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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS BENÉFICOS DA KINESIO TAPING® NO 

RETORNO DO ATLETA AO FUTSAL APÓS RECONSTRUÇÃO DE LCA – 

UM ESTUDO DE CASO 

 

1. RESUMO 

O futebol de salão é considerado um esporte em plena ascensão e 

exige combinações de movimentos que podem resultar em lesões, 

principalmente em membros inferiores, sendo o joelho um dos membros 

mais acometidos seguido de lesão do ligamento cruzado anterior. A 

bandagem elástica auxilia no retorno dos atletas ao esporte à medida que 

age na diminuição de dor e na melhora proprioceptiva do membro 

acometido.  

 

DESCRITORES: Kinesio Taping, Dor, Futsal, LCA. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A perda de informação proprioceptiva no joelho,em decorrência de 

lesão do LCA, contribui para o agravamento da instabilidade devido à 

diminuição da sensação de posição e pela ausência do estímulo para a 

contração muscular reflexa. Existe, forte indicação de se reprogramar a ação 

proprioceptiva do joelho lesionado no seu LCA. É consenso que o treinamento 

muscular simples não aumenta a velocidade da reação muscular, mas que o 

controle muscular dinâmico tem o potencial de diminuir o tempo de resposta da 

reação muscular e quanto menor esse tempo, menor será o stress sobre as 

estruturas ósseas, musculares, meniscais e ligamentares do joelho (SAMPAIO 

e SOUZA, 1994). 

Dessa forma, a utilização de bandagens funcionais pode evitar lesões 

ou facilitar o retorno do atleta lesionado à competição, uma vez que, a 

bandagem limita o movimento excessivo ou anormal de uma articulação que 

tenha sofrido trauma, ao mesmo tempo em que fornece suporte ao músculo 

comprometido pela lesão (PERRIN, 2008). 

 

3. OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o grau de dor e a 

funcionalidade do joelho do atleta que realizou a reconstrução do ligamento 



cruzado anterior e que está retomando a prática esportiva, antes e após o uso 

da bandagem elástica. 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo será realizado com um atleta amador de futsal do sexo 

masculino com idade de 29 anos, que realizou a cirurgia de reconstrução do 

ligamento cruzado anterior devido à uma lesão gerada pelo gesto esportivo, 

onde houve ruptura total do ligamento. A cirurgia foi realizada em junho do ano 

de 2014, e neste momento o atleta está retornando aos poucos ao esporte. 

Para a devida avaliação será utilizado o questionário International Knee 

Documentation Committee, (IKDC - comitê internacional de documentação do 

joelho) que avalia Sintomas, Atividades Esportivas e Função, composta por 10 

questões, e a Escala Visual Analógica (EVA) para avaliação de dor. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Através do estudo de HERNANDEZ et al (1996) observou-se que as 

lesões ligamentares do joelho constituem um problema muito comum na prática 

clínica da medicina do esporte. Vários autores demonstraram sua 

preocupação, especialmente com o tratamento e o retorno às atividades 

esportivas na lesão do ligamento cruzado anterior (LCA). Embora alguns 

defendam que a função do joelho não é necessariamente comprometida nessa 

condição, muitos acreditam que a deficiência desse ligamento resulta em 

graves problemas para o paciente. 

A Kinesio Tape é um tipo de bandagem elástica criada por Kenzo Kase 

na década de 1970 e que vem ganhando espaço no esporte. É uma fita 

adesiva, hipoalergênica, é a prova d’água, sensível ao calor e não há qualquer 

substância medicamentosa em sua composição. Ela proporciona efeitos 

fisiológicos em quatro grandes funções: Função Dérmica; Função Muscular; 

Função Articular e Função Linfática. Em geral os objetivos com a aplicação da 

bandagem seriam: aliviar a dor e as sensações anormais da pele e músculos; 

proporcionar maior equilíbrio e suporte aos músculos durante os movimentos; 

remover edemas linfáticos e sanguíneos; corrigir os desalinhamentos 



articulares e biomecânicos; criar mais espaço nos níveis epidérmicos, dérmicos 

e hipodérmico (KASE,LEMOS E DIAS, 2013). 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O método Kinesio Taping®, tem por objetivo, neste caso, facilitar a ação 

muscular do quadríceps e estabilizar os ligamentos colaterais lateral e medial, 

dando maior suporte para o atleta e menor sobrecarga para as estruturas 

vizinhas.  

Até o presente momento da pesquisa, a Kinesio tem se mostrado eficaz 

na parte proprioceptiva, gerando uma maior estabilidade ao atleta. 
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