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Resumo: 

 

Introdução: A bandagem elástica pode ser utilizada em qualquer estagio do plano 
terapêutico, como prevenção, alem de colaborar na homeostase corporal. 
Objetivo:verificar o efeito do uso de bandagem elástica nos músculos frontais e 
zigomáticos.Método:foi aplicada a bandagem KinesioTaping® cor bege nos 
músculos frontais e zigomáticos, de mulheres leucodermas, com idade de 20 á 73 
anos de uma mesma família, por dez horas diárias no período de uma semana, em 
ambas hemifaces. Foram realizadas três medidas: do côndilo ao ponto gônio, da 
projeção do sulco nasogeniano ao tragus e da glabela ao canto medial dos olhos. 
Foi realizada avaliação inicial, após uma semana de aplicação de bandagem e após 
hum mês. As medidas foram analisadas estatisticamente.Resultados: Não houve 
diferença estatística das medidas quanto à simetria entre os lados direito e esquerdo 
na avaliação. Constatou-se diferença estatística nas medidas côndilo ao ponto gônio 
de 61mm para 59,3 e 60,9  (0,001) e da projeção do sulco nasogeniano ao tragus  
de 84,1mm, 83,1 e 83,8 (0,004), após uma semana e manutenção após um mês de 
utilização de bandagem.  Não houve mudança na medida do terço superior. 
Conclusão: houve redução das medidas do terço médio da face após uma semana 
de utilização de bandagem. 
 
Descritores: estética, frontal, zigomático 
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Introdução: 

O rosto do ser humano possui extrema complexidade e reflete a alma do 

indivíduo.  O aspecto estético é de grande importância na interação social dos seres 

humanos, pois está vinculado com a capacidade de fazer sua auto-imagem e 

também a questões emocionais e culturais1. 

Cada vez mais a Motricidade Orofacial, tem auxiliado na estética facial, 

suavizando as rugas de expressão com exercícios e massagens na musculatura da 

face2. O músculo zigomático é utilizado na produção da variação de sorrisos, já que 

sua função é elevar obliquamente o canto da boca e ajudar a expressar felicidade3 e 

a função dos músculos frontais é levantar a sobrancelha sincronicamente, ativando a 

formação de rugas de expressão na testa4. 

Em 1979, Doutor Kase inventou a bandagem elástica Kinesio® após seis 

anos de pesquisas clínicas5. A bandagem elástica é uma técnica que tem, 

inicialmente, a função de promover força efetiva por meio de um contato mínimo 

com a pele para normalizar o movimento do corpo e de outras extremidades. O 

tratamento com o uso de bandagem elástica vem sendo utilizado cada dia mais para 

reabilitação e para aumentar à percepção neuromuscular voltada a área da 

fonoaudiologia6. 

Os benefícios e objetivos proporcionados pela KinesioTaping® podem ser a 

função dérmica-técnica analgésica; ação sensorial sobre mecanoceptores por meio 

de pressões, tensões, elevações, descompressões e trações na pele; ação 

muscular, estimulando e ativando o músculo durante o movimento; função articular; 

melhora do desalinhamento biomecânico e da instabilidade hosteo muscular e 

função linfática, elevando a pele por meio de circunvoluções7. 

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito da bandagem elásticana simetria 

facial dos músculos frontais e zigomáticos. 
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Método: 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e aprovado sob o 

número 51902015.5.0000.5538. Todos os sujeitos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e as Faculdades Metropolitanas Unidas 

autorizaram a realização desta pesquisa. Este é um trabalho longitudinal, 

quantitativo e qualitativo. 

Foram selecionadas quatro mulheres leucodermas, com idade entre 20 e 73 

anos, de uma mesma família, avó, tia, mãe e filha. As participantes foram colocadas 

sentadas em cadeira, confortavelmente. A fita KinesioTaping® cor bege foi cortada 

na largura de umcentímetro, com ancoragem de umcentímetro na inserção superior 

dos músculos frontais e zigomáticos, de ambas as hemifaces, sem tensão, da 

inserção superior até a inserção posterior de cada músculo,como aplicação para 

facilitação, com o músculo em movimento7. A bandagem foi colocada todos os dias, 

por sete dias,às 18 horas em todas as participantes,pelo mesmo pesquisador e 

retiradas às 4 horas no próximo dia pelo participante. 

