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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A osteoartrite (OA) é uma das doenças mais comuns na 

população idosa e o joelho é a articulação mais afetada, representando uma 

causa potencial de incapacidade e redução da qualidade de vida. O kinesio 

taping® (KT) surge como uma alternativa terapêutica para o tratamento desses 

indivíduos. Entretanto, as evidências atuais sobre essa técnica são limitadas e 

conflitantes, o que faz com que seus efeitos sobre a sintomatologia da doença 

ainda sejam incertos. OBJETIVO: Analisar os efeitos da aplicação do KT na dor, 

desempenho físico, edema e percepção global de mudança em idosas com OA 

de joelho (OAJ). MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico, 

controlado, randomizado e cego composto por 45 idosas. Inicialmente, todas 

foram submetidas à avaliação da dor pela Escala Visual Analógica, da força 

muscular de quadríceps pela dinamometria, da função física pelo Western 

Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) e pelo Teste 

de Caminhada de 6 minutos (TC6) e do edema por meio da perimetria. Após a 

avaliação inicial, as voluntárias foram alocadas aleatoriamente para um dos três 

grupos de intervenção: G1 (grupo controle), que foi submetido a uma aula 

educativa sobre OAJ; G2 (grupo KT sem tensão) no qual foi aplicado o KT sem 

tensão sobre o reto femoral e articulação do joelho; e G3 (grupo KT com tensão) 

onde foram aplicadas duas técnicas do KT com 30% e 10% de tensão, 

respectivamente, sobre o reto femoral e a articulação do joelho. Imediatamente 

após a intervenção, as voluntárias foram reavaliadas quanto à dor e força 

muscular, e 72 horas após a avaliação inicial todas as variáveis foram 

reavaliadas, incluindo a Percepção Global de Mudança. Os testes Kolmogorov-

Smirnov e Levene foram usados para verificação da normalidade e 

homogeneidade dos dados, respectivamente. As comparações entre grupos 

foram analisadas usando análises de variância (ANOVA) de modelo misto. Para 

todas as análises estatísticas foi adotado um nível de significância de 5% 

(p<0.05) e intervalo de confiança de 95% (IC 95%). RESULTADOS: Na análise 

entre grupos, não foram observadas diferenças significativas para nenhuma das 

variáveis analisadas, em nenhum dos momentos. As voluntárias alocadas no 

grupo KT com tensão e KT sem tensão relataram ter experimentado mudança 



 
 

benéfica com o tratamento. CONCLUSÃO: O KT não foi capaz de reduzir dor e 

edema, bem como melhoram o desempenho físico de idosas com OAJ. No 

entanto, aquelas que recebem a bandagem, independente da tensão tiveram 

uma autopercepção de melhora. 

Palavras-chaves: Articulação do joelho. Artropatias. Bandagem terapêutica 

elástica. Envelhecimento.  

CLINICAL TRIALS: NCT 03624075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Osteoarthritis (OA) is one of the most common diseases in the 

elderly population and the knee is the most affected joint, representing a potential 

cause of disability and reduced quality of life. Kinesio taping® (KT) appears as a 

therapeutic alternative for the treatment of these individuals. However, the current 

evidence on this technique is limited and conflicting, which makes its effects on 

the symptomatology of the disease still uncertain. OBJECTIVE: To analyze the 

effects of KT application on pain, physical performance, edema and overall 

perception of change in elderly women with knee OA (KOA). MATERIALS AND 

METHODS: This is a controlled, randomized, blinded clinical trial of 45 elderly 

women. Initially, all subjects underwent pain evaluation by the Visual Analogue 

Scale, quadriceps muscle strength by dynamometry, physical function by the 

Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) and 

by the 6-Minute Walk Test (6MWT) and edema by means of perimetry. After the 

initial evaluation, the volunteers were randomly assigned to one of the three 

intervention groups: G1 (control group), who underwent an educational class on 

OAJ; G2 (KT group without tension) in which KT was applied without tension on 

the rectus femoris and knee joint; and G3 (KT group with tension) where two KT 

techniques were applied with 30% and 10% tension, respectively, on the rectus 

femoris and the knee joint. Immediately after the intervention, volunteers were 

reevaluated for pain and muscle strength, and 72 hours after the initial evaluation 

all variables were reevaluated, including the Global Perception of Change. The 

Kolmogorov-Smirnov and Levene tests were used to verify the normality and 

homogeneity of the data, respectively. Comparisons between groups were 

analyzed using analysis of variance (ANOVA) of the mixed model. For all 

statistical analyzes a significance level of 5% (p <0.05) and 95% confidence 

interval (95% CI) were adopted. RESULTS: In the analysis between groups, no 

significant differences were observed for any of the analyzed variables, in any of 

the moments. Volunteers allocated to the KT group with tension and KT without 

tension reported to have experienced beneficial change with treatment. 

CONCLUSION: KT was not able to reduce pain and edema, as well as improve 

the physical performance of elderly women with OAJ. However, those who 



 
 

receive the bandage independently of the tension had a self-perception of 

improvement. 

Key words: Knee Joint. Joint Deseases. Bandages. Enderly.  

CLINICAL TRIALS: NCT 03624075 
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1 INTRODUÇÃO 

A osteoartrite (OA) é uma das desordens musculoesqueléticas mais 

comuns na população idosa, na qual se apresenta como uma condição de 

caráter crônico caracterizada principalmente por alterações que comprometem 

a cartilagem articular e o osso subcondral1.  

Estima-se que a OAJ acometa cerca de 3,8% da população mundial, 

especialmente indivíduos do sexo feminino e aqueles com idade superior a 60 

anos2. Em países como Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo, calcula-se 

que haja, respectivamente, 27 e 8,5 milhões de pessoas com esta doença3,4. 

Embora possa acometer qualquer articulação, o joelho é frequentemente mais 

afetado, representando mais de 33% dos casos em pessoas acima de 65 anos 

de idade5,6. No Brasil, a prevalência de OAJ varia entre 20,6 e 37,5%5,7. 

Acredita-se que a OAJ seja resultado da associação entre fatores 

genéticos, biomecânicos e de estilo de vida, que juntos culminam em destruição 

dos condrócitos, estresse da matriz extracelular e subsequente alteração na 

composição dos proteoglicanos, células que são responsáveis diretas por 

manter a função da cartilagem1,8,9.  

