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Introdução. O método Kinesio Taping consiste em aplicar, na pele, bandagens elásticas e adesivas. A téc-
nica promove estímulo constante de mecanoceptores cutâneos, podendo facilitar o alívio da dor. Apesar de a 
ban-dagem ter o potencial de aliviar dores agudas, não há relatos da sua utilização no parto. A capacidade de 
a mulher manter o autocontrole durante o parto tem sido vista como fundamental para uma boa experiência, 
enquanto que o excesso de dor e falta de controle estão associados a uma má experiência e efeitos nocivos 
para o binômio materno-fetal. Recursos não farmacológicos para o controle da dor visam proporcionar, de forma 
segura, uma participação ativa da parturiente e melhorar sua experiência de parto. Objetivos. Avaliar a efe-
tividade e segurança da aplicação da bandagem Kinesio Taping durante o trabalho de parto na sensação de dor, 
e desfechos obstétricos e neonatal. Método. Foi realizado um ensaio controlado composto por 60 parturientes 
divididas aleatoriamente em dois grupos. Participaram gestantes de baixo risco em trabalho de parto de início 
espontâneo, admitidas entre 3 e 5 centímetros de dilatação cervical, com mínimo de 2 contrações em 10 minu-
tos, sem cesárea anterior. O Grupo Intervenção recebeu a bandagem Kinesio Taping nas regiões paravertebrais 
correspondente aos dermátomos de inervação uterina - T10 à L1 e S2 à S4, enquanto o Grupo Controle a rece-
beu na região vertebral entre T1 e T4, ou seja, fora dos dermátomos de inervação uterina. As participantes não 
foram informadas em relação aos locais de inervação uterina, e eram acompanhadas até receber anestesia ou 
atingir 10 centímetros de dilatação. Foram avaliados: dor; duração do trabalho de parto; tipo de parto; necessi-
dade de anestésicos; vitalidade do neonato. A dor foi avaliada a cada hora durante o trabalho de parto através 
da Escala Analógica e Visual da Dor. A análise foi realizada por intenção de tratar. Significância foi assumida por 
p<0.05. Razão de risco, diferença de média e seus respectivos intervalos de confiança de 95% foram calculados. 
O projeto está registrado sob o CAAE: 20184713.0.0000.5404. Resultados. A dor das contrações ao longo do 
trabalho de parto foi semelhante entre os grupos (p>0.45). Não houve diferença entre os grupos em relação às 
características basais, obstétricas e neonatal, e uso de técnicas não farmacológicas de controle da dor. Con-
clusão. Apesar de a bandagem Kinesio Taping ter se mostrado segura, não houve associação com benefícios 
obstétricos quando aplicada nos dermátomos de inervação uterina. 
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