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Resumo: O presente estudo tem como objetivo principal verificar a eficácia do uso 

do kinesiotape associado ao inspirômetro de incentivo para possível melhora do 

desempenho muscular inspiratório. Para tanto, atletas amadores entre 14 e 17 anos 

do sexo masculino, praticantes regulares de futebol, frequentadores do Bandeirantes 

Atlético Clube (BAC) estão participando do estudo. No total, serão vinte e três (23) 

atletas, subdivididos em três (3) grupos, com idade aleatória entre 14 e 17 anos, 

sem distinção de raça. Todos os grupos foram avaliados no início do protocolo 

proposto e estão sendo avaliados uma vez por semana durante um mês, através da 

manovacuometria para verificar a força muscular inspiratória, porém, o grupo 

controle (G1) não passará por nenhuma intervenção, apenas continuará seus 

treinamentos de futebol de forma normal; no grupo 2 (G2), os indivíduos fazem seus 

treinos de futebol normalmente porém antes de iniciá-los fazem o uso do Respiron 

Athletic 2® e no grupo 3 (G3) os indivíduos fazem seus treinos de futebol 

normalmente, porém antes de iniciá-lo é aplicado Kinesiotape sobre a pele dos 

indivíduos na região diafragmática, e em seguida, fazem o uso do Respiron Athletic 

2®. 

Introdução: O treinamento muscular respiratório, com enfoque na musculatura 

diafragmática é considerado componente fundamental do programa de 

condicionamento para atletas de médio e alto rendimento para melhor desempenho 

de suas atividades propostas pelo esporte praticado. Ele também traz grandes 

benefícios para o corpo do atleta como melhorar a eficiência e a capacidade do 

sistema de captação, transporte e metabolização dos gases respiratórios, ocorrendo 

aumento significativo do consumo máximo de oxigênio. A inspirometria de incentivo 

atua como um conjunto de pesos para sua musculatura inspiratória, adicionando 

carga a esses músculos, tornando-os mais fortes e resistentes. Neste estudo será 

usado um inspirômetro de incentivo (Respiron Atlhetic 2®) da marca NCS, por ser o 

mais indicado para atletas amadores e praticantes regulares de esporte. Outra 

técnica utilizada no estudo é a bandagem funcional no diafragma. A Kinesiotape é 

uma bandagem elástica adesiva, aplicada sobre a pele, que promove estímulos 

sensoriais e mecânicos duradores e constantes nela. Esta bandagem mantém a 

comunicação com os tecidos mais profundos através de mecanorreceptores 

encontrados na epiderme e derme. Estes receptores fornecem informações 

exclusivamente sobre eventos externos que afetam o nosso organismo e dão ao 



sistema articular elementar habilidade para detectar estímulos aplicados à pele 

sobre pequenas e grandes áreas e com duração curta e contínua. 

Objetivos: Este trabalho tem como objetivo principal verificar o efeito do Kinesiotape 

associado à inspirometria de incentivo (Respiron Athletic) sobre o desempenho 

muscular respiratório. 

Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo, longitudinal e aleatório, realizado 

em atletas de futebol com idade de 14 a 17 anos, do sexo masculino, sem distinção 

de raça, de médio a alto nível de condicionamento físico, que frequentam os treinos 

regularmente. Não foram incluídos atletas que apresentem qualquer patologia 

neurológica, cardiopulmonar ou ortopédica que impeça a realização da pesquisa. A 

divisão dos atletas se fez por meio de sorteio aleatório. A pesquisa está sendo 

realizada em um grupo de 23 atletas, subdivididos em 3 grupos (grupo controle, com 

8 indivíduos, grupo Respiron Athletic 2®, com 8 indivíduos e grupo Kinesiotape, com 

7 indivíduos). Os materiais utilizados são um inspirômetro de incentivo RESPIRON 

Athletic® 2, da marca NCS, um manovacuômetro da marca GER-AR ® – 0 a 150 de 

pressão e bandagem Funcional, da marca Kinesiosport®. A análise dos dados será 

através de estatística e de um questionário final, comparando a evolução do valor de 

inspirometria analisada em quatro semanas dos três grupos, e assim concluir se a 

utilização do kinesiotape influencia positivamente na melhora da força muscular 

respiratória.   

Desenvolvimento: No grupo controle os atletas foram avaliados no início do 

protocolo proposto, e estão sendo avaliados uma vez por semana, durante um mês, 

com teste de força muscular inspiratória com o uso de manovacuômetro. Estes farão 

somente seus treinos de futebol normalmente sem nenhuma intervenção. No grupo 

Respiron Athletic 2®, os atletas foram avaliados no início do protocolo proposto, e 

estão sendo avaliados uma vez por semana, durante um mês, realizando o teste de 

força muscular inspiratória com manovacuômetro. Os indivíduos fazem antes do 

treino de futebol o uso do Respiron Athletic 2 na posição sentada, onde realizam 

inspirações profundas no bocal, mantendo as bolinhas "em cima" durante 4 a 5 

segundos com descanso de 1 minuto entre as repetições, com 5 series de 10 

repetições cada. No grupo Kinesiotape, os atletas foram avaliados no início do 

protocolo proposto, e estão sendo avaliados uma vez por semana, durante um mês 

realizando o teste de força muscular inspiratória com manovacuômetro. É aplicado 



antes do treino de futebol o Kinesiotape sobre a pele dos indivíduos na região 

diafragmática, e posteriormente, os indivíduos fazem o uso do Respiron Athletic 2 na 

posição sentada, onde realizam inspirações profundas no bocal, mantendo as 

bolinhas "em cima" durante 4 a 5 segundos com descanso de 1 minuto entre as 

repetições, com 5 series de 10 repetições cada. 

Resultados preliminares: até o momento foi feita coleta com o manovacuômetro 

durante 3 semanas chegando, de acordo com o gráfico abaixo, ao resultado parcial 

de que o grupo 1 apresentou aumento de 6.25% na média de PIM (pressão 

inspiratória máxima) comparado com o início do protocolo, o grupo 2 apresentou um 

aumento de 14,17% na média de PI comparado com o início do protocolo e o grupo 

3 apresentou um aumento de 29,15% da média inicial de PIM em comparação com 

o início do protocolo. Portanto, o grupo 3 apresentou o maior ganho de PI em 

relação aos outros 2 grupos, mostrando até o presente momento que o uso do 

kinesiotape  potencializa a ação da inspirometria de incentivo em atletas conforme 

expresso pela PIM. 
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