Além das mudanças estruturais percebidas na articulação, os portadores 

de OAJ podem apresentar alguns sinais e sintomas como dor, fraqueza 

muscular, rigidez articular após repouso, edema e perda da amplitude de 

movimento10. Progressivamente, também podem desenvolver importante 

incapacidade, maior dependência, menor participação na comunidade e declínio 

da qualidade de vida11,12,13.  

Levando em consideração a relação direta entre idade e prevalência da 

OAJ, bem como o acelerado processo de envelhecimento populacional vivido 

por países desenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil, espera-se que o 

número de pessoas com a doença cresça consideravelmente2 e, dessa forma, 

os serviços e profissionais de saúde precisam estar preparados para suprir tal 

demanda, principalmente no tocante à reabilitação14. Sendo assim, o kinesio 

taping® (KT) se torna um recurso que pode ser útil nesse processo.  

 O KT consiste em uma fita adesiva confeccionada com material elástico, 

resistente à água e isenta de substâncias farmacológicas que foi desenvolvida 

por Kenzo Kase, em 1979, no Japão15,16. Segundo o criador, a técnica se propõe 

a reduzir a dor, a inflamação e o edema por meio do aumento do espaço 
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intersticial e incremento do fluxo sanguíneo e linfático da região, além de fornecer 

suporte mecânico e melhorar resultados funcionais17. Acredita-se também que a 

aplicação da fita sobre a pele aumente a atividade muscular através da 

neurofacilitação, na qual ocorre a ativação dos receptores cutâneos por meio da 

estimulação tátil e subsequente estimulação dos motoneurônios alfa18.  

 A utilização do KT tem aumentado nos últimos anos apesar do seu 

mecanismo de ação ainda não estar claro e seus efeitos sobre algumas 

condições musculoesqueléticas, incluindo a OAJ, continuarem incertos15,19. 

Alguns estudos já foram conduzidos a fim de elucidar tais efeitos. Contudo, os 

achados são inconsistentes e levantam a questão da real eficácia da técnica20. 

 Mutlu et al.15, Kumar et al.21, Cho et al.22 e Anandkumar et al.23 avaliaram 

a dor de pacientes com OAJ submetidos a aplicação do KT. Nesses estudos, os 

autores puderam identificar uma redução estatisticamente significativa nos níveis 

de dor nos indivíduos que receberam a bandagem. Em contrapartida, Wageck et 

al.24 não observaram alteração no quadro álgico dos pacientes após a aplicação 

da técnica, quando comparado ao grupo placebo.   

 Outro importante sinal clínico, a força muscular, foi avaliada por 

Anandkumar et al.23 e os autores concluíram que o KT foi capaz de aumentar o 

pico de torque do quadríceps de pacientes com OAJ. Todavia, esse aumento 

não foi percebido nos trabalhos de Wageck et al.27 e Mutlu et al.15.   

 Adicionalmente, Mutlu et al.15, Kumar et al.21 e Anandkumar et al.23 

também avaliaram a função dos indivíduos portadores de OAJ após receberem 

a aplicação do KT e estes identificaram resultados positivos com relação ao 

desfecho. Entretanto, Kocyigit et al.25 sugere que esse resultado sobre a função 

seja resultado de um efeito placebo.  

 Nessa perspectiva, é notória a necessidade de estudos com maior 

qualidade metodológica que avaliem os efeitos do KT nessa população, 

sobretudo com inclusão de grupo controle. Assim, o presente estudo objetivou 

avaliar os efeitos da aplicação do KT na dor, desempenho físico, edema e 

percepção global de mudança em idosas com OAJ. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 Apesar do uso do KT ser difundido mundialmente e ainda que exista um 

suporte teórico sobre seus pretensos efeitos, sua eficácia é controversa. Alguns 

autores26,20,24 afirmam que há uma carência de estudos de alta qualidade que 

avaliem tais efeitos, gerando, dessa forma, evidências insuficientes. Com isso, 

torna-se necessária a realização de mais ensaios clínicos de boa qualidade que 

contribuam para elucidar as repercussões da aplicação da técnica sobre os 

desfechos clínicos de pacientes com OAJ. 

 Até o momento, poucos estudos avaliaram o possível efeito placebo 

existente após a aplicação, assim, a inclusão de um grupo controle, além dos 

grupos com e sem tensão, dão força a este ensaio clínico. Além disso, no grupo 

KT sem tensão a bandagem foi aplicada de maneira similar à que foi aplicada no 

grupo KT com tensão (sobre o ventre muscular do reto femoral e articulação do 

joelho), sendo essa forma diferente das outras formas que são comumente 

utilizadas nos estudos. Ainda, este é o primeiro trabalho a analisar a percepção 

de melhora com o tratamento de pacientes com OAJ submetidas a aplicação do 

KT.  

 Neste estudo, levantou-se a hipótese de que o KT seria capaz de melhorar 

a dor em indivíduos com OAJ, mas sem nenhum efeito positivo sobre os 

desfechos relacionados ao desempenho físico e ao edema.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 Analisar os efeitos da aplicação do KT na dor, desempenho físico, edema 

e percepção global de mudança de idosas com OAJ.  

3.2 Objetivos específicos 

• Avaliar os efeitos imediatos do KT na dor em idosas com OAJ, 

comparando os três grupos avaliados; 

• Avaliar os efeitos imediatos do KT na força muscular de quadríceps em 

idosas com OAJ, comparando os três grupos avaliados; 

• Avaliar os efeitos de 72 horas de uso contínuo do KT na força muscular 

de quadríceps em idosas com OAJ, comparando os três grupos avaliados; 

• Avaliar os efeitos de 72 horas de uso contínuo do KT na dor em idosas 

com OAJ, comparando os três grupos avaliados; 

• Avaliar os efeitos de 72 horas de uso contínuo do KT no edema em idosas 

com OAJ, comparando os três grupos avaliados; 

• Avaliar os efeitos de 72 horas de uso contínuo do KT na função física de 

idosas com OAJ, comparando os três grupos avaliados; 

• Avaliar os efeitos de 72 horas de uso contínuo do KT na percepção global 

de mudança de idosas com OAJ, comparando os três grupos avaliados.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Delineamento e local da pesquisa 

 Trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado e cego, realizado 

no Laboratório de Motricidade e Fisiologia Humana da Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que foram 

utilizadas três intervenções, respeitando-se a divisão em 3 grupos com 15 

voluntárias em cada: G1 –  controle; G2 –  grupo KT sem tensão; e G3 – grupo 

KT com tensão.  

