o TCLE e 

preencheram uma ficha de avaliação contendo dados antropométricos (idade, 

peso, altura, IMC) e pessoais (Apêndice 2). Na ocasião aplicou-se uma pequena 

faixa de KT no dorso de uma das mãos para identificar possíveis reações 

alérgicas à bandagem.  

 

2.5.1 Avaliação inicial 

 

Incialmente foi realizada uma avaliação para determinar os valores de 

base, confirme descrito a seguir: 

Amplitude articular em repouso 
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A mensuração da amplitude articular em repouso do cotovelo foi realizada 

com o eletrogoniômetro. As voluntárias ficaram em pé com o braço relaxado ao 

lado do corpo e o eletrogoniômetro posicionado ao longo da superfície lateral do 

membro superior, com seu eixo alinhado com o epicôndilo lateral do úmero, o 

braço fixo orientado para o acrômio e o móvel para o processo estiloide do rádio. 

Marcações na pele das voluntárias foram feitas para delinear o posicionamento 

do eletrogoniômetro e aumentar a confiabilidade do teste. A amplitude articular 

em repouso foi definida como o ângulo de extensão do cotovelo com o membro 

relaxado e para essa avaliação foi aferido o valor da amplitude uma única vez38. 

 

Avaliação da sensação dolorosa 

 

 A marcação do nível de dor na EVA foi realizada pela própria voluntária 

com instruções do avaliador. Para isso, utilizou-se uma linha horizontal de 100 

milímetros de comprimento, sem marcas ao longo desta, ancorada no início pela 

palavra "sem dor" e no final "a dor mais severa"24. As voluntárias foram instruídas 

a colocar uma marca vertical ao longo da linha em um nível que representa a 

intensidade da dor presente ao realizar ativamente flexão e extensão do 

cotovelo.  

 

Atividade eletromiográfica 

Para a avaliação da atividade eletromiográfica, as voluntárias foram 

submetidas à tricotomia e limpeza da pele com álcool a 70%, antes da fixação 

dos eletrodos. Estes foram posicionados a 1/3 de distância entre a fossa cubital 

do cotovelo e o acrômio do membro não dominante (Figura 6). Tal 

posicionamento, foi realizado de acordo com as recomendações da Surface 

ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM)39. 
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Figura 6: Recomendação do SENIAM para o posicionamento do eletrodo no 
músculo bíceps braquial. 

 

A avaliação eletromiográfica foi realizada simultaneamente a 

dinamométrica. Durante o protocolo isométrico e excêntrico o registro da 

atividade mioelétrica do bíceps braquial foi captado. As variáveis analisadas 

foram a RMS (Root Mean Square) normalizado e a Frequência mediana. 

 Para a normalização do valor da RMS do músculo bíceps braquial foi 

utilizada a contração isométrica voluntária máxima. Analisou-se o sinal 

eletromiográfico, durante cinco segundos de duração, correspondente à 

contração de maior torque isométrico registrado pelo dinamômetro isocinético, 

dentre duas repetições realizadas pela voluntária, conforme as recomendações 

preconizadas por DeLuca40. 

Para o processamento da RMS, o sinal eletromiográfico bruto foi retificado 

e em seguida suavizado, aplicando-se a envoltória com um janelamento de 3s, 

desconsiderando-se o primeiro e o último segundo registrado durante a 

contração voluntária máxima. 

Para a análise da RMS e da frequência mediana na avaliação isocinética, 

considerou-se o sinal eletromiográfico de maior torque, dentre as cinco 

contrações registradas no dinamômetro. O sinal eletromiográfico bruto foi 

retificado e em seguida suavizado para aquisição do valor médio da Root Mean 

Square (RMS). A periodização padrão adotada para análise foi de um segundo 



16 

 

 

  

 

de contração, evitando as fases ascendentes e descendentes da curva em 

análise. 

 

Avaliação dinamométrica 

Nesta avaliação, foram analisadas as variáveis pico de torque 

normalizado pelo peso corporal (PT/WB x 100), pico de torque médio, trabalho 

total, potência média e SPA ativo do cotovelo. 

Após a devida calibração do equipamento, as voluntárias foram 

posicionadas sentadas sobre a cadeira do dinamômetro para avaliação do 

cotovelo e fixadas com cintos na região do tronco e pelve, para minimizar 

possíveis movimentos compensatórios (Figura 7). O eixo de rotação do 

dinamômetro foi alinhado ao epicôndilo lateral do úmero (eixo de rotação 

anatômico do cotovelo) e o braço de alavanca ajustado na parte distal do 

membro superior avaliado, mantendo o antebraço na posição supina (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Posicionamento das voluntárias no dinamômetro isocinético para 
avaliação do cotovelo. 

