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Introdução: Diversas modalidades de terapêuticas são propostas como tratamento das dores lombares, entre elas a kinesio taping. Objetivos: Verificar o uso da
kinesio taping para tratamento da dor lombar. Métodos: Foi realizada uma revisão
sistemática, consultando as bases de dados: PubMed, EMBASE, CINAHL, PEDro
e ACP Journal Club. Utilizaram-se os descritores: kinesiotaping, kinesio taping, kinesio tape ou kinesiotape. Foram incluídos ensaios clínicos que versavam sobre o uso
da kinesio taping no tratamento da dor lombar. Para avaliação da qualidade metodológica foram utilizadas a escala de qualidade de Jadad e a PEDro. Resultados:
Três artigos foram incluídos na revisão. Pela escala PEDro, dois trabalhos foram
considerados de alta qualidade, e um destes também o foi pela escala de Jadad.
Conclusões: Apesar da boa qualidade de dois estudos, os resultados não evidenciaram a efetividade da kinesio taping na dor lombar.
Descritores: Modalidades de fisioterapia; Doenças da coluna vertebral; Dor lombar; Revisão.
Abstract
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Introduction: Different treatments are proposed to treating back pain, including the kinesio taping. Objective: To verify the use of kinesio taping for low
back pain treatment. Methods: A systematic review was conducted, consulting
the databases: PubMed, EMBASE, CINAHL, PEDro and ACP Journal Club. We
used the descriptors: kinesiotaping, kinesio taping, kinesio tape or kinesiotape.
We included clinical trials that focused on the use of kinesio taping in the treatment of low back pain. The Jadad score and the PEDro score were used to assess
the methodological quality. Results: Three manuscripts were included in the
review. By the PEDro score, two manuscripts were considered of high methodological quality, and one of these also by the Jadad score. Conclusions: Despite
the quality of two studies, the results showed no effectiveness of kinesio taping
in low back pain.
Key word: Physical therapy modalities; Spinal diseases; Low back pain; Review.
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Introdução

Material e métodos

A dor lombar é uma disfunção comum,
debilitante e dispendiosa financeiramente1,2.
Estudos epidemiológicos estimam que a prevalência de dor lombar na população geral está entre 50% e 80%3. Sabe-se que a etiologia das dores
da coluna é multifatorial, podendo advir de causas mecânicas, fatores degenerativos ou ainda
por disfunções psicossomáticas 4,5. Entretanto,
a maioria das causas de dor lombar tende a ser
inespecífica e com diagnóstico impreciso, visto
que diversos tecidos, como discos intervertebrais, ligamentos, estruturas articulares, músculos e estruturas nervosas podem ser responsáveis pela dor6.
Diversas modalidades de tratamento são
propostas pela literatura com intuito de abolir
ou controlar as dores lombares, como progra�������
mas educacionais7, quiropraxia8, osteopatia, cinesioterapia, terapia manual, eletroterapia9 além
de, atualmente, citar-se a kinesio taping (KT)
como possível recurso para tratamento das dores lombares10-12.
A KT é uma ferramenta terapêutica criada
no Japão, em 1970, por Kenzo Kase, e consiste
em uma fita elástica e adesiva desenvolvida para
imitar a maleabilidade da pele humana. Pelo
fato de ser confeccionada em algodão, permite
evaporação e rápida secagem fazendo com que
não perca sua efetividade durante a aplicação.
Ela ainda tem uma capacidade elástica de 120%
a 140% de deformação a partir do seu estado
normal. Suas principais indicações são para diminuir a dor, melhorar a circulação linfática, dar
suporte para músculos enfraquecidos e corrigir
desalinhamentos articulares. Além destas, a KT
também a����������������������������������
umenta a estimulação de mecanoceptores, diminuindo a pressão da pele sobre o tecido miofascial e, consequentemente, alterando o
fluxo sanguíneo, facilitando, assim, a resolução
do processo inflamatório13,14.
O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia da KT para tratamento da dor lombar, por
meio da investigação de evidências científicas
disponíves em bases de dados.

Estratégia de busca
Realizou-se um estudo descritivo, por meio
de uma revisão sistemática da literatura, com
consulta às bases de dados PubMed, EMBASE,
CINAHL, PEDro e ACP Journal Club. Foram utilizados os descritores: kinesiotaping, kinesio taping,
kinesio tape ou kinesiotape, inseridos independentemente nas bases de dados. A busca foi realizada
na segunda quinzena de agosto de 2013.