4.2 Participantes 

Foram consideradas aptas à inclusão indivíduos do sexo feminino, não 

obesas, com diagnóstico de OAJ segundo os critérios do Colégio Americano de 

Reumatologia10 (dor no joelho na maior parte do dia durante as últimas semanas 

e idade maior que 60 anos [critérios obrigatórios], e pelo menos dois dos 

seguintes critérios: rigidez pós repouso menor que 30 minutos, crepitação no 

joelho acometido, aumento articular de consistência firme, ausência de aumento 

de temperatura e hipersensibilidade dolorosa à palpação). Além disso, foram 

incluídas aquelas com escore entre 3 e 10 na Escala Visual Analógica (EVA), 

classificadas com OAJ leve ou moderada de acordo com o Questionário 

Algofuncional de Lequèsne (Anexo A), presença de rigidez durante o início das 

atividades, inchaço intermitente, sem histórico de doença articular associada ou 

doença reumática sistêmica e/ou histórico de cirurgia em membro inferior 

afetado ou, ainda, déficits neurológicos, vestibulares, visuais e auditivos que 

impossibilitassem as avaliações. Indivíduos que não estavam sob tratamento 

fisioterapêutico durante a intervenção, que não apresentassem alergia a 

bandagem ou sem lesão cutânea na região onde seria aplicado o KT e sem 

histórico de utilização do KT também foram incluídos.  

As voluntárias seriam excluídas do estudo caso referissem dor durante a 

aplicação dos procedimentos, se não completassem o tempo de tratamento ou 

que não executassem os procedimentos de avaliação de forma correta, 

impossibilitando a coleta de qualquer um dos dados investigados, além daqueles 

que tomassem medicação analgésica durante a intervenção e que se 

recusassem a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 
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1). Nesses casos, a análise de intenção de tratar seria realizada. Com base 

nesses critérios, nenhuma voluntária foi excluída do estudo. 

4.3 Amostragem e processo de alocação 

Com base em valores obtidos em estudo utilizando métodos 

semelhantes15, uma amostra de 45 sujeitos foi suficiente para detectar uma 

diferença clinicamente importante (2,0 pontos) entre os grupos para o desfecho 

dor mensurada pela Escala Visual Analógica. Foi considerado para o cálculo 

amostral um poder estatístico de 90% e um alfa de 5% e uma taxa de perda de 

10%. O software utilizado para o cálculo foi o Gpower 3.1. 

A amostra foi dividida de forma aleatória, por meio de um sistema de 

randomização de amostras (http://www.randomization.org). Essa alocação foi 

organizada em envelopes selados e opacos nos quais apenas um pesquisador 

não envolvido nas avaliações teve acesso. De maneira geral, participaram da 

pesquisa quatro pesquisadores independentes: o primeiro, responsável pela 

randomização; o segundo, pela aplicação dos protocolos; o terceiro realizou as 

avaliações das voluntárias; e o quarto, a análise estatística de maneira cega. 

Além disso, como as voluntárias não tinham conhecimento prévio da bandagem, 

foi possível cegá-las quanto aos grupos 2 e 3 (grupo KT sem tensão e grupo KT 

com tensão, respectivamente). 

As voluntárias foram avaliadas antes da aplicação dos protocolos 

(momento T0), imediatamente após a aplicação (momento T1) e 72 horas depois 

da aplicação (momento T2). No momento T0 foram avaliados a dor, força 

muscular, edema e função física. Em T1, apenas a dor e a força muscular foram 

mensuradas. Por fim, em T2, todas as avaliações realizadas no momento T0 

foram repetidas e incluída a avaliação da percepção global de mudança.  

4.4 Desfechos e instrumentos de avaliação 

4.4.1 Dor  

 A dor das voluntárias foi mensurada pela Escala Visual Analógica (EVA). 

Nessa escala admite-se um escore que varia de 0 (sem dor) a 10 (pior dor 

imaginável)27 (Figura 1). A voluntária era questionada sobre a sua dor durante a 

atividade de sentar e levantar de uma cadeira.   
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4.4.2 Força muscular de quadríceps 

 A força do quadríceps foi avaliada por meio da dinamometria, na qual 

foram utilizados um dinamômetro portátil da marca Lafayette® (Figura 2) e uma 

fita não elástica. As voluntárias eram posicionadas em uma maca, sentadas, com 

o quadril e joelho a 90º. Com a fita ancorada à maca e o dinamômetro na região 

anterior do tornozelo (entre os maléolos), as voluntárias executavam cada teste 

empurrando o dinamômetro contra a fita. Inicialmente, foi realizada a 

familiarização com o teste e, posteriormente, mais três repetições eram 

executadas, sendo o maior valor obtido utilizado para as análises. Cada teste 

teve duração de 5 segundos com um repouso de 30 segundos entre cada teste28. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Escala Visual Analógica para Dor 

Figura 2. Dinamômetro portátil Lafayette 

utilizado no estudo 
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4.4.3 Edema 

 O edema foi avaliado por meio de perimetria. Para isso, a voluntária foi 

posicionada em decúbito dorsal com quadril em posição neutra, joelho estendido 

e quadríceps relaxado. Nessa posição, o avaliador mediu, com uma fita métrica, 

o joelho em três pontos específicos: na dobra da fossa poplítea, 5 centímetros 

acima e 5 centímetros abaixo da dobra. Cada nível foi avaliado três vezes e a 

média das medições foi utilizada para análise24.  

4.4.4 Função física 

 A função física foi mensurada pela aplicação do questionário Western 

Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)29 (Anexo B). 

O WOMAC é um instrumento confiável e validado para a língua portuguesa que 

contém 24 questões divididas em três categorias: dor (5 questões), rigidez (2 

questões) e função física autorrelatada (17 questões). Os itens são avaliados por 

uma escala Likert e cada questão recebe um escore que varia de 0 a 100 pontos, 

de acordo com a resposta do paciente (nenhuma = 0; pouca = 25; moderada= 

50; intensa = 75; muito intensa = 100). Quanto maior o escore obtido, pior é a 

gravidade da doença30.  