 

Para familiarização com o teste isocinético, as voluntárias executaram 

duas contrações excêntricas e após um período de repouso de dois minutos, 

foram realizadas cinco contrações excêntricas máximas dos flexores do 

cotovelo, numa velocidade angular também de 60°/s. Durante as avaliações 
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foram fornecidos comandos verbais padronizados para encorajamento da 

voluntária, assim como feedback visual através do monitor do dinamômetro 

isocinético. Os resultados foram registrados e armazenados para posterior 

análise dos sinais. 

 

 Avaliação do senso de posição articular ativo  

O SPA foi avaliado na forma ativa, por ser um teste mais funcional e por 

analisar com maior predomínio os receptores musculares, quando comparado 

com a forma de avaliação passiva31. A voluntária foi posicionada seguindo a 

descrição anterior e foi instruída a executar uma flexão ativa de cotovelo em 

baixa velocidade, de forma constante e livre, com o membro partindo de 00 de 

extensão até 900 de flexão.  

Quando o ângulo-alvo de 45º foi atingido, o braço do dinamômetro travou 

nesta posição por cinco segundos, para que a voluntária memorizasse qual era 

o ângulo a ser alcançado. Em seguida, foi solicitada uma flexão ativa a partir de 

0º de extensão do cotovelo, na velocidade de 1°/s, até que o ângulo-alvo fosse 

atingido, segundo julgamento do sujeito. Nesse instante, as voluntárias 

acionaram um dispositivo, sendo registrado o ângulo alcançado (Figura 8).  

 

Figura 8: Avaliação do senso de posição articular ativo do cotovelo não 
dominante. 

A variável analisada foi o erro absoluto, dado pela diferença entre o 

ângulo-alvo e o alcançado pela voluntária, em graus, sem considerar tendências 
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direcionais de super ou subestimação do ângulo-alvo. Para evitar indução dos 

resultados, durante toda a avaliação o feedback visual foi bloqueado por 

protetores visuais. 

2.5.2 Aplicação do protocolo de intervenção 

Ao término da avaliação da linha de base, o segundo pesquisador aplicou 

o protocolo de acordo com os grupos: controle, placebo e KT. As voluntárias do 

grupo KT e placebo foram submetidas a aplicação do KT no bíceps braquial não 

dominante1.  

A determinação no comprimento do KT para o músculo em questão foi 

realizada pela distância entre a fossa cubital até o processo do acrômio (Figura 

9). O corte do KT foi no formato de um “I”, as âncoras (proximal e distal) tiveram 

exatamente 5 cm e foram aplicadas com 0% de tensão (Figura 9). A zona 

terapêutica (região entre as âncoras) foi aplicada no sentido longitudinal de 

proximal para distal nas bordas do ventre muscular com uma tensão de 50% 

(Figura 9). Para o grupo placebo foi realizado o mesmo protocolo do grupo KT, 

exceto que, a aplicação do KT foi realizada com 0% de tensão nas âncoras e 

também na zona terapêutica. Já as voluntárias do grupo controle permaneceram 

em repouso durante o tempo necessário para a aplicação da técnica nos demais 

grupos (5 minutos). 

 

 

Figura 9: Aplicação do KT sobre o ventre muscular do bíceps braquial. 
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2.5.3 Protocolo de exercício excêntrico 

O protocolo de exercício excêntrico foi realizado no dinamômetro 

isocinético e consistiu de duas séries de oito contrações, com um intervalo de 

dois minutos entre cada série. As voluntárias realizaram contrações excêntricas 

máximas dos flexores de cotovelo do membro não dominante a 60°/s, sendo o 

movimento realizado de 90° de flexão até a extensão completa (zero grau).  

2.5.4 Reavaliações 
 

Para a identificação de possíveis efeitos imediatos do KT as voluntárias 

foram submetidas à uma reavaliação (AV2) ainda no primeiro minuto após o 

protocolo de exercício, utilizando os mesmos procedimentos da avaliação inicial. 

No dia seguinte, 24 horas após a intervenção, as voluntárias foram instruídas a 

realizar a marcação da EVA. Quarenta e oito horas após a intervenção as 

voluntárias retornaram ao laboratório, no mesmo horário da avaliação inicial, 

para serem reavaliadas com os mesmos procedimentos da avaliação inicial, a 

fim de avaliar o efeito crônico do KT. Todas as voluntárias dos grupos 

experimentais permaneceram com o KT até o final da última avaliação.  
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2.6 Fluxograma do estudo 

 A Figura 10 sumariza as rotinas de avaliações (AV1, AV2, AV3 e AV4) e 

as aplicações dos protocolos de intervenção.  

Figura 10: Sumário da rotina de avaliações 
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2.7 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada por meio do software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0 para Windows, atribuindo-se nível 

de significância de 5%. Na estatística descritiva utilizou-se a média como medida 

de tendência central e desvio padrão (DP) como medida de dispersão. Na 

análise estatística inferencial foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov (KS) para 

a verificação da normalidade dos dados. Para comparar as médias obtidas inter 

e intra grupo e entre as avaliações foi utilizada Análise de Variância (ANOVA) de 

modelo misto com Post hoc de Bonferroni. 
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3 RESULTADOS  

 

A Tabela 2 demonstra a homogeneidade entre os grupos na avaliação 

inicial para as variáveis analisadas. Teste Anova one-way demonstrou que não 

houve diferença na comparação entre os grupos na avaliação inicial. 

