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RESUMO 

 Alguns autores citam as lesões da articulação do joelho como uma das 

principais causas de ausência no esporte (Catelli et al., 2012) e (Bittencourt et 

al.,, 2005). Entre as articulações de sustentação de peso, o joelho é o mais 

frequentemente acometido e por ser bastante solicitado em grande parte das 

atividades físicas do indivíduo, torna-se mais  suscetível a lesões. 

 Existem quatro funções mais importantes do uso da bandagem elástica 

funcional kinesio taping descritas por Kenzo Kase em 1970, como diminuição 

da dor, melhora da drenagem venosa e linfática, estímulos aos músculos 

enfraquecidos e desalinhados e correção articular e ganho de amplitude de 

movimento. Sua aplicação vem sendo muito utilizada para melhorar o 

desempenho atlético e evitar lesões, provando ser útil em práticas esportivas. 

Palavras chaves: propriocepção, lesão de joelho, fadiga muscular, kinesio 

taping. 

  

INTRODUÇÃO   

 Sob a perspectiva da propriocepção articular, não há consenso na 

literatura acerca dos efeitos das bandagens elásticas. HALSETH et al. (2004) 

apresentaram resultados em que a aplicação da kinesio taping nos músculos 

inferiores da perna e tornozelo não proporcionou uma melhora da 

propriocepção. Porém, quando usado para prevenir entorses de tornozelo, 

parece mais benéfico do que as bandagens não elásticas, devido seu efeito na 

propriocepção e ativação muscular (BRIEM el al, 2011). Quando se busca 

informações dos efeitos das bandagens elásticas em situações de fadiga 

muscular, não encontramos nenhum dado na literatura pesquisada. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral – avaliar o efeito da aplicação da bandagem na propriocepção 

da articulação do joelho. 



Objetivo Específico –  avaliar o efeito da bandagem elástica no senso de 

posição articular no joelho, nas condições pré e pós fadiga. 

 

METODOLOGIA 

 Esta pesquisa é de caráter experimental, desenho de estudo transversal. 

A amostra será constituída por 40 indivíduos gênero feminino e masculino, 

entre 18-30 anos, fisicamente ativos. Os sujeitos serão selecionados do curso 

de fisioterapia e educação física da Universidade São Judas Tadeu e de 

instituições de esporte amador, o questionário internacional de atividade física 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Dois grupos de 20 sujeitos 

serão alocados em grupo com bandagem (20) e grupo sem bandagem (20). O 

senso de posição articular do joelho será avaliado antes e após fadiga do 

músculo quadríceps femoral, com a aplicação da bandagem e sem aplicação 

da bandagem, ambas situações nas condições pré e pós-fadiga. Nível de 

significância será estabelecido em 5%, com p≤0,05. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 SHERRINGTON (1906) foi um dos primeiros a descrever propriocepção. 

A fadiga muscular é definida como a incapacidade do músculo esquelético em 

produzir e manter um determinado nível de força ou potência muscular durante 

o exercício. Compreender os mecanismos que envolvem a regulação da 

contração muscular sob condições de fadiga é de fundamental importância 

para execução de programas de reabilitação e treinamento (GRACIA et al., 

2004). 

 A aplicação da kinesio taping tem o intuito de aumentar o recrutamento 

muscular e aumentar a estabilidade articular, permitir ao individuo realizar seu 

gestual fisiológico sem restrições mecânicas, com liberdade de movimento 

(BARRETO et al, 2010; PEREIRA 2012).  

 

 RESULTADOS PRELIMINARES 



 H0 – A aplicação da bandagem elástica no m. quadríceps fadigado não 

tem efeito na propriocepção, mensurada pelo senso de posição articular na 

variável erro absoluto. 

 H1 – A aplicação da bandagem elástica no m. quadríceps fadigado tem 

efeito na propriocepção, mensurada pelo senso de posição articular na variável 

erro absoluto. 
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