Critérios de seleção
Foram incluídos ensaios clínicos randomizados publicados em inglês, espanhol e português que versavam sobre o uso da KT na dor
lombar. Foram excluídos os trabalhos que relatavam o uso da KT associada à intervenção cirúrgica ou farmacológica para dor lombar.

Seleção dos artigos
Os trabalhos foram avaliados e selecionados de forma independente por dois revisores. Inicialmente, foram retiradas as duplicatas
(estudo publicado em duas ou mais bases de
dados). Com base nos títulos e resumos foram
excluídos aqueles que não tinham relação com
o tema da revisão. A partir dessa pré-seleção,
os avaliadores analisaram os textos na íntegra,
considerados os critérios de inclusão e exclusão
definidos. Posteriormente, os avaliadores se reuniram para entrar em consenso sobre a inclusão
ou exclusão dos estudos na revisão. Caso houvesse desacordo entre os revisores, um terceiro seria solicitado para resolver as diferenças.
Entretanto, esse recurso não foi necessário.

Avaliação da qualidade
Também de forma independente, dois revisores avaliaram a qualidade metodológica dos
estudos selecionados. Para tal, foram utilizados
dois métodos: a escala de qualidade de Jadad15
e a escala PEDro16, baseada na lista de Delphi17.
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Análise dos dados

21

CINAHL

7

EMBASE

24

PEDro

26

ACP Journal Club

0

TOTAL

78

Com relação aos resultados dos estudos, os
de melhor qualidade metodológica sugerem que
o uso da KT apresenta efetividade em curto prazo para alívio da dor e funcionalidade da coluna
lombar (Figura 1).

Discussão
Todos os ensaios retornados nas buscas
utilizaram aplicações distintas da KT para dor
lombar, além de serem estudos recentes, o que
mostra que a KT vem sendo explorada como
possível recurso para o tratamento de sintomas
musculoesqueléticos.
Castro-Sánchez et al.10 optaram por aplicar
a KT sobre a área de maior dor, na região lombar, sobrepondo quatro faixas de KT (formando
uma estrela). Para o grupo controle, foi aplicada
uma única faixa transversal da KT em um ponto
acima do local de maior dor. Em ambos os grupos as faixas foram mantidas por sete dias.
Paoloni et al.12 dividiram a amostra em três
grupos. Para o grupo que fez uso da KT, foram
aplicadas três faixas, uma colocada na linha média, sobre os processos espinhosos de T12 a L5
e as outras, sobre os músculos paravertebrais
direito e esquerdo, a, aproximadamente, quatro
centímetros da linha média. As faixas foram trocadas a cada três ou quatro dias, durante quatro semanas. Outro grupo recebeu a intervenção de exercícios terapêuticos em grupo, por 30
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Retornos

PubMed

Estudos
de caso

Foram obtidos 78 estudos das sete bases
de dados pesquisadas; destes, 33 eram duplicatas (Tabela 1). Assim, 45 tiveram seus títulos
e resumos analisados. Apenas seis versavam
sobre o uso da KT na dor lombar, e destes, três
foram incluídos na revisão. Dois foram excluídos por serem estudos de caso e outro por ser
experimental do tipo antes e depois sem grupo

Base de dados

Ciências
aplicadas

Resultados

Tabela 1: Retornos das buscas
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Aplicou-se um sistema de pontuação de
cinco níveis de evidência para esta revisão.
Desse modo, consideraram-se o número, a qualidade metodológica e os resultados dos estudos
em relação à variável de interesse para verificar
o nível de evidência19. Assim, uma evidência
forte é caracterizada quando forem detectados
achados consistentes em dois ou mais ensaios
clínicos randomizados de alta qualidade. A evidência moderada é determinada por achados
consistentes em um ensaio clínico randomizado
de alta qualidade somado a um ou mais ensaios
clínicos randomizados de baixa qualidade, ou
por achados consistentes de múltiplos ensaios
clínicos randomizados de baixa qualidade. No
caso de evidência limitada, a caracterização é
feita quando o resultado é encontrado em um
único ensaio clínico randomizado ou múltiplos
ensaios clínicos randomizados de baixa qualidade. Caracteriza-se evidência conflituosa
quando há achados inconsistentes em múltiplos
ensaios clínicos randomizados; e evidência ausente, quando o resultado não foi encontrado em
nenhum ensaio clínico randomizado.

controle. Em relação à qualidade metodológica,
pela escala PEDro dois artigos foram considerados de alta qualidade metodológica, e um destes
também o foi pela escala de Jadad.