 

Tabela 2: Valores das médias e desvio padrão iniciais e análise comparativa 

entre os grupos do estudo para as variáveis amplitude de repouso (graus), dor 

(cm), SPA (graus), PT/BW (%), pico de torque médio (Nm), potência (Watts), 

trabalho (Joules), RMS normalizado (%), Fmed (Hz).  

 

 

Variável 

Controle 

(n=20) 

Placebo  

(n=20) 

KT 

(n=20) 
P valor 

Amplitude de 

repouso (graus) 
166,5±3,3 163±4,4 164,8±4,5 0,33 

Dor (cm) 0,0±0,0 0,0± 0,0 0,0± 0,0 --- 

SPA (graus) 13,4±8,7 10,3±8,3 8,9±7,7 0,21 

PT/BW (%) 49,5±8,6 47±9,4 47,6±9,6 0,67 

Pico de torque 

médio (Nm) 
25,6±6,3 24,7±4,3 24,5±4,8 0,71 

Potência média 

(Watts) 
16,9±4,6 16,6±3,3 16±3,8 0,76 

Trabalho total 

(Joules) 
140,2±36,8 138,7±28,1 133,4±30,6 0,78 

RMS 

normalizado (%) 

87,2±20,3 83,9±17,6 96,8±22,1 0,11 

Fmed (Hz) 57,2±8,0 54,6±7,6 57,6±6,8 0,38 

 

Para todas as variáveis analisadas, não houve diferença estatística na 

comparação entre os grupos tanto antes, quanto imediatamente após nem com 
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48 horas após aplicação do protocolo de exercício excêntrico. No entanto, foram 

constatadas diferenças em algumas variáveis na comparação intra grupos entre 

a avaliação inicial, imediatamente após e 48 horas após intervenção, como pode 

ser visto a seguir. 

 

3.1 Amplitude articular em repouso do cotovelo 

 

Na análise dessa variável, conforme figura 11, não foi verificado diferença 

estatística entre os grupos controle, KT e Placebo antes (pré), depois (pós) e 48 

horas (48h) após a intervenção (P= 0,41). Contudo, nos três grupos ocorreu uma 

diminuição da amplitude articular imediatamente após o exercício que 

permaneceu após 48 horas da intervenção, sendo que no grupo placebo houve 

uma nova redução após esse período. 

 

Figura 11: Média e desvio padrão da eletrogoniometria (graus) antes (pré), 

depois (pós) e 48 horas (48h) após a intervenção nos grupos controle, KT e 

Placebo. (* p<0,05 **p < 0,01).  
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3.2 Sensação dolorosa 
 

 

Ao analisar a variável sensação dolorosa através da EVA, conforme 

Figura 12, não foi verificada diferença estatística entre os grupos controle, KT e 

Placebo antes (pré), depois (pós) e 48 horas (48h) depois do protocolo 

excêntrico. Entretanto, observa-se nos três grupos um aumento imediato da 

sensação dolorosa logo após intervenção que se agrava com 24 horas e 

permanece até 48 horas após intervenção. 

 

 

Figura 12: Valores referentes da sensação dolorosa (EVA) dos grupos controle, 

KT e placebo, antes (pré), depois (pós), 24 horas e 48 horas (48h) após a 

intervenção. (*p < 0,05) (**p < 0,01). 
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3.3 Dinamometria 

 

Senso de posição articular 

 Conforme ilustra a Figura 13, não houve diferença significativa entre os 

grupos controle, KT e Placebo antes (pré), depois (pós) e 48 horas (48h) após a 

intervenção (P=0,3).  

 

 

Figura 13: Valores referentes da SPA (graus) dos grupos controle, KT e placebo, 

antes (pré), depois (pós) e 48 horas (48h) após a intervenção.  
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permanece até 48 horas após intervenção. Entretanto, não foi verificada 

diferença estatística entre os grupos controle, KT e Placebo antes (pré), depois 

(pós) e 48 horas (48h) após a intervenção (P= 0,96). 

 

Figura 14: Média e desvio padrão do pico de torque normalizado (PT/BW) antes 

(pré), depois (pós) e 48 horas (48h) após a intervenção nos grupos controle, KT 

e placebo (**p < 0,01). 
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Na análise da variável pico de torque médio, conforme figura 15, não foi 
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três grupos ocorreu uma diminuição do pico de torque médio que permaneceu 

até 48 horas após intervenção sendo que no grupo placebo essa queda foi 

significativamente maior que nos demais grupos. 

