
Introdução 

Resultados

O estudo aponta pequeno efeito da BF e PO no posicionamento do ALM,
mostrando a PO como recurso potencialmente útil e capaz de sustentar o ALM em uma
amostra com idade acima do pico de desenvolvimento do arco. Sugere-se um estudo
com maior número de participantes, maior tempo de tratamento, correlacionando novas
abordagens de utilização dos recursos propostos.

Conclusão

Esta pesquisa foi realizada em um laboratório de Podoposturologia do Médio
Paraíba, Rio de Janeiro, após aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa do Centro
Universitário de Barra Mansa com número CAAE (79947317.60000.5236/2018).
Ensaio clínico randomizado com 29 jovens, entre 22 a 59 anos, sem patologias nos
pés, de ambos os sexos, divididos aleatoriamente em grupo bandagem funcional
(GBF n =14) que recebeu aplicação da fita elástica no sentido de correção do ALM e
grupo palmilha ortopédica (GPO n=15) utilizou a órtese com elementos
confeccionados para preenchimento do arco em 16 atendimentos. Portadores de
outras afecções concomitantes do pé e tornozelo com processos alérgicos à fita,
cirurgias prévias, obesos, com quadro álgico, algum tipo de lesão no local da
aplicação e que tivessem realizando outros tratamentos simultaneamente aos
tratamentos propostos na presente pesquisa, foram excluídos. Os participantes
foram avaliados antes, após 30 e 60 dias da intervenção. O posicionamento do ALM
foi avaliado pela Plantigrafia associada ao Índice do arco de Cavanagh e Rodgers
(ICR). A análise dos dados foi feita pelos testes ANOVA com post hoc de Bonferroni,
Kruskal-Wallis (p<0,05) e correlação de Pearson considerando tamanho do efeito (r=
0,10 pequeno; 0,30 médio; 0,50 grande) com intervalo de confiança (IC) de 95%.
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A média de idade do GBF foi de 27,9 ±9,0 e GPO de 33,2 ± 14,7 anos com
predomínio de pés planos em ambos os grupos (100%). Os dados mostram
diferenças significativas na melhora do posicionamento do ALM no GBF em 60
dias (p= 0,0118) já no GPO houve melhora em 30 dias (p= 0,0139), mantendo-se
após 60 dias (p= 0,0585). Os tratamentos favoreceram melhor posicionamento do
ALM com efeito pequeno (r=0,02) e ao compará-los, a PO mostrou resultados
melhores (p= 0,0585) (Figura 1).
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Verificar os efeitos da bandagem funcional (BF) e da palmilha ortopédica (PO)
no alinhamento dos pés em jovens adultos.
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Objetivo 

O pé é dividido anatomicamente em antepé, mediopé e retropé sustentados
pelos arcos longitudinais medial (ALM), lateral e arco transversal1. O ALM se
destaca, pois envolve estruturas estáticas e dinâmicas, incluindo a fáscia plantar
e musculatura intrínseca medial do pé. Quando não alinhado minimiza as
propriedades de absorvimento de impactos, gerando grande incômodo nos pés
dos indivíduos2.

A fisioterapia torna-se essencial no controle postural do pé, entre as técnicas
usadas para o tratamento estão o uso de palmilhas e bandagens elásticas
funcionais (BF). A kinsesio tape é um tipo de bandagem elástica que tem sido
utilizada como meio eficaz para diminuição da tensão sobre a fáscia plantar e nas
estruturas médias do arco plantar. A palmilha ortopédica (PO) é um tipo de órtese
plantar utilizada para realinhar o esqueleto, reduzir choques, ficções e aliviar
áreas que sofrem com pressões exageradas4. Embora a BF e PO serem
frequentemente utilizadas na prática clínica, à base de evidências implícitas a
essas estratégias de tratamento no alinhamento dos pés de indivíduos com idade
acima do pico de desenvolvimento ainda é desconhecida.

Figura 1. Comparação ICR entre GBF e GPO nos períodos estudados. p≤0,05. 