 Além do WOMAC, foi realizado o teste de caminhada de seis minutos 

(TC6), de acordo com as recomendações da American Thoracic Society31. Uma 

distância de 30 metros foi demarcada por dois cones (um na marca inicial e outro 

na marca final). As voluntárias foram orientadas a percorrerem o maior número 

de vezes a distância demarcada durante seis minutos e, ao fim deste tempo, a 

distância percorrida era mensurada (Figura 3). Durante o teste foram dados 

incentivos verbais a cada minuto como, por exemplo, “O Sr.(a) está indo muito 

bem” e “continue assim”.  
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4.4.5 Percepção Global de Mudança 

 A percepção global de mudança com relação a melhora da voluntária com 

o tratamento foi avaliada pela Patient Global Impression of Change (versão 

adaptada para o português brasileiro) (Anexo C). Essa ferramenta avalia a 

percepção de mudança com relação ao tratamento nas limitações de atividade, 

sintomas, emoções e qualidade de vida da voluntária, e possui uma escala que 

varia de 1 a 7, sendo: 1 – sem alteração (ou a condição piorou); 2 – quase na 

mesma, sem alteração visível; 3 – ligeiramente melhor, mas, sem alterações 

consideráveis; 4 – com algumas melhorias, mas a mudança não representou 

qualquer diferença real; 5 – moderadamente melhor, com mudança ligeira mas 

significativa; 6 – melhor, e com melhorias que fizeram uma diferença real e útil; 

e 7 – muito melhor, e com uma melhoria considerável que fez toda diferença32,33.  

4.5 Protocolos de intervenção 

4.5.1 Grupo controle (G1) – aula sobre OAJ 

 As voluntárias do grupo controle assistiram a uma aula sobre OAJ com 

duração de 60 minutos. Nessa aula foi apresentado temas como: definição de 

OAJ, conceitos básicos sobre anatomia do joelho, orientações sobre proteção 

articular e reabilitação. Ao fim da aula, todas receberam uma cartilha 

Figura 3. Teste de Caminhada de 6 minutos 
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autoexplicativa com todo o conteúdo exposto. A aula e as avaliações neste grupo 

foram realizadas com 5 voluntárias por vez.   

4.5.2 Grupo KT sem tensão (G2) – aplicação do KT sem tensão 

As voluntárias alocadas para o grupo KT sem tensão receberam duas 

técnicas simultâneas do KT (Kinesio Tex Gold®, Figura 4), ambas sem tensão. 

Na primeira técnica, o KT foi aplicado em formato de ‘Y’ invertido sobre o reto 

femoral. A borda superior da tira ficou 15 cm abaixo da espinha ilíaca ântero-

superior com os braços do ‘Y’ dando a volta em torno da patela e se encontrando 

em sua borda inferior. Já com relação a segunda técnica, o corpo da fita foi 

dividido longitudinalmente em quatro tiras mais estreitas. A primeira peça foi 

aplicada lateralmente ao joelho, 15 cm acima da linha articular e o corpo da fita 

cruzando a frente do joelho com 2 cm de distância entre cada tira mais estreita. 

A segunda peça foi aplicada no lado medial do joelho, cruzando a frente do joelho 

e seguindo o mesmo procedimento da primeira peça. As duas peças se cruzam 

na face anterior do joelho e, para serem aplicadas, a voluntária era posicionada 

em decúbito dorsal, sem flexão do joelho (Figura 5). No caso de OAJ bilateral, o 

membro mais afetado com base no escore da EVA foi o escolhido para sofrer a 

intervenção. Todas as voluntárias permaneceram com a fita por 72 horas24.   

4.5.3 Grupo KT com tensão (G3) – aplicação do KT com tensão  

 O grupo KT com tensão recebeu uma aplicação similar àquela descrita 

para o grupo KT sem tensão, no entanto, neste grupo foi utilizada uma 

determinada quantidade de tensão para cada uma das duas técnicas, levando 

em consideração os princípios do método descrito por Kase et al.17, 

preconizando o alívio da dor e edema e melhora do desempenho. Na primeira 

aplicação, o KT foi disposto em formato de ‘Y’ invertido sobre o reto femoral. A 

borda superior da tira ficou 15 cm abaixo da espinha ilíaca ântero-superior com 

os braços do ‘Y’ dando a volta em torno da patela e se encontrando em sua borda 

inferior. Nesta aplicação a tensão estabelecida foi de 30% e a paciente foi 

posicionada em decúbito dorsal com máxima flexão de joelho. Já com relação a 

segunda técnica, o corpo da fita foi dividido longitudinalmente em quatro tiras 

mais estreitas. A primeira peça foi aplicada lateralmente ao joelho, 15 cm acima 

da linha articular e o corpo da fita cruzando a frente do joelho com 2 cm de 
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distância entre cada tira mais estreita. A segunda peça foi aplicada no lado 

medial do joelho, cruzando a frente do joelho e seguindo o mesmo procedimento 

da primeira peça. As duas peças se cruzam na face anterior do joelho. As duas 

peças eram aplicadas com 10% de tensão e a paciente foi posicionada em 

decúbito dorsal, sem flexão do joelho (Figura 6). No caso de OAJ bilateral, em 

ambas as técnicas de aplicação, o membro mais afetado com base no escore da 

EVA foi o escolhido para sofrer a intervenção. Todas as voluntárias 

permaneceram com a fita por 72 horas24. 

 

 

 

 

 

Imagem 4. Kinesio Tex Gold utilizada 

no estudo 

Imagem 5. Disposição da bandagem 

sobre a pele 
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4.6 Procedimentos  

Antes do início das coletas foi realizado um estudo piloto visando 

adequação de todos os procedimentos da pesquisa, bem como o treinamento 

dos pesquisadores envolvidos. Vale destacar que as voluntárias do estudo piloto 

não foram utilizadas nas análises deste estudo. 

 As voluntárias foram recrutadas na Clínica Escola de Fisioterapia da 

FACISA/UFRN, informadas sobre o objetivo e procedimentos da pesquisa e 

convidadas a assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Inicialmente, foi realizada uma triagem na qual foram coletadas informações 

pessoais (nome, endereço, telefone), dados antropométricos (idade, índice de 

massa corpórea), sóciodemográficos (profissão, raça, renda, escolaridade) e 

antecedentes patológicos e clínicos (Apêndice 2). Em seguida, foi aplicado o 

questionário Questionário Algofuncional de Lequesne.   

