
Este ensaio clínico aleatorizado duplo cego
apresentou nível de 5% de significância e poder
estatístico de 80%. 22 voluntários saudáveis, entre 18
e 40 anos, homens e mulheres, idade média 22,0 ±
2,4 anos, preencheram o termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) e participaram do estudo.
As bandagens foram aplicadas com a técnica de
suporte do arco plantar, objetivando encurtar o pé,
levantar o arco plantar e evitar a eversão do
calcâneo.(BRADY, E 2015). Para analisar os efeitos da
aplicação da bandagem foram realizados três testes:
Teste da queda do navicular (com subtalar em neutro
e descarga de peso), Y Teste e Teste de Palpação das
Cristas (da espinha ilíaca ântero superior ao maléolo
medial). Reavaliação foi realizada após a aplicação
das bandagens. Após aplicação da DT os mesmos
procedimentos foram realizados.O ICC da queda do
navicular neste estudo foi 0,78-0,95. Os participantes
foram aleatorizados em grupo experimental e grupo
controle, sendo 13 e 9 participantes em cada grupo.
Para comparar os resultados do Y Teste e a queda do
navicular antes e após a aplicação da bandagem
utilizamos teste de Wilcoxon e para comparação de
grupos experimental e controle, utilizamos o teste de
Mann-Whitney.
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USO DA DYNAMIC TAPE NO CONTROLE DO
MOVIMENTO DE PRONAÇÃO EXCESSIVA

A pronação subtalar excessiva tem sido associada a
diversas disfunções ( SILVA, R et al 2014.,CHEUNG, T
et al 2011), que podem limitar a participação de
indivíduos em esportes e atividades de vida diária
(AVDs). Uma das formas de estabilizar e controlar o
movimento do pé é utilizar bandagens elásticas.

O objetivo deste estudo foi verificar a capacidade da
bandagem Dynamic Tape (DT) de 5cm de largura,
para controlar o movimento e estabilidade dinâmica
de indivíduos com pronação excessiva.

A medida do comprimento dos membros realizada não
mudou após a aplicação da bandagem. As cristas
ilíacas continuaram alinhadas antes e após a
aplicação da bandagem nos 2 grupos. Os resultados
do Y teste não apresentaram diferença antes e após
a aplicação da bandagem. Na medida da queda do
navicular, houve redução significativa da medida após
a bandagem nos dois grupos.

Os resultados do presente estudo mostraram que a
bandagem alterou o resultado do teste da queda do
navicular, mostrando efeito no controle de pronação.
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Figura 1: Técnica de Suporte do
Arco Plantar. FONTE: Material
Institucional Dynamic Taping, 2012.
Autor, Ryan Kendrick.
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