Foi realizada medida antropométrica indiretas, do condilo ao ponto gônio (CD-

GO)8, da projeção do sulco nasogeniano ao tragus da hemifacedireita e esquerda2 e 

da glabela ao ponto médio do olho9, 10. 
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Resultados 

 Para análise estatística foram utilizados testes não paramétricos, Teste de 

Wilcoxon e Teste de Friedman. 

 Os resultados da Tabela 1 demonstram que o grupo de participantes não 

apresentou diferença estatística quanto à simetria entre os lados direito e esquerdo 

na avaliação, respectivamente, 60,4±1,1mm e 60,3±1,3mm para a medida CD-GO 

(p=0, 564); 83,3±1,3 e 84,1±1,3 (p=0, 196) para projeção do SNG ao tragus e frontal 

de 52,0±2,1para ambos os lados (p=1, 000).     

 

Tabela 1: Comparação das três medidas entre os lados direito e esquerdo 

Lateralidade Média IC P-valor 

CD-GO 

Direita 60,4 1,1 

0,564 

Esquerda 60,3 1,3 

Projeção do 

SNG ao 

tragus 

Direita 83,3 1,3 

0,196 

Esquerda 84,1 1,3 

Frontal 

Direita 52,0 2,1 

1,000 

Esquerda 52,0 2,1 

 

 Tabela 2: Comparação da media das medidas da avaliação, após uma 

semana e após um mês de aplicação de bandagem. 

Momentos Média IC P-valor 

CD-GO 

Avaliação  61,0 1,7 

0,001 1 semana 59,3 0,8 

1 mês 60,9 1,5 

   

Projeção do 

SNG ao 

tragus 

Avaliação  84,1 1,8 

0,004 1 semana 83,1 1,6 

1 mês 83,8 1,6 

Frontal 

Avaliação  52,0 2,6 

1,000 1 semana 52,0 2,6 

1 mês 52,0 2,6 
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A Tabela 2 compara a media dos resultados do grupo pesquisa nos três 

momentos de avaliação. 

Observou-se que existe diferença estatística da medida CD-GO da avaliação 

61,0±1,7 para uma semana de aplicação de bandagem 59,3±0,8 e após um mês 

60,9±1,5 (p≥0, 001). Para a medida da projeção do SNG ao tragus também se 

observou diferença estatística, entre a avaliação 84,1±1,8; após uma semana de 

aplicação de bandagem foi para 83,1±1,6 e após um mês foi para 83,8±1,6 (p≥0, 

004). Não houve diferença na media das medidas para os músculos frontais, 

52,0±2,6 em todos os momentos (p=1, 000). 

 A Tabela 3 compara os resultados entre os momentos de aplicação de 

bandagem. Existe diferença estatística do momento da avaliação para a primeira 

semana após a aplicação (p≥0,017) e entre a avaliação e após um mês (p≥0,017) na 

medida CD-GO; o mesmo ocorre para a medida projeção SNG ao tragus (p≥0,011 e 

0,025). Para ambas as variáveis houve redução dos valores em comparação ao Pré. 

Não se observou diferença estatística no músculo frontal. 

 

 Tabela 3: Comparação dos momentos de aplicação de bandagem. 

 

Pré 1 semana 

CD-GO 

1 semana 0,017 

 

1 mês 0,317 0,017 

Projeção do 

SNG ao 

tragus 

1 semana 0,011 

 

1 mês 0,180 0,025 

Frontal 

1 semana 

  

1 mês 

  

 

 A Tabela 4 compara os resultados entre as três medidas, com uma semana 

de aplicação de bandagem e após um mês. 