Editorial

Pela escala de Jadad, o trabalho é considerado excelente quando apresenta a pontuação
máxima de cinco, e é caracterizado como ruim,
quando a pontuação é de dois ou menos15. Pela
escala PEDro, que vai de zero a dez, os estudos
com escore igual ou superior a cinco são considerados de alta qualidade18.
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Estudo

N

CastroSánchez
et al.10

60

Paoloni
et al.12

39

Adamczyk
et al.20

60

Avaliação
- EVA
- Índice de incapacidade
de Oswestry
- Questionário de incapacidade Roland-Morris
- Escala de TAMPA
para cinesiofobia
- Flexão lombar
- Resistência isométrica
dos músculos do tronco

Intervenção

Desfecho
Jadad
Discreta melhora da
funcionalidade, dor,
resistência isométrica
- GE: KT sobre o
e mobilidade da coluna
ponto doloroso em
lombar na avaliação
forma de estrela
4
imediata, porém apenas
- GC: faixa de KT acima
os resultados sobre a dor
do ponto doloroso
e resistência muscular
foram mantidos,
após 4 semanas.
- GE 1: 3 faixas de KT,
Resultados promissores
aplicadas entre T12
como terapia imediata
e L5, uma na linha
- EVA
e de curto prazo para
média e as outras
- Questionário de incaalívio da dor lombar
sobre os músculos
2
pacidade Roland-Morris
e normalização da
paravertebrais, associada
- Eletromiografia
atividade muscular, mas
à cinesioterapia
sem diferenças com
- GE 2: apenas KT
os demais grupos.
- GE 3: cinesioterapia
- EVA
- Índice de incapacidade
- GE: técnicas muscuKT associada à
de Oswestry
lares e ligamentares da osteopatia e a cinesiote- Mobilidade da coluna
KT aplicadas de forma rapia reduz a dor lombar,
- Equilíbrio estático
coadjuvante aos exernormaliza o tônus
da pelve
cícios de relaxamento, muscular, reestabelece
- Presença de
1
mobilização, manipuo equilíbrio pélvico e
áreas dolorosas
lação fortalecimento
aumenta a amplitude
- Força, comprimento
- GC: fisioterapia
de movimento, além de
e tônus muscular
convencional (eletrote- prolongar os efeitos tera- Teste de elevação
rapia e cinesioterapia) pêuticos da intervenção.
do membro inferior
em extensão

PEDro

9

7

3

Figura 1: Estudos analisados. EVA: escala visual analógica; GE: grupo experimental; GC:
grupo controle
minutos, realizados três vezes por semana, por
quatro semanas. Foram realizados exercícios de
relaxamento e ativos para os músculos abdominais, extensores lombares, psoas, isquiotibiais e
pélvicos. Os exercícios foram padronizados para
todos os pacientes, e a intensidade foi adaptada
de acordo com suas necessidades e limitações. O
terceiro grupo recebeu a associação da KT e dos
exercícios terapêuticos.
Adamczyk et al.20 aplicaram a KT associada a uma intervenção complexa. Foram utilizadas técnicas musculares e ligamentares da KT, de
acordo com a necessidade do paciente, aplicadas
de forma coadjuvante a exercícios ativos diários
e autorrelaxamento. Com a redução da queixa
álgica, foram incluídos exercícios de fortalecimento, respeitando as alterações posturais da
150