Aquelas aptas à inclusão foram avaliadas na linha de base com relação a 

força muscular do quadríceps, dor, edema e função física (momento T0). Em 

seguida, foram alocadas para um dos três grupos (G1, G2 ou G3), onde 

receberam a intervenção pré-estabelecida. Imediatamente após a intervenção, 

a força muscular e a dor foram reavaliadas (momento T1) e 72 horas depois 

(momento T2) todas as avaliações realizadas no momento T0 foram repetidas, 

além da avaliação da percepção global de mudança (Figura 6). 

4.7 Aspectos éticos 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN) através da 

interface nacional Plataforma Brasil (Parecer número 2.577.088) (Anexo D). Foi 

respeitada a autonomia e a garantia do anonimato das 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 seres humanos. Antes de admitidos no estudo, todas as 

voluntárias assinaram o TCLE. 

Toda a metodologia deste ensaio clínico seguiu as recomendações do 

CONSORT 201034 e, ainda, foi registrado prospectivamente no ClinicalTrials.gov 

(número do registro: NCT 03624075).  
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Figura 6. Fluxograma do estudo. 

4.8 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com auxílio do software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0 para Windows. A 

Avaliadas para elegibilidade 
(n=64) 

Excluídas (n=19) 

 Inelegíveis (n=10) 

 Falta de interesse (n=03) 

 Outras razões (n=06) 

Randomização 
(n=45) 

Avaliação pré intervenção (T0) 
Dor, Força muscular, Edema e Função física 

(n=45) 

Grupo controle (G1) 
(n=15) 

Grupo KT com tensão (G3) 
(n=15) 

Avaliação pós imediato (T1) 
Dor e Força muscular 

(n=45) 

Avaliação 72 horas depois (T2) 
Dor, Força muscular, Edema, Função física e Percepção global de mudança 

(n=45) 

Grupo KT sem tensão (G2) 
(n=15) 
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normalidade de distribuição dos dados e a homogeneidade das variâncias foram 

verificadas por meio dos testes de Kolmogorov-Smirnov (K-S) e Levene, 

respectivamente. Na análise foi utilizada a média como medida de tendência 

central e o desvio padrão como medida de dispersão. 

Para a realização das comparações entre os grupos de cada variável do 

estudo, foi utilizada a ANOVA de modelo misto. Para todas as análises 

estatísticas será adotado um nível de significância de 5% (p<0.05) e intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%).
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5 RESULTADOS 

 Na Tabela 1 é possível perceber a homogeneidade de todos os grupos na avaliação de linha de base para todas as variáveis 

analisadas.  

Tabela 1. Valores de média e desvio padrão (± DP) de todas as variáveis analisadas dos três grupos na avaliação de linha de base. 

 
Variáveis 

Controle (n=15) 
Média (± DP) 

KT com tensão (n=15) 
Média (± DP) 

KT sem tensão 
(n=15) 

Média (± DP) 
p* 

Idade (anos) 65,6 (6,7) 66,8 (4,6) 68,1 (5,7) 0,51 

IMC (kg/m2) 27,7 (2,2) 28,2 (2,0) 26,7 (2,3) 0,19 

Dor (EVA) 5,4 (1,8) 5,5 (2,4) 6,9 (1,5) 0,14 

Perimetria (cm) 
(acima da linha articular) 

41,7 (3,8) 43 (6,3) 45,9 (6,2) 0,12 

Perimetria (cm) 
(linha articular) 

39,6 (2,8) 41 (4.8) 43,3 (5,1) 0,14 

Perimetria (cm) 
(abaixo da linha articular) 

35,1 (2,6) 36,6 (4,7) 37,7 (3,3) 0,17 

WOMAC 41,4 (21,1) 41,9 (12,5) 57,4 (19,6) 0,07 

TC6 (metros) 313,3(62,1) 332,5 (91,5) 251,9 (133,0) 0,22 

Força muscular (kg) 15,5 (4,2) 18,2 (6,5) 16 (8,4) 0,52 

 *ANOVA one way; IMC: Índice de Massa Corpórea; Kg/cm2: Quilograma/centímetro quadrado; EVA: Escala Visual 

Analógica; Cm: centímetros; WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index; TC6: Teste de 

caminha de 6 minutos; Kg: Quilograma. 
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A tabela 2 mostra os valores de média e desvio padrão das variáveis dor e força muscular de quadríceps, dos três grupos, 

nos três tempos de avaliação.  

Tabela 2. Média e desvio padrão (±DP) das variáveis dor e força muscular nos três tempos de avaliação. 

Variáveis 
Controle (n=15) 

Média (±DP) 
KT com tensão (n=15) 

Média (±DP) 
KT sem tensão (n=15) 

Média (±DP) 

 
Dor (EVA) 

T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2 

5.4 (1.8) 4.6 (2.3) 4.5(2.2) 5.5 (2.4) 3.9 (3.1) 3.0 (2.5) 6.9(1.5) 5.8 (2.4) 4.4 (3.0) 

Força muscular (Kg) 
 

15.6 (4.3) 
 

16.9 (5.6) 17.3 (6.1) 18.2 (6.5) 18.4 (5.7) 19.9 (6.3) 16.0 (8.4) 17.9 (7.5) 19.6 (7.1) 

         EVA: Escala Visual Analógica; Kg: Quilograma. 

Na Tabela 3 são apresentados os valores de média e desvio padrão das medidas de perimetria, do WOMAC e do TC6, dos 

três grupos, nos dois tempos de avaliação (T0 e T2).  

Tabela 3. Média e desvio padrão (±DP) das variáveis perimetria, WOMAC e TC6 de acordo com cada grupo nos momentos T0 e T2. 

  Cm: centímetros; WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index; TC6: teste de caminha de 6 minutos.