Na Tabela 4 constatamos que a medida CD-GO reduziu 2,80%±1,36% após 

uma semana de uso de bandagem e a medida da projeção do SNG ao tragus 

reduziu 1,18%±0,42% (p≥0, 004) e após um mês não houve redução 

estatisticamente significativa Não houve diferença estatística para o músculo frontal 

na comparação com as outras medidas em nenhum momento. 
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Tabela 4: Resultados entre as três medidas com uma semana de aplicação de 

bandagem e após hum mês. 

  

Medidas Média IC P-valor 

1 

semana 

CD-GO -2,80% 1,36% 

0,004 

Projeção do 

SNG ao 

tragus 

-1,18% 0,42% 

Frontal 0,00% - x - 

1 mês 

CD-GO -0,19% 0,38% 

0,368 

Projeção do 

SNG ao 

tragus 

-0,44% 0,59% 

Frontal 0,00% - x - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Discussão 

Antes de iniciar o tratamento, foi perguntando as participantes se elas 

conheciam bandagem, três delas desconheciam; em outro estudo, 31 dos 33 

participantes confirmaram desconhecer a fita KinesioTaping®12, portanto este é um 

instrumento ainda desconhecido. 

A aplicação da fita Kinesio em tornozelos de indivíduos de saudáveis não 

pareceu melhorar a propriocepção13, o mesmo aconteceu com as participantes neste 

estudo, que relataram não sentirem nenhuma diferença após o termino do 

tratamento, podemos ressaltar que a fita Kinesio não altera a propriocepção de 

indivíduos saudáveis, talvez em indivíduos com alterações neurológicas ou 

funcionais a propriocepção seja diferente, assim como a introdução de associação 

de atividade ao uso de bandagem possa promover a propriocepção na remodelação 

muscular12. 

 Na Tabela 1 constou-se que não há diferença de simetria entre os lados das 

medidas, portanto os participantes são simétricos e podemos considerar os valores 

das medidas encontrados como um valor inicial de referência destas medidas, CD-

GO=60,4±1,3; projeção=84,1±1,3 e para a região frontal=52,0±2,1, para ambos os 

lados, pois grande parte dos músculos da face é espelhada em ambos os lados e 

apresentam um mesmo comportamento3. 

Em nosso estudo a bandagem demonstrou efeito após uma semana de 

aplicação, redução de 2,80% como verificado nas Tabelas 2 e 3, sem diferença após 

um mês de uso, isto pode sugerir que o uso da bandagem na face por uma semana 

provoca um efeito eficaz, diferente em outros locais do corpo como em estudo com 

idosas ativasque a aplicação da fita não apresentou alterações no equilíbrio postural, 

imediatamente após a aplicação ou após 48 horas11. 

 A medida da projeção do SNG ao tragus foi reduzida o que corrobora que a 

atuação nesta região pode sofrer mudanças como demonstrado emPaes, 20082;com 

o uso da bandagem podemos maximizar este trabalho, porem a medida CD-GO 

demonstrou maior redução em relação à projeção do SNG ao tragus. 

 Duas das participantes deste estudo relataram que após a retirada da 

bandagem no primeiro dia apresentaram vermelhidão nas regiões de aplicação, com 

aumento da sensibilidade ou irritabilidade após dois dias, sendo necessário 

consultar um médico com melhora do tecido após uma semana de tratamento 
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medicamentoso. Em estudo clínico, vinte e quatro mulheres com linfendema, foi 

constatado que após a utilização de bandagem, nenhum paciente teve lesões 

cutâneas, vesícula ou hipertermia, porém 4,2% apresentaram descamação da pele e 

vermelhidão14, confirmando os achados de nosso estudo, no qual foi necessário a 

introdução de medicamentos, pois a face possuigrandenumero de músculos por 

extensão e é possível que a irritabilidade seja maior que em outras partes corporais, 

o que sugere maior atenção em relação à irritação cutânea facial. 

 

Conclusão: Houve redução das medidas do terço médio da face após uma semana 

de utilização de bandagem elástica, com manutenção da simetria facial. 
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