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Kinesio Taping: Aplicabilidade nos processos de reabilitação 

Com o pressuposto de que o movimento e a atividade muscular são imprescindíveis para o bem-estar do
individuo, surgiu a técnica de kinesio taping (KT). Foi criada em 1973, pelo Dr. Kenso Kase no Japão e
introduzida em Portugal no ano de 1998. As bandas de KT são constituídas por um fio de polímero elástico
adesivo envolto em fibras 100% de algodão, permitindo a evaporação da humidade corporal e rápida
secagem. A combinação da capacidade de alongamento, da espessura e adesão permitem que as bandas
de KT se aproximem das qualidades da pele humana.
O KT como terapia complementar em reabilitação, permite prolongar os efeitos de outras técnicas, desde
logo a terapia manual, pelo que pode ser uma preciosa ajuda no tratamento de um conjunto alargado de
disfunções a nível músculo-esquelético, circulatório, neurológico, entre outros.

OBJETIVOS

O estudo realizado teve como objetivos principais: analisar a aplicabilidade do KT nos processos de
reabilitação, avaliar a importância do KT nos processos de reabilitação, identificar as situações em que se
utiliza o KT e apurar os resultados esperados com a utilização do KT.

MATERIAL EMÉTODOS

O estudo realizado é de caracter qualitativo descritivo-exploratório. Incluiu 5 participantes, escolhidos de
forma intencional e que reunissem os seguintes critérios de inclusão: ser enfermeiro de reabilitação no ativo,
formação certificada em KT ≥16h, experiência na aplicação de KT de pelo menos cinco anos. O instrumento
de recolha de informação utilizado foi a entrevista semiestruturada com perguntas abertas, com recurso a
gravador. A analise da informação recolhida foi feita recorrendo à técnica de análise de conteúdo de Bardin.

RESULTADOS  E   CONCLUSÕES

Constatamos que os resultados obtidos são sustentados como práticas baseadas na evidência, para as
seguintes situações: alívio/diminuição da dor, melhoria da congruência articular, correção postural, aumento
do conforto, propriocetividade, tendinopatia, lombalgias, edema, dor mecânica do trapézio superior, entorse
da tibiotársica, ganhos na amplitude articular, contraturas e espasmos musculares, processos incapacitantes,
patologia do joelho, resolução de hematomas, cervicalgia, rutura muscular da coxa, lesão dos tecidos moles,
retorno mais rápido à atividade desportiva, paralisias, acelerar o processo de recuperação, linfedema,
discinesias do musculo trapézio e escapula pós mastectomia.
Assim, podemos concluir que, o KT assume hoje indiscutivelmente, uma dimensão nacional e internacional
preponderante no domínio da saúde e bem-estar, a utilização do KT pelos enfermeiros de reabilitação como
terapia complementar é uma realidade e com resultados baseados na evidência científica.
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