Variáveis 
Controle 

Média (±DP) 
KT com tensão 

Média (±DP) 
KT sem tensão 

Média (±DP) 

 T0 T2 T0 T2 T0 T2 

Perimetria (cm) 

(acima da linha articular) 
41.8 (3.8) 42.1 (3.5) 43.0(6.3) 43.7 (6.3) 45.9 (6.3) 46.4 (6.8) 

Perimetria (cm) 

(linha articular) 
39.6 (2.8) 39.1 (3.0) 41.0 (4.8) 40.9 (5.0) 43.3 (5.1) 43.7 (5.2) 

Perimetria (cm) 

(abaixo da linha articular) 
35.1 (2.6) 35.4 (2.6) 36.6 (4.7) 37.0 (5.1) 37.7 (3.3) 38.1 (3.7) 

WOMAC 41.4 (21.1) 36.6 (19.2) 41.9 (12.5) 26.3 (10.9) 57.5 (19.6) 35.5 (26.5) 

TC6 (metros) 313.3 (62.1) 330.0 (51.4) 332.0 (91.0) 353.0 (102.0) 251.9 (133.0) 262.2 (126.8) 
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Já na Tabela 4 são apresentados os resultados das comparações entre os grupos nos momentos T1 e T2 para as 

variáveis dor e força muscular. A partir dela observa-se a ausência de diferença significativa entre grupos para ambas 

as variáveis. 

Tabela 4. Diferença entre os grupos para as variáveis dor e força muscular nos momentos T1 e T2. 

 

A Tabela 5 mostra a diferença de média entre os grupos para as variáveis perimetria, TC6 e WOMAC no momento T2. Nela 

é possível perceber que não houve diferença significativa entre os três grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 
Diferença de média entre grupos 
Intervalo de confiança (IC 95%) 

                    T1 – Imediatamente depois da intervenção 
             (IC 95%), p 

                        T2 - 72 horas depois da intervenção 
(IC 95%), p 

 
Controle 

vs 
KT sem tensão 

p 
Controle 

vs 
KT com tensão 

P 
KT com tensão 

vs 
KT sem tensão 

P 
Controle 

vs 
KT sem tensão 

p 
Controle 

vs 
KT com tensão 

p 

KT com 
tensão vs 
KT sem 
tensão 

p 

Dor 
 (EVA) 

-1.2  
(-3.6 / 1.2) 

0.67 
0.66  

(-1.7/3.0) 
0.99 

-1.8  
(-4.2/0.5) 

0.18 
0.13 

 (-2.2/2.5) 
0.98 

1.4  
(-0.9/3.8) 

0.39 
-1.3 

(-3.7/1.0) 
0.50 

Força 
muscular (Kg) 

-1.0 
(-6.8/4.7) 

0.99 
-1.5 

(-7.3/4.2) 
0.98 

0.56 
(-5.2/6.3) 

0.99 
-2.2 

(-8.2/3.7) 
0.99 

-2.6 
(-8.6/3.3) 

0.84 
0.35 

(-5.6/6.3) 
0.99 

IC: intervalo de confiança; KT: kinesio taping; EVA: escala visual analógica; Kg: quilograma. 
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Tabela 5. Comparação entre grupos para as variáveis edema (perimetria) e função física (WOMAC e TC6) no momento T2. 

 

        

 

IC:intervalo de confiança; cm: centímetros; WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index; TC6: teste de caminha de 6 minutos. 

Por fim, na Tabela 6 são apresentadas as respostas dos grupos com relação a percepção global de mudança após o 

tratamento. É perceptível que a maioria das voluntárias dos grupos KT com tensão e KT sem tensão relataram alguma melhora 

após a aplicação. No entanto, grande parte das voluntárias do grupo controle não identificaram nenhuma melhora. 

 

 

 

 

Variáveis 
Diferença de média entre grupos 
Intervalo de confiança (IC 95%) 

T2 - 72 horas depois da intervenção 
(IC 95%), p 

 
Controle vs KT sem 

tensão 
P 

Controle vs KT com 
tensão 

P 
KT com tensão vs KT 

sem tensão 
p 

Perimetria (cm) 
(acima da linha articular) 

-4.2 (-9.5/0.9) 0.14 -1.6 (-6.8/3.6) 0.98 -2.7 (-7.9/2.5) 0.46 

Perimetria (cm) 
(linha articular) 

-4.5 (-8.7/0.44) 0.10 -1.7 (-5.9/2.3) 0.87 -2.8 (-6.9/1.3) 0.29 

Perimetria (cm) 
(abaixo da linha articular) 

-2.7 (-6.3/0.9) 0.21 -1.5 (-5.2/2.0) 0.85 -1.1 (-4.7/2.5) 0.98 

WOMAC 1.1 (-17.0/19.3) 0.99 10.2 (-7.9/28.4) 0.50 -9.1 (-27.3/9.0) 0.65 

TC6 (metros) 67.8 (-22.2/157.8) 0.20 -23 (-113/67) 0.99 90.8 (-7.0/180.8) 0.10 
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                                                   Tabela 6. Percepção global de mudança ao fim do tratamento (momento T2) de acordo com os três grupos. 

 
PGIC 

 

Controle (n=15) 
n (%) 

KT com tensão (n=15) 
n (%) 

KT sem tensão (n=15) 
n (%) 

Sem alteração 7 (46,7) 0 (0) 1 (6,7) 

Quase na mesma  5 (33,3) 0 (0) 0 (0) 

Ligeiramente melhor 2 (13,3) 1 (6,7) 0 (0) 

Com algumas melhorias 1 (6,7) 0 (0) 2 (13,3) 

Moderadamente melhor 0 (0) 5 (33,3) 4 (26,7) 

Melhor 0 (0) 6 (40) 4 (26,7) 

Muito melhor 0 (0) 3 (20) 4 (26,7) 

                                              PGIC: Patient Global Impression of Change.  
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6 DISCUSSÃO 

Os resultados mostraram que para todas as variáveis, as comparações 

estatísticas entre os grupos não apresentaram diferenças significativas, 

indicando que a aplicação do KT com ou sem tensão não altera o seu 

comportamento quando comparadas ao grupo controle.  

A ausência de melhora da dor refuta a teoria proposta por Kase et al17 que 

tem como base a teoria das comportas como responsável pela atenuação da 

dor35,36,37,38. Todavia, de acordo com Hall39, os vários tipos de receptores 

cutâneos respondem de forma diferente a cada estímulo específico, em especial 

os receptores de baixa adaptação (respondem à pressão sobre a pele) e os de 

rápida adaptação (são ativados pelo movimento da pele, mas não por uma 

pressão constante). Assim, após a aplicação do KT ambos os receptores podem 

ter sofrido um fenômeno de acomodação e, consequentemente, não ter gerado 

melhora da dor das voluntárias.  

