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RESUMO 

Introdução: A dor lombar crônica é um importante problema de saúde a nível 

mundial e está associada a enormes custos. As diretrizes de prática clínica 

recomendam diversas técnicas para o tratamento fisioterápico. Contudo, é de 

extrema importância o conhecimento do nível de satisfação dos pacientes que 

recebem uma nova alternativa de tratamento, neste caso, a adição do método 

Kinesio Taping ao tratamento de fisioterapia, uma vez que se trata de uma 

intervenção popular e de alto custo para a população. Portanto o objetivo deste 

estudo foi investigar a satisfação em relação aos cuidados fisioterapêuticos 

recebidos em pacientes com dor lombar crônica. Metodologia: Um total de 148 

pacientes que apresentam dor lombar crônica que participaram de um estudo clínico 

aleatorizado responderam um questionário de satisfação em relação aos cuidados 

recebidos ao final do tratamento. Resultados: Altos escores foram observados para 

a maioria dos itens do instrumento, demostrando uma alta satisfação com os 

cuidados fisioterápicos, apresentando uma média de 4,7 (1 a 5) de escore total, com 

desvio padrão de (0,36).  Conclusão: O nível de satisfação do paciente em relação 

ao tratamento prestado no serviço público de fisioterapia da cidade de São Paulo, foi 

considerada excelente. 

 

INTRODUÇÃO 

 A dor lombar crônica inespecífica é um importante problema de saúde pública 

altamente prevalente a nível mundial e está associada a enormes custos diretos e 

indiretos para a sociedade 1. 

 As diretrizes de prática clínica recomendam tratamentos que variam de 

programas educacionais, passando por terapia cognitiva comportamental, 

medicamentos, terapia manual, exercícios gerais e exercícios específicos de 

estabilização segmentar da coluna vertebral entre outros2, como opções para 

pacientes com dor lombar crônica inespecífica, apesar disso a maioria dos estudos 

controlados aleatorizados, dos quais as diretrizes são derivadas, demonstraram que 

estes tratamentos poderiam causar apenas uma pequena a moderada melhora 

clínica nesses pacientes quando utilizados de forma isolada. Estas mesmas 

diretrizes de prática clínica também apresentam que não existe diferença entre 
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distintas modalidades de terapia baseada em exercícios físicos e distintas técnicas 

de terapia manual 2.  

A modesta melhora clínica e a falta de supremacia de um tipo de terapêutica 

fazem com que novas intervenções vêm sendo testadas, dentro do arsenal da 

fisioterapia, com o intuito de ampliar o tamanho do efeito do tratamento já utilizado e 

com isso aumentar a satisfação dos pacientes que recebem cuidados 

fisioterapêuticos. Uma nova alternativa de tratamento muito popular no meio 

esportivo é denominada Kinesio Taping e vem sendo proposta para pacientes com 

dor lombar3. A técnica utiliza uma fita elástica aplicada na pele dos pacientes que é 

extremamente fina e muito mais elástica quando comparada a bandagens 

convencionais. O uso do Kinesio Taping pode alterar o padrão de recrutamento de 

fibras musculares através dos mecanismos de inibição e excitação neuromuscular, 

efeitos esses já observados em estudos realizados em outras partes do corpo, assim 

como em pacientes com dor lombar. Neste último caso, onde há grande ativação da 

musculatura paravertebral em resposta a dor, espera-se que o uso da Kinesio 

Taping possa inibir essa ativação excessiva, o que por sua vez pode aumentar a 

amplitude de movimento e por consequência a funcionalidade dos pacientes, assim 

como diminuir os níveis de dor desses indivíduos.  

Até o momento, o nível de satisfação dos pacientes, que apresentam dor 

lombar crônica inespecífica, com a assistência de fisioterapia baseada nas 

recomendações das diretrizes de prática clínica no Brasil é desconhecido. Além 

disso, é de extrema importância o conhecimento do nível de satisfação dos 

pacientes que recebem a adição do método Kinesio Taping ao tratamento de 

fisioterapia uma vez que esta nova alternativa de tratamento é muito popular e de 

alto custo para a população. 