  

 

Figura 15: Média e desvio padrão do pico de torque médio (Nm) antes (pré), 

depois (pós) e 48 horas (48h) após a intervenção nos grupos controle, KT e 

Placebo. (* p<0,05 **p < 0,01). 
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Figura 16: Média e desvio padrão da potência excêntrica antes (pré), depois 

(pós) e 48 horas (48h) após a intervenção nos grupos controle, KT e placebo. 

(**p < 0,01). 

Figura 17: Média e desvio padrão do trabalho excêntrico antes (pré), depois (pós) 
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e 48 horas (48h) após a intervenção nos grupos controle, KT e placebo. (*p < 

0,05) (**p < 0,01).  

3.4 Eletromiografia 

 

 RMS – excêntrico normalizado 

 Com base na análise realizada nos dados normalizados, pode-se 

observar na Figura 18, que não houve diferença significativa entre os grupos 

controle, KT e Placebo antes (pré), depois (pós) e 48 horas (48h) após a 

intervenção. Contudo, observa-se nos grupos KT e placebo uma redução 

imediata nos valores do RMS normalizado logo após o protocolo excêntrico que 

permanece até 48 horas após intervenção. 

 

Figura 18: Média e desvio padrão do RMS da contração excêntrica antes (pré), 

depois (pós) e 48 horas (48h) após a intervenção nos grupos controle, KT e 

placebo. (**p < 0,01).  
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           Fmed – Frequência mediana 

Com relação à análise da variável frequência mediana, conforme Figura 

19, não foram identificadas diferenças entre os grupos controle, KT e Placebo 

antes (pré), depois (pós) e 48 horas (48h) após a intervenção (P=0,91). 

 

 

Figura 19: Média e desvio padrão da Fmed da contração excêntrica antes (pré), 

depois (pós) e 48 horas (48h) após a intervenção nos grupos controle, KT e 

placebo. 
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4. DISCUSSÃO 

 

4.1 Amplitude articular de repouso  

 Diante dos resultados apresentados, observou-se em todos os grupos 

uma diminuição da amplitude de repouso que permaneceu até 48 horas após o 

dano muscular induzido, sem diferenças ao comparar os três grupos.  

 Até o momento não há conhecimento de nenhum estudo referente ao uso 

do KT que realizasse avaliação na amplitude de repouso do cotovelo após dano 

muscular induzido por exercício, o que limita a comparação com outros 

trabalhos. Entretanto, há evidências de que o dano muscular induzido cause 

desordem morfológica22 e resposta inflamatória, que exacerba a lesão primária 

e provoca limitação de amplitude articular14,15.  

 Segundo Kenzo Kase1,3, a tração mecânica produzida pela aplicação do 

KT geraria um aumento do espaço intersticial, com possível melhora no fluxo 

sanguíneo e linfático estagnados no processo inflamatório local, devido a algum 

dano tecidual. Dessa forma, o KT diminuiria a resposta inflamatória melhorando 

a amplitude articular, no entanto nesse estudo não foi observado tal efeito.  

Contrastando com os dados desse trabalho, em um estudo piloto foi 

observada redução do edema dos membros inferiores após uso do KT em 

pacientes tratados com o método Ilizarov41 enquanto outros estudos, não 

confirmam que a aplicação dessa bandagem altere o fluxo sanguíneo local42,43,44. 

Acredita-se, portanto, que esses resultandos conflitantes devem-se a possíveis 

discrepâncias no rigor metologógico utilizado entre os estudos, pois observa-se 

uma grande variação no número de sujeitos, nos grupos experimentais, bem 

como nos instrumentos de coleta utilizados.  

 Assim, diante dos resultados apresentados, pode-se afirmar que a 

aplicação do KT não foi eficiente na manutenção da amplitude articular de 

repouso após exercício excêntrico nos flexores do cotovelo, de indivíduos 
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saudáveis, pois não minimizou as repercussões causadas pelo dano muscular 

induzido.  

 

4.2 Sensação dolorosa 

 Na análise da sensação dolorosa observou-se um aumento imediato da 

dor que foi agravada com 24 horas e permaneceu elevada até 48 horas depois 

do protocolo excêntrico, para todos os grupos avaliados, sem diferenças entre 

eles. Assim, pode-se assumir que o KT não foi eficiente na redução do quadro 

álgico.  

A literatura12,17,19,20 evidencia que a dor muscular de início retardado 

começa a se manifestar após 24 horas e obtém o seu pico entre 48 e 72 horas 

após exercício excêntrico, podendo persistir por mais de 7 dias. Em geral, para 

o tratamento das dores musculoesqueléticas, acredita-se que o KT, uma vez fixo 

à pele, poderia promover um estímulo tátil, o qual seria conduzido por vias 

aferentes sensitivas mielinizadas até o sistema nervoso central, produzindo uma 

sensação analgésica local1,3. No presente estudo, entretanto, não foi observado 

tal efeito. 