Kase et al40 ainda afirmam que tensões em demasia podem atenuar os 

efeitos do KT. Nesse sentido, Melo et al41 sugerem que tensão acima de 50% 

não é capaz de reduzir a dor. Em contrapartida, os achados do ensaio clínico de 

Anandkumar et al23 se opõem ao que foi proposto por Melo et al41, uma vez que 

os autores identificaram redução significativa da dor em favor do grupo que 

recebeu KT com tensão entre 50 e 75%.  

 Portanto, quando os achados do presente estudo confrontam as 

proposições expostas por Kase et al40, Melo et al41 e Anandkumar et al23, pode-

se sugerir que a tensão aplicada não tem relação com a atenuação da dor. 

Adicionalmente, sugere-se que os resultados relacionados à dor possam ser 

explicados por um possível efeito placebo, uma vez que as voluntárias relataram 

redução da dor no grupo sem tensão após a aplicação.  

Os resultados deste estudo também demonstram que a aplicação do KT 

não melhorou a força muscular de quadríceps na amostra estudada. A fraqueza 

muscular do quadríceps foi considerada neste estudo devido à sua relevância 

clínica, uma vez que está diretamente relacionada com a progressão da doença 

e piora do estado funcional desses pacientes42,43,35. Sendo assim, técnicas que 

ajudem a minimizar essa perda de força seriam indicadas para essa população.  
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A ausência de achados significativos relacionados à força muscular 

observada neste estudo tem sua justificativa pautada na insuficiência do 

estímulo gerado pela bandagem sobre a pele em promover a neurofacilitação e, 

consequentemente, prover melhora no desempenho muscular26,44.  

Nossos achados alinham-se aos de outros autores15,24,35,43,45 que também 

não encontraram melhora da força de quadríceps em indivíduos com OAJ 

submetidos à aplicação do KT com diferentes tensões. No entanto, Anandkumar 

et al23 apresentam resultados em que portadores de OAJ tiveram um ganho de 

força de quadríceps após a aplicação do KT com tensão entre 50 e 75%. Este 

aumento descrito pelo autor pode ter relação com a presença do efeito placebo, 

como é sugerido por Lemos et al46 e Poon et al47. Apesar dos esforços voltados 

para avaliação do efeito placebo do KT sobre a força muscular, as evidências 

ainda continuam limitadas. 

Outro desfecho de grande importância para o paciente, a função física, foi 

avaliada por este estudo e nenhuma diferença entre os grupos foi observada. 

Este achado corrobora com os apresentados pelas pesquisas de Wageck et al24, 

Kocyigit et al25 e Aydogdy et al42, nas quais encontraram achados semelhantes. 

Sugere-se que este resultado pode decorrer da ausência de melhora da dor e da 

força muscular como citado previamente, ou, ainda, da não redução do edema, 

uma vez que estas características, em indivíduos com AOJ, possuem íntima 

relação com a função física24,48.  

Já no que diz respeito aos achados relacionados ao edema, não foram 

encontradas quaisquer diferenças significativas entre os grupos. Desta forma, os 

resultados do presente estudo podem descartar a teoria levantada por Kase et 

al17 que afirma que o KT sobre a pele promove a formação de micro-ondas 

(convoluções) que, junto com a ativação muscular, pode resultar na drenagem 

do edema através dos vasos linfáticos. 

Aguilar-Ferrández et al49 mostraram através de impedância bioelétrica 

uma redução do líquido extracelular em mulheres com insuficiência venosa 

crônica submetidas à aplicação do KT. No entanto, estes mesmos autores em 

um outro estudo50 com uma amostra similar, não observaram diferença no 

volume do membro após o uso da bandagem. Nesse sentido, Wageck et al24 

levanta a hipótese de que as alterações promovidas pelo KT tenham uma ação 

apenas celular, não tendo qualquer relevância ou significância clínica. Sendo 
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assim, os achados do presente estudo mostram que a aplicação do KT na 

população estudada não diminui o edema, mesmo sendo aplicado com tensão e 

criando micro-ondas na pele (convoluções).    

Por fim, este estudo incluiu a avaliação da percepção de mudança com o 

tratamento, sendo o primeiro a avaliar esse desfecho em uma amostra com OAJ, 

após a aplicação do KT. Foi possível verificar que a maioria dos indivíduos do 

grupo KT com tensão e KT sem tensão referiram conceitos que variaram de 

“moderadamente melhor” até “muito melhor”. Em contrapartida, uma porção 

majoritária das voluntárias alocadas no grupo controle referiram conceitos como 

“sem alteração” ou “quase a mesma coisa”. Estes resultados podem ser 

influenciados por aspectos psicológicos que envolvem o processo saúde-

doença, em que a alteração da condição e/ou percepção do paciente varia à 

medida que este muda suas crenças e comportamentos51. Assim, sugere-se que 

a aplicação do KT pode mudar a visão do paciente frente aos sinais inerentes à 

doença.  

Os resultados de Klein et al51 e de Dilek et al52, referentes à percepção de 

melhora em indivíduos depois da aplicação do KT corroboram com os presentes 

achados e reforçam a importância de se avaliar a autopercepção de saúde e 

satisfação com a intervenção terapêutica. 

 O diferencial deste trabalho se encontra na inclusão de um grupo controle, 

além dos grupos com e sem tensão, o que viabilizou a análise do efeito placebo 

decorrente da aplicação do KT, ajudando, assim, a esclarecer hipóteses 

levantadas por outros estudos. E isto é reforçado pela aplicação similar do KT 

nos grupos com e sem tensão. Além disso, foi possível avaliar a percepção de 

melhora na visão das pacientes com relação ao tratamento oferecido. 