OBJETIVO 

 Investigar se a adição do método Kinesio Taping ao tratamento de fisioterapia 

baseada nas diretrizes de prática clínica irá aumentar a satisfação em relação aos 

cuidados fisioterapêuticos recebidos em pacientes com dor lombar crônica 

inespecífica comparado aos pacientes que receberam apenas o tratamento de 

fisioterapia baseada nas diretrizes de prática clínica. 
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 Como o presente estudo consiste numa subanálise de um estudo controlado 

aleatorizado, optou-se em não realizar a análise estatística intergrupos. Sendo 

assim, optou-se por não comparar os níveis se satisfação entre os pacientes que 

receberam a adição do método Kinesio Taping ao tratamento de fisioterapia 

baseada nas diretrizes de prática clínica, a fim de evitar possíveis interferências nos 

resultados por parte do avaliador, que estava cego em relação ao tratamento 

recebido pelos pacientes. Portanto, o presente estudo tem como objetivo investigar o 

nível de satisfação dos pacientes, que apresentam dor lombar crônica inespecífica, 

com o tratamento de fisioterapia baseada nas recomendações das diretrizes de 

prática clínica, além da aplicação da bandagem elástica Kinesio Taping. 

METODOLOGIA 

Delineamento do estudo  

Este estudo está alinhado a um projeto de mestrado. Este projeto de 

mestrado tem como objetivo investigar, através de um estudo controlado 

aleatorizado, a eficácia, a curto e longo prazo, da adição do uso do Kinesio Taping 

no alívio da dor e na melhora da incapacidade funcional em pacientes com dor 

lombar crônica inespecífica no tratamento de fisioterapia baseada nas diretrizes de 

prática clínica comparado aos pacientes que receberam apenas os cuidados de 

fisioterapia baseada nas diretrizes de prática clínica. 

O presente estudo tem como objetivo investigar apenas o desfecho satisfação 

dos pacientes em relação ao tratamento recebido que foi avaliado imediatamente 

após o tratamento, em um período de 5 semanas. 

Aprovação e registro do estudo  

Este estudo possui financiamento da FAPESP (Número do processo: 

2013/02075-8), aprovação do Comitê de Ética (Protocolo número: 254.063), 

registrado prospectivamente no www.ClinicalTrials.gov - NCT01866332 e está sendo 

conduzido na Clínica de Fisioterapia da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo - ISCMSP. 

Participantes  

Foram recrutados participantes com quadro de dor lombar crônica 

inespecífica com duração superior a três meses sem irradiação para membros 
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inferiores de ambos os gêneros, com idade entre 18 e 60 anos, que foram 

encaminhados ou procuraram tratamento para dor lombar na Clínica de Fisioterapia 

da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - ISCMSP. Participantes 

que apresentaram contraindicações para a realização de exercícios físicos, de 

acordo com as diretrizes do American College of Sports Medicine 4; portadores de 

doenças severas de coluna (fraturas, tumores e patologias inflamatórias como 

espondilite anquilosante, por exemplo); condições radiculares da coluna (hérnia 

discal e espondilolistese com comprometimento neurológico, estreitamento de canal 

medular e outros); contraindicações ao uso do Kinesio Taping (alergia ou 

intolerância ao material) doenças cardiorrespiratórias graves e gravidez foram 

excluídos do estudo.  

DESENVOLVIMENTO 

Os potenciais participantes do estudo foram encaminhados por seus 

respectivos médicos ortopedistas, reumatologistas e/ou fisiatras. Os potenciais 

participantes foram encaminhados para a Clínica de Fisioterapia da Irmandade 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde foram recepcionados pelo avaliador 

responsável que selecionou os participantes de acordo com os critérios de 

elegibilidade descritos anteriormente. Esses pacientes receberam informações sobre 

os objetivos da pesquisa, e em seguida, foram orientados a assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os pacientes foram inicialmente avaliados (linha de base) por um avaliador 

cego, no que diz respeito à distribuição dos pacientes nos grupos de tratamento, 

previamente à randomização. Imediatamente após a avaliação inicial os 

participantes foram encaminhados ao fisioterapeuta responsável pelo tratamento. 