 Em contraste com os resultados dessa pesquisa, Bae et al32 também 

analisaram os efeitos do KT na dor muscular de início tardio induzida pelo 

exercício excêntrico, em indivíduos saudáveis. Eles encontraram resultados 

diferentes do presente estudo e afirmaram que o uso dessa bandagem influência 

na diminuição subjetiva da dor. Contudo, carecem de uma melhor 

fundamentação metodológica, pois o método utilizado para induzir a lesão foi o 

exercício resistido com halter e a amostra foi alocada em apenas um grupo 

experimental e placebo.  

 Já no presente estudo, o método indutor de lesão foi o exercício 

isocinético excêntrico máximo, realizado no dinamômetro isocinético 

computadorizado, considerado padrão-ouro para avaliação e treinamento 

musculoesquelético. Além disso, no estudo atual também foi utilizado um grupo 
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controle, além do placebo e do experimental, que assegura um maior rigor 

metodológico.   

 O estudo de Marban et al45, embora tenha avaliado o tríceps sural de 

triatletas após lesão induzida pelo exercício excêntrico, sugere que a aplicação 

do KT pode ser útil na redução de processos dolorosos sobre o ventre muscular. 

Entretanto, estes resultados também são controversos, pois se trata de um 

estudo piloto, com uma amostra consideravelmente reduzida. 

 Corroborando com os achados do presente estudo, foi publicada uma 

recente revisão sistemática30, sugerindo que as evidências atuais não justificam 

o uso do KT para alivio da dor em diversas áreas corporais, envolvendo 

diferentes condições patológicas. Os autores afirmam que, dentre os ensaios 

clínicos selecionados, nas comparações onde o KT foi melhor do que o grupo 

controle e placebo, os estudos eram de baixa qualidade metodológica ou o 

tamanho da amostra era bastante reduzido.  

 Assim, contrastando com a alegação de que o KT aplicado sobre a pele 

seria capaz de promover analgesia1,3 pode-se afirmar que a estimulação tátil 

produzida pela faixa ao longo dos dois dias de aplicação não foi suficiente para 

promover redução da dor muscular tardia. 

 

4.3 Dinamometria 

 Senso de posição articular 

 De acordo com os resultados apresentados nesse estudo, a aplicação do 

KT não alterou o SPA ativo do cotovelo após dano muscular induzido pelo 

exercício excêntrico em nenhum dos grupos avaliados. 

 Sabe-se que o dano muscular induzido libera mediadores inflamatórios, 

que aumentam a permeabilidade vascular e atrai neutrófilos, gerando radicais 

livres que exacerbam o dano à membrana celular, o que irá influenciar no 

surgimento da dor, edema e déficit proprioceptivo13,18. Segundo Kase1,3, a 

estimulação sensorial resultante da aplicação do KT, poderiam ativar 
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mecanoceptores cutâneos que por sua vez transmitem estímulos aos receptores 

musculares e articulares, funcionando, assim como um facilitador proprioceptivo. 

Com base nessa premissa, esperava-se que a estimulação tátil fornecida pelo 

KT seria suficiente para provocar essas alterações. No entanto, os resultados 

desse estudo não confirmaram essa proposição. 

 Estudos anteriores que investigaram os efeitos do KT no senso de posição 

articular ativo trazem resultados conflitantes. Em um estudo realizado por 

Fratocchi et al 31, que investigaram o efeito imediato do KT no SPA do cotovelo 

de jovens saudáveis, não foram detectadas diferenças significativas para esta 

variável. Por outro lado, em um estudo realizado por Murray e Husk46, após 

aplicação do KT em 26 sujeitos saudáveis, foi observada uma melhora no SPA 

da articulação do tornozelo.  

 Assim, considerando-se que o KT não influenciou nos resultados do SPA 

ativo, sugere-se que o estímulo tátil realizado pela bandagem não proporcionou 

estímulo cutâneo suficiente para alterar de forma significativa a função dos 

receptores musculares dos flexores de cotovelo. Dessa forma, pode-se inferir 

que a aplicação do KT nos músculos de mulheres saudáveis não promove 

alteração na resposta proprioceptiva imediata, nem 48 horas após a indução da 

lesão. 

 

 PT/BW - Pico de torque normalizado pelo peso corporal 

 Na análise da dinamometria isocinética, observou-se em todos os grupos 

uma redução imediata nos valores da variável PT/BW logo após o protocolo de 

lesão induzida, a qual permanece 48 horas após a intervenção. A queda nesses 

valores corrobora com a ideia de que a lesão muscular gerada por contração 

excêntrica reduz o pico de torque durante a contração voluntária máxima 47,48.  

  Algumas hipóteses tentam explicar o possível mecanismo de aumento da 

atividade muscular com a aplicação do KT, destacando-se a neurofacilitação 

pelo estímulo tátil, que ativaria receptores cutâneos ligados ao motoneurônios 
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gama. A ativação destas estruturas estimularia a ação dos motoneurônios alfa 

responsáveis pela contração muscular1,2,3.  