Vale salientar que todos os achados deste estudo se aplicam apenas a 

mulheres idosas com OAJ leve ou moderada, além da necessidade de futuros 

estudos com períodos de follow-up mais longos e com diferentes tempos de 

aplicação. 
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7 CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo mostram que a aplicação do KT no 

joelho de idosas com OAJ não é capaz de reduzir a dor e edema, bem como 

melhorar a função física e força muscular do quadríceps. No entanto, foi 

percebido que as voluntárias que receberam a aplicação da bandagem, 

independente da tensão, autorrelataram melhorias após a intervenção. Dessa 

forma, esses resultados podem auxiliar os profissionais na tomada de decisão 

clínica para gestão da sintomatologia nessa população. 
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APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo denominado “Análise dos 

efeitos do kinesio taping na força muscular, dor, edema, função física e qualidade 

de vida de mulheres com osteoartrite de joelho”, que tem como pesquisador 

responsável Caio Alano de Almeida Lins e deverá ser realizada na Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairí/Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar quais os efeitos da aplicação do kinesio 

taping (um tipo de fita elástica que se aplica sobre a pele) na força muscular, dor, 

inchaço, na capacidade de desenvolver atividades do dia a dia e na qualidade de vida 

de mulheres idosas com osteoartrite de joelho, que é uma doença provocada pelo 

desgaste da articulação do joelho. O motivo que nos leva a realizar esta pesquisa é o 

interesse em ajudar a aumentar o pouco conhecimento que se tem sobre o uso dessa 

fita e colaborar no tratamento das pessoas que possuem essa doença. 

Caso você deseje participar da pesquisa, os seguintes procedimentos deverão 

ser realizados: preenchimento da ficha de avaliação organizada em identificação e 

avaliação geral (informações como nome, profissão, renda, altura, peso e dados sobre 

a doença) e preenchimento de uma escala para medir o nível de dor. 

Logo em seguida, será realizado um sorteio no qual você ficará em um dos três 

grupo de intervenção: G1 – grupo placebo (aplicação simulada da fita), G2 – grupo 

controle (atividades de educação em saúde) e G3 – grupo experimental (aplicação real 

da fita). Antes da intervenção, você deverá relatar o nível de dor e responder a 

questionários para investigar a qualidade de vida e a capacidade de desenvolver 

atividades diárias, a resposta desses questionários levam um tempo aproximado de 50 

minutos, além disso, serão realizados testes para medir a dor e a força dos músculos 

da coxa. Após a intervenção (imediatamente e 48 horas depois) todos esses resultados 

serão avaliados novamente. 

 Você foi avisado de que, ao participar da pesquisa, estaria exposto a alguns 

benefícios como o conhecimento e a possível melhora das medidas de dor, força 

muscular, função física, edema (inchaço) e melhora da qualidade de vida. Além disso, 

alguns riscos mínimos poderão ser oferecidos, tais como: fadiga, cansaço ou 

desconforto durante os testes de dor, força muscular e de capacidade de realizar 

atividades diárias. No entanto, é importante você relatar qualquer desconforto ao 

pesquisador, que imediatamente poderá interromper. Haverá também um risco de 

queda e alergia a fita. Para isso, você será acompanhada de perto durante todos os 

procedimentos e antes de serem submetidas a aplicação da fita, haverá a realização de 
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um teste alérgico. Poderá ainda haver risco mínimo de desconforto, ansiedade e 

constrangimento ao responder os questionários. Esses riscos serão minimizados com a 

avaliação sendo realizada por um pesquisador treinado, em local isolado e é assegurado 

a você interromper a avaliação em qualquer momento. 

Em caso de algum problema que você venha ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá o direito a assistência integral gratuita, devido a danos diretos ou indiretos, 

imediatos ou tardios, pelo tempo que for necessário, sendo assegurado pelo 

pesquisador responsável.  

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

Caio Alano de Almeida Lins, telefone para contato nº (84) 9 9681-0444.  

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

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.   

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

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação para terceiros e 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. 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 Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), telefone 

(84) 9 9224 0009 ou mandar e-mail para cepfacisa@gmail.com ou cep@facisa.ufrn.br . 

O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO 

TRAIRI - FACISA é um órgão Colegiado interdisciplinar e independente, constituído nos 

termos da Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, e criado 

para defender os interesses dos participantes de pesquisas em sua integridade e 

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

com o pesquisador responsável Caio Alano de Almeida Lins, e as duas vias deste termo 

devem ser rubricadas em todas as suas páginas. 

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 “Análise dos efeitos do kinesio taping na força muscular, 

dor, edema, função física e qualidade de vida de mulheres com osteoartrite de 
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joelho”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

  

Santa Cruz, _____/______/______.  

  

  

_____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço para impressão digital 
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APÊNDICE 2 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Data da avaliação: ____/_____/______ Ficha nº: ______ Grupo:____________ 

Nome: _________________________________________________________ 

Idade: ______ anos                  Telefone para contato: (     ) _______ - _______ 

Endereço:_______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Estado civil:__________________ Escolaridade: _______________________  

Profissão:____________________ Tempo da doença: ____________________ 

Realiza atividade física: (    ) Sim  (    ) Não Modalidade: ____________________ 

Altura: _______ metros   Peso: ________ Kg     IMC:_________ 

Joelho mais sintomático (em caso de AO bilateral): __________________ 

Alergia à material adesivo (esparadrapo etc): (   ) Não  (   ) Sim 

Você está realizando algum tratamento fisioterapêutico? (   ) Não  (   ) Sim  

História de lesão, trauma ou doença no MMII nos últimos 6 meses:  

(   ) Não  (   ) Sim  

Rigidez no joelho por pelo menos 6 meses: (   ) Não  (   ) Sim   

Inchaço intermitente: (   ) Não  (   ) Sim  

Está realizando algum tratamento fisioterapêutico? (   ) Não  (   ) Sim  

Sinais clínicos (Colégio Americano de Reumatologia): 

Dor no joelho na maior parte do dia durante as últimas semanas: 

 (   ) Não  (   ) Sim 

Idade maior que 60 anos: e pelo menos dois dos seguintes critérios:  

(   ) Não  (   ) Sim 

Rigidez pós repouso menor que 30 minutos: (   ) Não  (   ) Sim 
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Crepitação no joelho acometido: (   ) Não  (   ) Sim 

Aumento articular de consistência firme: (   ) Não  (   ) Sim 

Ausência de aumento de temperatura: (   ) Não  (   ) Sim 

Hipersensibilidade dolorosa à palpação: (   ) Não  (   ) Sim 
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ANEXO A 

Questionário Algofuncional de Lequesne 
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ANEXO B 

Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) 
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ANEXO C 

Escala de Percepção Global de Mudança 
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ANEXO D 

Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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