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Introdução: Pacientes com acidente vascular cerebral (AVC) frequentemente apresentam hipertonia no membro 
inferior, causando um quadro de sinergia extensora com o tornozelo em flexão plantar e inversão. Essa articulação é 
essencial para mobilidade, suporte do peso corporal e controle postural. A utilização do Kinesio Taping® (KT®) como 
nova opção terapêutica, de baixo custo e capaz de promover maior estabilidade deve ser testada. Objetivo: Avaliar 
o índice geral de estabilidade (IGE) após 24 horas da aplicação do KT® no músculo tibial anterior parético de pacientes 
com AVC crônico. Método: Trata-se de um ensaio clínico piloto com sigilo de alocação, randomizado, controlado e 
cego, aprovado pelo comitê de ética da UFPE (CAAE 15238913.9.0000.5208). Foram avaliados 13 indivíduos de ambos 
os sexos, com idade de 55±12 anos, com espasticidade entre 1 e 2 na Escala de Ashworth modificada para os grupos 
musculares de extensores de quadril e joelho e flexores plantares do tornozelo, distribuídos nos grupos Intervenção (GI/ 
n=7) e Sham (GS/ n=6). A aplicação do KT® (marca Tex Gold®) foi feita por um avaliador qualificado. Participantes do 
GI posicionados em decúbito dorsal, flexão plantar e eversão de tornozelo (no máximo da amplitude alcançada pas-
sivamente), receberam uma tensão de 35% para ativação muscular enquanto participantes do GS foram posicionados 
em decúbito dorsal com tornozelo em posição neutra (90º). Para definir o tamanho do KT® utilizaram-se dois pontos de 
referência: ponto médio entre a cabeça da fíbula e a tuberosidade da tíbia e ápice do primeiro metatarso. Para encontrar 
a tensão de 100% o KT® recebeu tração máxima e teve seu tamanho mensurado. Posteriormente, foi realizada regra 
de três para obtenção da tensão desejada de 35%. O Biodex Balance System (BBS) foi utilizado para avaliar o IGE, no 
nível oito do teste Estabilidade Postural. Foram realizadas duas avaliações, inicial (forneceu dados basais) e final (24 
horas após a aplicação do KT®). Em ambas as avaliações, o teste foi realizado três vezes com duração de 20 segundos 
e com 10 segundos de intervalo entre as repetições, o resultado final considerado foi a média obtida dos três testes. Foi 
realizado o teste Mann Whitney para análise intergrupo obtendo a diferença de médias entre os grupos com intervalo 
de confiança (IC) de 95% e p<0,05. Resultados: Não foi encontrada mudança no IGE entre os grupos (DM -0,39; 
IC95% -1,11 a 0,33). Conclusão: O KT® com 24 horas de aplicação não é efetivo na modificação significativa do 
IGE.
 
Descritores: Acidente Vascular Cerebral; Equilíbrio Postural; Fita Atlética.
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