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Introdução. A dor lombar é um dos problemas mais comuns de saúde na população mundial, levando os 
indivíduos que sofrem desse sintoma à procura de diferentes tratamentos para alívio de suas dores, dentre 
eles o Kinesio Taping® (KT). Objetivos. Analisar os efeitos do Kinesio Taping® sobre a dor e o desempenho 
funcional de mulheres com dor lombar crônica não específica. Método. Trata-se de um ensaio controlado e 
randomizado, composto por 45 mulheres com dor lombar crônica não específica. Esse estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob parecer de número 
1.213.864. As voluntárias foram inicialmente submetidas a uma avaliação da sensação dolorosa, através da 
Escala Visual Analógica (EVA) e do desempenho funcional, através do questionário Roland Morris. Em seguida 
foram aleatoriamente divididas em três grupos: controle (não aplicou o KT), Kinesio Taping (aplicou o KT com 
tensão nos músculos eretores da coluna) e placebo (aplicou o KT sem tensão nos músculos eretores da coluna). 
Três dias após a intervenção foi realizada uma reavaliação também composta de análise da dor e desempenho 
funcional; logo após o KT foi retirado. Dez dias após a intervenção foi realizada uma última reavaliação idêntica a 
anterior. Os dados foram analisados através do software SPSS 20.0, atribuindo-se nível de significância de 5%. 
A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e em seguida foi aplicada uma ANOVA 
de modelo misto. Resultados. Na análise da variável EVA (p = 0,001, F = 5,32, IC 95% = 3,587 – 4,383), 
observou-se uma redução da dor para os grupos placebo e Kinesio Taping quando comprados ao grupo controle, 
tanto três dias (p=0,001 e p<0,001, respectivamente) quanto dez dias (p=0,003 e p=0,004) após a intervenção. 
Com relação ao questionário Roland Morris (p = 0,006, F = 3,89, IC 95% = 4,878 – 6,796), observou-se uma 
melhora da capacidade funcional nos grupos placebo (p=0,020) e Kinesio Taping (p=0,003) quando comparados 
ao grupo controle no terceiro dia após a intervenção. Já no décimo dia após a intervenção, foi observado apenas 
uma redução no grupo Kinesio Taping quando comparado ao controle (p=0,007). Para as demais comparações 
intergrupo, não foram observadas diferenças, sendo o grupo Kinesio Taping igual ao placebo (p=1,000) e o 
grupo controle igual ao placebo (p=0,080). Conclusão. O Kinesio Taping possui um efeito placebo sobre a dor 
e a\o desempenho funcional de mulheres com dor lombar crônica não específica. 

Descritores: coluna vertebral; bandagens; músculos paraespinais.
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