 Porém, ao analisar os resultados do presente estudo, pode-se assumir 

que a estimulação tátil fornecida pelo KT não foi suficiente para provocar essas 

alterações, não modificando assim a capacidade dos indivíduos produzirem 

torque. 

 A literatura diverge em relação ao efeito do KT na variável pico de torque. 

Fratocchi et al31, utilizando um sistema de polias isocinéticas, identificou que o 

KT aplicado sobre o bíceps braquial de jovens saudáveis aumenta o pico de 

torque concêntrico e excêntrico do cotovelo. Diferentemente destes dados e 

utilizando um dinamômetro isocinético computadorizado, como no presente 

estudo, tanto Lins et al25 em um estudo com mulheres saudáveis, quanto 

Oliveira49, em sujeitos após reconstrução de LCA, não observaram diferenças no 

pico de torque excêntrico, após aplicação do KT no quadríceps, corroborando 

com os resultados desse estudo. Deste modo, acredita-se que as possíveis 

diferenças encontradas nessa variável após aplicação do KT ocorrem devido aos 

diferentes instrumentos utilizados nas avaliações, assim como o uso de padrões 

metodológicos diversos. 

 Portanto, embora os criadores da técnica afirmem que a aplicação do KT 

reduz os efeitos inflamatórios e aumenta o desempenho muscular1, o presente 

estudo não confirmou tal hipótese, contrariando as teorias que justificam a 

utilização deste método. 

 

 Pico de torque médio 

 Os resultados do presente estudo mostram que não houve diferença no 

pico de torque médio após o protocolo excêntrico, quando são comparados os 

três grupos. Entretanto, houve redução significativa dessa variável após lesão 

induzida em todos os grupos.  
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 A literatura17,18 estabelece que músculos induzidos à lesões pelo exercício 

excêntrico necessitam de até uma semana para o seu total restabelecimento 

funcional. O criador do método KT sugere que a bandagem aplicada sobre a pele 

aumentaria o espaço intersticial, melhoraria o fluxo sanguíneo e linfático, 

favorecendo a redução de efeitos deletérios após lesão, o que aumentaria o 

desempenho muscular1,3. Entretanto, nosso estudo não encontrou evidências de 

que o KT interfere no desempenho muscular após lesão induzida nos flexores 

de cotovelo, em indivíduos saudáveis.  

 Desta forma, não se verifica aplicabilidade prática desta técnica ao longo 

do período que avaliamos, pois o presente estudo demostrou que os danos à 

força muscular, até dois dias após o protocolo de lesão induzida, não foram 

atenuados pelo uso do KT.  

 

 Potência média e trabalho 

 Nas análises da potência média e trabalho total, deve-se ressaltar que 

estas variáveis não só reduziram os valores imediatamente após a indução da 

lesão como apresentaram nova queda nas 48 horas seguintes, em todos os 

grupos avaliados sem, entretanto apresentar diferenças entre eles. 

 Na literatura não foram encontrados estudos que avaliassem o efeito do 

KT nessas variáveis após dano muscular induzido por exercício. Sabe-se, 

porém, que as variáveis trabalho total e potência média representam, 

respectivamente, somatório do torque produzido em toda a amplitude de 

movimento ao longo de todas as repetições e a quantidade de trabalho realizado 

numa determinada unidade de tempo, sendo essas, portanto, mais sensíveis às 

influências do dano muscular, pois alterações em qualquer parte da curva 

dinamométrica afetariam essas variáveis21,32.  

Segundo o criador do método KT, quando este é aplicado com uma tração 

da origem à inserção muscular, a uma tensão de até 50%, desencadeariam 

estímulos em mecanoceptores cutâneos que aumentariam a excitação muscular 
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durante o movimento1,3. Assim, com base no proposto, utilizou-se para essa 

pesquisa a mesma técnica de aplicação sugerida acima, sem observar, 

entretanto alteração nos grupos experimentais, quando comparados ao controle.  

 

4.4 Eletromiografia 

 De acordo com os resultados desse estudo, a aplicação do KT não 

influenciou na variável frequência mediana do músculo bíceps braquial, após 

dano muscular induzido pelo protocolo excêntrico, seja na comparação intra ou 

intergrupo. Embora, essa variável seja frequentemente utilizada na avaliação da 

fadiga muscular, acredita-se que o tempo necessário para a aplicação da faixa 

(cinco minutos) foi suficiente para reestabelecer os valores da linha de base. 

Já a avaliação da amplitude de ativação, observada através do valor da 

RMS, mostrou que tanto no grupo KT quanto no placebo ocorreu redução nessa 

variável durante a contração muscular, imediatamente após o protocolo 

excêntrico, que permaneceu até 48 horas após intervenção, mas sem diferença 

entre os grupos experimentais.  