coluna lombar. O número de repetições de cada
exercício foi gradativamente aumentado, iniciando em duas ou três séries de 15 repetições. Para o
grupo controle, os autores aplicaram duas modalidades de eletroterapia (TENS e corrente interferencial vetorial), por duas semanas consecutivas.
Também foram realizados exercícios terapêuticos
por 30 minutos, os quais incluíam alongamento
dos músculos paravertebrais, flexores do quadril
e isquiotibiais; fortalecimento dos músculos abdominais, glúteos, paravertebrais e abdutores do
quadril; e exercícios de coordenação combinados
com exercícios respiratórios.
A heterogeneidade também foi um fator
observado nas amostras estudadas. No trabalho
de Castro-Sánchez et al.10, a amostra foi composta por adultos de ambos os sexos, com idades
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Em relação a outras avaliações, Paoloni et
al.12 avaliaram a atividade eletromiográfica dos
músculos paravertebrais e Castro-Sánchez et
al.10 aplicaram a escala TAMPA de cinesiofobia,
um questionário que avalia a insegurança do
paciente em realizar determinado movimento
por receio que este lhe provoque dor.
Ao término do procedimento, CastroSánchez et al.10 observaram que o grupo que
utilizou a KT apresentou melhora da funcionalidade, redução da dor, aumento da flexão
lombar e resistência dos músculos do tronco.
Entretanto, esta melhora foi verificada apenas
de forma imediata, uma vez que, após quatro
semanas, os autores relataram que os resultados
foram discretos, mas satisfatórios, somente para
as variáveis dor e resistência muscular. Os autores justificam estes resultados pela diferença
de idade da amostra e pelo pequeno período de
aplicação da KT. Apesar deste estudo ser o único que seguiu as recomendações de Kenzo Kaze
para tratamento da dor lombar, acredita-se que
a técnica utilizada não teve efeitos tão satisfatórios, pois, diferentemente dos outros estudos
que aplicaram a KT sobre a musculatura, a fita
foi aplicada diretamente sobre a região dolorosa. Propriedades como suporte para musculatura fraca e correção de desalinhamento articular
não foram exploradas neste método de aplicação. Não foram observadas diferenças na escala
TAMPA de cinesiofobia.
Paoloni et al.12 observaram redução da dor
após o uso da KT, que pode estar relacionada à
normalização da atividade muscular paravertebral. Entretanto, este efeito só foi observado no
seguimento de quatro semanas no grupo que
recebeu a KT associada aos exercícios terapêuticos, não permitindo evidenciar a efetividade do
uso isolado da KT.
Adamczyk et al.20 concluíram que com o uso
da KT foi possível proporcionar uma ação terapêutica mais prolongada. Embora os grupos tenham
sido alocados por randomização, enfatiza-se que
o grupo controle utilizado no estudo não recebeu
KT placebo. Além disso, as técnicas aplicadas foram diferentes das aplicadas no experimental.

Editorial

entre 18 e 65 anos e queixa de dor lombar há pelo
menos três meses consecutivos. Paoloni et al.12
também recrutaram adultos dos dois gêneros,
mas com idades de 30 a 80 anos, e com dor lombar há pelo menos 12 semanas; já Adamczyk et
al.20 aplicaram a KT apenas em mulheres de 25 a
55 anos, sem especificar o tempo de queixa.
Para avaliar a intensidade da dor lombar os
pesquisadores dos três trabalhos10,12,20 utilizaram
a Escala Visual Analógica (EVA). Adamczyk et
al.20 também usaram o Kliber Fold test, pelo qual
é possível avaliar áreas de hiperalgesia fazendose pregas cutâneas na região paraespinal.
Como a dor lombar gera incapacidade
para realização das atividades de vida diária,
esta variável foi avaliada da seguinte forma:
dois trabalhos utilizaram o índice de incapacidade de Oswestry10,20, e Castro-Sánchez et al.10
complementaram esta avaliação empregando o
questionário de incapacidade Roland-Morris,
enquanto Paoloni et al.12 usaram apenas este
instrumento para avaliar a incapacidade decorrente da dor lombar.
A avaliação clínica foi realizada em dois
estudos10,20. Em ambos considerou-se a amplitude de movimento da coluna lombar, porém
Castro-Sánchez et al.10 levaram em conta apenas a flexão do tronco, enquanto Adamczyk et
al.20 avaliaram a flexão e a extensão do tronco.
Castro-Sánchez et al.10 também investigaram a
resistência dos músculos do tronco utilizando o
teste de McQuade, no qual o paciente, em decúbito ventral, mantém o tronco afastado do solo
até a fadiga, cujo resultado é medido em segundos. Já Adamczyk et al.20 verificaram o equilíbrio estático da pelve, pela avaliação postural; a
função da articulação do quadril, pelo teste de
Patrick-Fabere; a força muscular de glúteo e abdominais, pelo teste Lovette; a força muscular
de paravertebrais, tensor da fáscia lata, adutores de quadril, posteriores da coxa, reto da coxa,
quadrado lombar, gastrocnêmios e piriforme,
pelos testes manuais de força muscular; o tônus
muscular e da fáscia, pelo Linder II; e o teste
neural, pelo teste de elevação do membro inferior em extensão.
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Assim, não ficou claro qual intervenção permitiu
que os autores chegassem a esta conclusão.
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