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Introdução. A dismenorreia primária é caracterizada por dor abdominal ou pélvica que precede o período 
menstrual sem associação com patologia de órgão pélvico. A intensidade da dor menstrual, que varia de sen-
sação de peso e pressão às contrações espasmódicas contínuas intoleráveis, pode irradiar para a coluna lombar 
e membros inferiores. Está relacionada à vigorosidade da vasoconstricção e das contrações uterinas, media-
das pelo aumento da produção de prostaglandinas, mais prevalente nos primeiros anos após à menarca e em 
adultas jovens (até 27 anos). A taxa de insucesso de 25% do tratamento farmacológico provocou o surgimento 
de terapias alternativas como terapia por exercício, alongamentos, acupuntura, massagem reflexa, estimulação 
elétrica nervosa funcional e bandagem elástica funcional (BEF). A BEF consiste na aplicação de uma fita fina e 
elástica que traciona a pele, criando maior espaço na área subcutânea e estimulando os receptores aferentes e 
eferentes. Alterações na inervação, que interliga pele, músculos e vísceras, podem modificar o funcionamento 
dos órgãos mais profundos. Objetivos. Determinar a efetividade da bandagem elástica funcional no trata-
mento da dismenorreia primária. Método. Foi realizado um estudo de revisão integrativa da literatura no mês 
de abril de 2016. Foram incluídos artigos disponíveis nas bases de dados do PubMed, Bireme/Lilacs e Scielo, 
publicados entre 2011 e 2016, nos idiomas inglês e português e selecionados através das palavras “dysmenor-
rhea”, “taping” e “physical therapy modalities”. Excluíram-se estudos que: não utilizaram a BEF como forma de 
tratamento principal da dismenorreia; envolvessem pacientes com patologias reumáticas e sistêmicas associa-
das; ou com atletas. Resultados. Conforme os critérios de elegibilidade citados, foram recrutados 14 artigos. 
Os estudos mostraram que a aplicação da BEF pode ser feita em forma de cruz, uma fita na vertical sobre a 
linha alba, entre a cicatriz umbilical o monte do púbis, e outra na horizontal no ponto médio da anterior. Outra 
fita elástica deve ser aplicada na região lombar, entre as espinhas ilíacas póstero-superiores horizontalmente. 
Alguns artigos também relatam a utilização da BEF em forma de espiral com efeitos semelhantes. As evidências 
mostraram que o tratamento realizado por, no mínimo, três dias teve resultados positivos para reduzir a inten-
sidade da dor na escala visual analógica (p=0,023). Quando comparado a um grupo controle, as pacientes que 
utilizaram a BEF apresentaram dismenorreia 5 vezes menor (RR 1,8; IC 95%). . Não foi relatado nenhum efeito 
adverso da terapêutica, nenhuma contraindicação, sua aplicação é rápida, fácil e de baixo custo. Conclusão. 
A BEF é efetiva para reduzir a sintomatologia da dismenorreia primária, além de mostra-se uma técnica segura 
para as pacientes.
.
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