 Em contraste com os resultados encontrados no presente estudo, Kenso 

Kase3 levanta a hipótese de que a tração sobre a pele produzida pela bandagem 

otimizaria a comunicação neural com os mecanoceptores cutâneos, aumentando 

o número de unidades motoras recrutadas durante a contração. Entretanto, não 

foi observado tal fenômeno, pois embora tenha ocorrido redução nos valores dos 

grupos experimentais, não foi encontrado diferenças entre esses quando 

comparado ao controle. 

 Apesar de bem estabelecido na literatura que o sinal obtido a partir da 

amplitude de ativação tem correlação direta com o número de unidades motoras 

ativas sob o eletrodo50, a literatura diverge em relação ao efeito das bandagens 

elásticas nessa variável. Konishi7, após aplicar KT na pele, observou que o 

estímulo tátil é capaz de aumentar a ativação de motoneurônios, o que 

indiretamente aumentaria o desempenho muscular em jovens saudáveis. Ele 

levantou a hipótese de que o estímulo cutâneo promovido pela faixa ativaria 
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receptores sensitivos primário de fuso muscular do tipo Ia. Esta informação 

aferente seria modulada no sistema nervoso central e por via eferente ativaria o 

motoneurônio gama, reponsável pela manutenção do tônus muscular. Este, por 

sua vez, através de uma reposta reflexa, ativaria o motoneurônio alfa, 

favorecendo a ativação muscular voluntária. 

 Por outro lado Lins et al25, após aplicação do KT não detectaram 

alterações significativas na atividade eletromiográfica no músculo vasto lateral 

de 60 voluntárias saudáveis, indicando que a estimulação tátil promovida por 

essa bandagem não foi suficiente para alterar o recrutamento desse músculo. 

Corroborando com os resultados desse estudo, Oliveira et al49 também 

observaram que o estímulo tátil gerado pelo KT não foi  suficiente para aumentar 

a ativação muscular em indivíduos com alterações musculoesqueléticas. 

  Deste modo, embora os criadores do método afirmem que a aplicação do 

KT fornece um aumento no recrutamento de unidades motoras1,3, o presente 

estudo não confirmou tal hipótese, contrariando às proposições sugeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados do presente estudo demonstram que a aplicação do KT não 

modificou nenhuma das variáveis analisadas, após dano muscular induzido nos 

flexores de cotovelo, quais sejam: a amplitude articular de repouso, a sensação 
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dolorosa, o desempenho isocinético e a atividade eletromiográfica.  Assim, 

rejeita-se a hipótese de que o KT influenciaria nos marcadores clínicos indiretos 

de dano muscular induzido pelo exercício excêntrico, em indivíduos saudáveis.  

Contudo, é pertinente ressaltar que os resultados desse estudo não 

devem ser generalizados, pois a pesquisa restringiu-se às mulheres saudáveis. 

Por fim, recomenda-se que futuros estudos avaliem os marcadores clínicos 

diretos de dano muscular, bem como observem os possíveis efeitos do método 

ao longo de toda a curva de recuperação, após lesão muscular induzida. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Efeito do Kinesio taping® sobre os 

marcadores clínicos indiretos de dano muscular induzido pelo exercício excêntrico: 

Ensaio clínico randomizado, que tem como pesquisador responsável o Prof. Dr. 

Jamilson Simões Brasileiro 

Este estudo se propõe a verificar os efeitos de uma bandagem adesiva fixa na pele 

no exercício físico excêntrico de cotovelo (alongamento ativo), avaliando o desempenho 

dos músculos flexores do braço, circunferência do braço, amplitude de movimento, dor e 

habilidade de identificar a posição do cotovelo. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de buscar métodos que 

possam aliviar os efeitos causados pelo exercício físico vigoroso, permitindo, desta 

forma, a continuidade de treinamentos/tratamentos sem perdas no desempenho e ou 

afastamento do esporte/tratamento.  

Caso você decida participar, será submetida ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

tricotomização (depilação) e limpeza de uma pequena região da pele; fixação de eletrodos 

auto adesivos para captação da atividade elétrica do músculo bíceps braquial; fixação do 

eletrogoniômetro ao longo do braço não dominante; realização de um protocolo de 

exercício no dinamômetro isocinético, que será composto de 2 séries de 10 repetições a 

60°/s. Através de um pré-sorteio a senhora será distribuída em um dos 3 grupos existentes 

na pesquisa: controle (Sem KT + exercício), experimental 1 (será submetido a aplicação 

de KT com tensão + exercício), experimental 2 (será submetido a aplicação de KT sem 

tensão + exercício). Antes e após a realização da atividade determinada pelo grupo, a 

senhora se submeterá a avaliações do desempenho muscular, atividade elétrica do 
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músculo, sensação dolorosa, amplitude de movimento, senso de posição articular e 

perimetria. Esta etapa é indolor e não há riscos. A avaliação da sensação dolorosa será 

feita através do seu próprio relato de dor durante movimentos livres e durante a palpação 

(com o algômetro). 