Antes do início do tratamento os participantes foram distribuídos aleatoriamente para 

receber 10 sessões de tratamento de fisioterapia baseada nas diretrizes de prática 

clínica em um período de cinco semanas, que consistiu no uso combinado de 

técnicas de terapia manual, exercícios gerais e exercícios específicos de 

estabilização da coluna vertebral (grupo fisioterapia), ou para receber o mesmo 

tratamento do grupo fisioterapia adicionado a aplicação de fitas Kinesio Taping na 

região lombar (grupo fisioterapia + Kinesio Taping). No estudo controlado 

aleatorizado (projeto do professor), todos os pacientes foram avaliados na linha de 

base, após 5 semanas, 3 meses e 6 meses, mediante a distribuição aleatória dos 
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pacientes nos grupos, no primeiro dia do tratamento. Neste estudo foram 

consideradas apenas as avaliações da linha de base e após o tratamento, em um 

período de 5 semanas.  

Ficha de avaliação 

As características dos participantes foram coletadas através de uma ficha de 

avaliação, especialmente elaborada, para o estudo controlado aleatorizado. Esta 

ficha de avaliação apresenta questões referentes aos dados demográficos e 

antropométricos, além de informações sobre o quadro clínico dos participantes. 

Além disso, foram coletados, a incapacidade funcional através do Questionário 

Roland Morris de Incapacidade, a intensidade da dor através da Escala Numérica 

Verbal de Dor e a mensuração do efeito global percebido através da Escala de 

Percepção do Efeito Global. 

Após as 5 semanas de tratamento que foram propostas no projeto principal 

(projeto professor), este projeto de iniciação científica avaliou a satisfação de todos 

os pacientes recrutados para o estudo, através do questionário MRPS (MedRisk 

instrument for measuring Patients Satisfaction with physical therapy care) 5-7 . 

Analise estatística 

Como essa iniciação científica consiste numa subanálise de um estudo 

controlado aleatorizado, optou-se em não realizar a análise estatística intergrupos, 

devido aos cuidados metodológicos, a fim de zelar por possíveis interferências nos 

resultados por parte do avaliador. Portanto os níveis de satisfação dos pacientes 

com dor lombar crônica inespecífica em relação ao tratamento recebido estão 

apresentados em conjunto, como sendo todos os pacientes de apenas um grupo 

independentemente do tratamento recebido. Ao final do estudo controlado 

aleatorizado, que está previsto para novembro de 2014, os códigos de 

randomização serão abertos para apresentação dos resultados da comparação dos 

efeitos das técnicas. Dessa forma, a interpretação dos dados apresentados neste 

relatório de iniciação científica devem ser entendidos como uma análise do nível de 

satisfação dos pacientes, que apresentam dor lombar crônica inespecífica, com o 

tratamento de fisioterapia baseada nas recomendações das diretrizes de prática 

clínica. 
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RESULTADOS  

A coleta de dados teve início em junho de 2013, após a aprovação do comitê 

de ética e pesquisa. Todos os 148 pacientes foram recrutados, terminaram o 

tratamento que era composto por 10 sessões de fisioterapia, em um período de 5 

semanas e foram reavaliados após o tratamento (avaliação de 5 semanas). Até o 

presente momento, 136 pacientes (91,89%), foram reavaliados após 3 meses e 106 

pacientes (71,62%) foram reavaliados após 6 meses do início dos tratamentos. 

Apesar de todos os dados referentes a esta iniciação científica ter sido coletados, o 

estudo principal está programado para ser finalizado no mês de novembro de 2014, 

quando terminará as avaliações de longo prazo (6 meses). Para preservar a 

randomização dos pacientes e evitar possíveis interferências nos resultados por 

parte do avaliador, optou-se em não realizar a análise intergrupos. Portanto os 

resultados apresentados abaixo são referentes a todos pacientes que participaram 

do estudo, independente do grupo pelo qual os pacientes participaram, estas 

características estão descritas na Tabela 1. Pode-se notar que a maioria dos 

participantes recrutados são mulheres, com cerca de quatro anos de duração dos 

sintomas, com alto nível de intensidade da dor e moderado nível de incapacidade 

funcional.  

A tabela 2 apresenta a média (desvio padrão) do nível satisfação dos 

pacientes com dor lombar crônica inespecífica para cada item avaliado em relação 

ao tratamento recebido, independentemente do grupo pelo qual ele foi alocado. 