Os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos, no entanto a senhora 

poderá sentir dor e desconforto muscular no membro superior avaliado, referentes ao 

exercício realizado. Esses sintomas são esperados e fazem parte do âmbito da pesquisa, 

que se propõe a estudar recursos capazes de diminuí-los. No entanto, caso os sintomas 

persistirem ou haja qualquer outro tipo de desconforto relacionado com a pesquisa, estará 

assegurado o acompanhamento clínico gratuito no Departamento de Fisioterapia da 

UFRN, até que seja garantido o seu total reestabelecimento. 

Ao participar dessa pesquisa a senhora terá como benefício o conhecimento sobre 

o seu desempenho muscular nas medidas avaliadas e poderá contribuir com o 

enriquecimento do conhecimento científico sobre o tema estudado. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para o 

Prof. Dr. Jamilson Simões Brasileiro, telefone: (84) 3342-2008, e-mail: 

brasileiro@ufrnet.br  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você.  



49 

 

 

  

 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Prof. Dr. Jamilson Simões Brasileiro.  

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar 

da pesquisa os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente 

da pesquisa “EFEITO DO KINESIO TAPING® SOBRE OS MARCADORES 

CLÍNICOS INDIRETOS DE DANO MUSCULAR INDUZIDO PELO 

EXERCÍCIO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

Assinatura:_______________________________Data:____/____/___  

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  

Jamilson Simões Brasileiro – Professor Orientador  

Endereço profissional: Av. Salgado Filho, 3000. Campus Universitário  

CEP: 59078-970   Natal - RN.   Telefone: (84) 3342-2008  

 e-mail: brasileiro@ufrnet.br  

Assinatura do pesquisador 

responsável:______________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

APÊNDICE 2 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Nº _____ Data da avaliação: ___/___ /___     Grupo:__________________ 

Nome:_________________________________________________________________  

CPF_____________________________  Data de Nasc.: _____/_____/_____  

Telefone:________________    e-mail:_______________________________________  

Idade: _______  Massa corporal: _______kg     Altura: _________m       IMC: ______ 

Membro superior NÃO dominante: (   ) Esquerdo     (   ) Direito  

Realiza algum tipo de atividade física? (   ) Não   (   ) Sim  

Modalidade: __________________  Frequência: __________________ 

Faz uso de algum medicamento?  (   ) Não   (   ) Sim  

Gravidez: (   )  Não  (   ) Sim    Hipertensão: (   ) Não  (   ) Sim    

 História de câncer: (   ) Não  (   ) Sim      

Alteração de sensibilidade em MMSS: (   ) Não  (   ) Sim 

Alergia a esparadrapo ou similar:  (  ) Não    (  ) Sim 

História de lesão, trauma ou doença no MMSS nos últimos 6 meses: (   ) Não  (   ) Sim  

Presença de dor na articulação do ombro, cotovelo ou punho?  

(   ) Não    (   ) Sim    Local: ________________________________________ 
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 EVA 

 

 

 Perimetria 

Pré Pós 48h 

   

 

 ADM  

- Eletrogoniômetro 

Pré Pós 48h 

   

 - Goniômetro 

Pré Pós 48h 

   

 

 Algometria 

Pré Pós 48h 

   

 

 Dinamometria 

 Pré Pós 48h 

SPA    

Iso 1 + 50%    
2 

PT/Bw    

PT    

PT médio    

Ângulo do PT    
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Potência    

Trabalho    

 

 EMG 

CURVAS       

 Iso Pré Pós 48h Iso imed Iso 48 h 

RMS       

Fmed       

 

 Protocolo 

 

RMS inicial RMS final 

     

 

 

 Medidas dinamômetro: 

 

Dist. Cab. dinamômetro  

Distância da cadeira  

Altura da cadeira  

Encosto  

Altura do apoio de braço  

Distância do punho  

Altura da cabeça  

 

 

Obs:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Fmed inicial Fmed final 
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APÊNDICE 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

EVA - Escala visual analógica da dor 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Data da avaliação:___/___/__ 

Hora da avaliação:______ 

Orientações: 

- Pode molhar o braço normalmente, apenas evite esfregar ou utilizar água aquecida pois diminui o efeito da bandagem 

e retira as marcações na pele.  

- NÃO retirar as marcações feitas no braço e caso observe que estar saindo a tintura, reforce com caneta. 

- Reavaliar a dor exatamente 24 horas após a primeira avaliação, ver horário acima, apenas com um traço vertical. 

- NÃO tomar qualquer tipo de medicação para DOR durante as 48 horas (2 dias) após o nosso PRIMEIRO encontro. 

- NÃO alongar nem fazer exercício físico para membros superiores nas próximas 48 horas após a primeira avaliação. 

- Comparecer 2 dias após a PRIMEIRA avaliação no horário agendado: HORA________ 

- Em caso eventual de dúvidas ligar ou enviar mensagem para o telefone 9926 0122.  

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

Sem 

dor 

Pior dor 

imaginável 