Pomos observar que a satisfação dos pacientes com a fisioterapia pode ser 

considerada alta, visto que, dentre os treze itens que constituem o questionário, 

quatro deles apresentam média próxima do escore máximo de 5 pontos (média= 

4,9). O item que obteve a média mais baixa, foi o item de número 3. “A sala de 

espera era confortável (iluminação, temperatura, móveis)”. 
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Tabela 1. Dados referentes ás características dos participantes do estudo.(n=148) 

Variáveis Linha de base Avaliação após 5 
Semanas 

Gênero   

   Feminino 105 (70,9)  

   Masculino 43 (29,1)  

Idade (anos)  45,1 (11,56)  

Peso (kilogramas)  71,4 (13,29)  

Altura (metros) 1.60 (0,09)  

Índice de Massa Corpórea (IMC) 26,6 (4,73)  

Estado Civil    

    Solteiro 62 (41,9)  

   Casado 60 (82,4)  

   Divorciado 16 (10,8)  

   Viúvo 7 (4,7)  

   Outros 3 (2.0)  

Alfabetizado 146 (98,6)  

Escolaridade   

   Fundamental 59 (39,9)  

   Médio  57 (38,5)  

   Superior 23 (15,5)  

   Especialização 3 (2,0)  

   Mestrado 0 (0)  

   Doutorado 1 (0,7)  

Medicamento 73 (49,3)  

Disfunção 37 (25,0)  

Duração dos sintomas (meses) * 48 (107)  

Pratica atividade física 38 (25,7)  

Fumante 20 (13,5)  

Afastado do trabalho 11 (7,5)  

Recebe remuneração financeira devido afastamento 4 (2,7)  

Escala Numérica Verbal de Dor (0 a 10) 7,5 (1,72) 4,8 (2,88) 

Questionário Roland Morris de incapacidade (0 a 24) 13,5 (5,77) 8,9 (7,44) 

Escala de Percepção do Efeito Global (-5 a +5) -1,6 (2,97) 2,5 (2,69) 

Dados contínuos são descritos na tabela como média (desvio padrão). *Mediana (intervalo interquartil). 

Dados categóricos são descritos como N (%). 
Tabela 2. Satisfação em relação ao tratamento fisioterápico, mensurada através do instrumento MRPS. 

Questões  Média (DP) 

1. A(o) recepcionista foi cortês. 4,8 (0,62) 

2. O processo de registro foi adequado. 4,9 (0,29) 

3. A sala de espera era confortável (iluminação, temperatura, móveis). 3,7 (1,43) 

4. Os horários de atendimento desta clínica foram convenientes para mim. 4,8 (0,67) 

5. Meu fisioterapeuta me explicou cuidadosamente os tratamentos que eu recebi. 4,6 (0,99) 

6. Meu fisioterapeuta me tratou respeitosamente. 4,9 (0,48) 

7. Os funcionários da clínica foram respeitosos. 4,9 (0,36) 

8. Meu fisioterapeuta respondeu a todas as minhas questões 4,8 (0,81) 

9. Meu fisioterapeuta aconselhou-me sobre formas de evitar futuros problemas 4,4 (1,14) 

10. A clínica e suas dependências estavam limpas. 4,7 (0,72) 

11. Meu fisioterapeuta forneceu-me instruções detalhadas sobre meu programa de 
exercícios para casa. 

4,7 (0,89) 

12. De uma forma geral, eu estou completamente satisfeito(a) com os serviços que eu 
recebi do meu fisioterapeuta. 

4,8 (0,69) 

13. Eu retornaria a esta clínica para futuros serviços ou tratamento. 4,9 (0,50) 

Total 4,7 (0,36) 

Dados descritos na tabela são média (desvio padrão). O escore de cada item varia de 1-5. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo inicial proposto nesta iniciação científica consistia em investigar se 

a adição do método Kinesio Taping ao tratamento de fisioterapia baseada nas 

diretrizes de prática clínica iria aumentar a satisfação em relação aos cuidados 

fisioterapêuticos recebidos em pacientes com dor lombar crônica inespecífica 

quando comparado aos pacientes que receberam apenas o tratamento de 

fisioterapia baseada nas diretrizes de prática clínica.  

Como havíamos mencionado nos objetivos deste estudo, optou-se por não 

realizar a análise intergrupos da comparação citada acima, isto porque, a aluna 

responsável por esta iniciação científica é uma das avaliadoras cegas de um estudo 

controlado aleatorizado que investiga a eficácia da adição do uso do Kinesio Taping 

no alívio da dor e na melhora da incapacidade funcional em pacientes com dor 

lombar crônica inespecífica no tratamento de fisioterapia baseada nas diretrizes de 

prática clínica comparado com pacientes que recebem apenas os cuidados da 

fisioterapia baseada nas diretrizes de prática clínica. Neste estudo controlado 

aleatorizado mencionado, os pacientes são avaliados a curto prazo (linha de base e 

5 semanas) e a longo prazo (3 meses e 6 meses). As avaliações propostas em 

longo prazo ainda não foram concluídas, porém as informações coletadas nas 

mesmas, não mensuram a satisfação dos pacientes, avaliam outros desfechos que 

não serão utilizados para este estudo. Portanto, todas as etapas propostas para este 

estudo foram concluídas, no entanto, para preservar a randomização dos pacientes 

e evitar possíveis interferências nos resultados por parte do avaliador, optou-se em 

realizar uma análise em conjunto, independentemente do grupo pelo qual haviam 

participado, e assim investigar o nível de satisfação dos pacientes, que apresentam 

dor lombar crônica inespecífica, com o tratamento de fisioterapia baseada nas 

recomendações das diretrizes de prática clínica.  

O tratamento de fisioterapia para dor lombar baseado nas diretrizes de prática 

clínica é constituído por técnicas de mobilização articular pelo método Maitland, 

liberação miofascial através de compressões isquêmicas, fortalecimento muscular 

de grandes grupos musculares e específicos da coluna lombar. Para este estudo foi 

adicionada a aplicação da bandagem elástica Kinesio Taping, que até o presente 

momento nenhum estudo robusto explica, com alta qualidade metodológica, qual é a 

eficácia da adição destas bandagem elásticas em um tratamento que é 
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recomendado pelas diretrizes de prática clínicas para pacientes com dor lombar 

crônica. Cerca de seis revisões sistemáticas8-13 já foram publicadas com o intuito de 

analisar os desfechos clínicos em diferentes patologias.  

Esta iniciação científica está alinhada a um estudo controlado aleatorizado, 

como descrito anteriormente e ao final da coleta de dados após 6 meses de 

randomização do último paciente incluído no estudo, que está proposto para 

novembro de 2014, quando os códigos de randomização serão abertos para 

apresentação dos resultados da comparação dos efeitos das técnicas. Acreditamos 

que para a apresentação oral do CONIC será possível apresentar os resultados 

dessa comparação. 

Para obter uma maior compreensão da satisfação dos pacientes em relação 

aos cuidados fisioterapêuticos que receberam foi utilizado o instrumento MRPS. 

Podemos observar que, em geral, o nível de satisfação dos pacientes com dor 

lombar crônica inespecífica, atendidos na Irmandade Santa Casa de Misericórdia em 

relação aos cuidados recebidos foi considerado alto, apresentando uma média de 

4,7 (1 a 5) de escore total, com desvio padrão de (0,36). Quatro itens do 

questionário apresentaram as maiores médias, como por exemplo o item 6 (Meu 

fisioterapeuta me tratou respeitosamente.) que atingiu uma média de 4,9 e 0,48 de 

desvio padrão. O menor nível de satisfação mensurado foi o item 3 do questionário 

“A sala de espera era confortável (iluminação, temperatura, móveis)”. Um resultado 

já esperado por se tratar de um hospital público na cidade de São Paulo-SP o local 

da coleta de dados. Podemos dizer que o serviço público de fisioterapia prestado na 

cidade de São Paulo, apesar de não oferecer um conforto ambiental aos usuários, 

não os deixam menos satisfeitos aos cuidados recebidos.  

Ao final deste estudo obtivemos uma maior compreensão dos pacientes que 

utilizam o setor público de assistência à fisioterapia na cidade de São Paulo-SP, em 

relação aos cuidados fisioterápicos recebidos. Os pacientes, apesar de 

descontentes com a estética e conforto do local, como por exemplo, os móveis, a 

iluminação e a temperatura da sala de espera, mostram-se satisfeitos e consideram 

excelentes os cuidados que receberam. Afirmam que estão satisfeitos com o 

tratamento recebido, sendo o fisioterapeuta e os outros funcionários da clínica de 



 10 

extremo respeitoso e afirmam que retornariam ao local para futuros serviços ou 

tratamento. 
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