
 
 

 
 

FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA 
BACHARELADO EM FISIOTERAPIA 

 
GILSON REIS DOS SANTOS 

WELINGTON SANTOS COSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS EFEITOS DA BANDAGEM ELÁSTICA NO TRATAMENTO DA ENTORSE DE 

TORNOZELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feira de Santana 
2020 



 
 

GILSON REIS DOS SANTOS 
WELINGTON SANTOS COSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS EFEITOS DA BANDAGEM ELÁSTICA NO TRATAMENTO DA ENTORSE DE 

TORNOZELO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Faculdade Nobre de 
Feira de Santana como requisito 
parcial obrigatório para obtenção do 
grau de Bacharel em Fisioterapia, 
sob a supervisão do Prof. Me. André 
Ricardo da Luz Almeida. 
 
Orientador: Prof. Me. Gustavo 
Marques Porto Cardoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feira de Santana 
2020  



 
 

OS EFEITOS DA BANDAGEM ELÁSTICA NO TRATAMENTO DA ENTORSE DE 

TORNOZELO 

 

GILSON REIS DOS SANTOS 

WELINGTON SANTOS COSTA 
 

 

Aprovado em XX de XXXXXXXX de XXXX 

 

BANCA EXAMINADORA  

 

 

____________________________________________________________ 
Prof. Me. GUSTAVO MARQUES PORTO CARDOSO 

(ORIENTADOR) 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
Prof. Me. ANDRÉ RICARDO DA LUZ ALMEIDA 

(PROFESSOR DE TCC II) 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
Prof. Esp. STEPHANO FEITOSA DE AQUINO 

(CONVIDADO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA  



3 
 

OS EFEITOS DA BANDAGEM ELÁSTICA NO TRATAMENTO DA ENTORSE DE 
TORNOZELO 

Gilson Reis dos Santos1 
Welington Santos Costa1 

Gustavo Marques Porto Cardoso2 
 

RESUMO 
 

A bandagem elástica é uma técnica que vem sendo utilizada pela fisioterapia com 
objetivo de melhorar a estabilização articular, reduzir quadro álgico, melhorar 
desempenho, entre outros. Este estudo teve como objetivo discorrer sobre a 
aplicação da bandagem elástica como tratamento para entorses de tornozelo, 
mencionando os efeitos encontrados através da utilização da bandagem elástica. O 
estudo se trata de uma revisão integrativa, realizada por dois pesquisadores em 
cinco base de dados: Scielo, Pubmed, PEDro, Lilacs e Portal BVS, utilizando os 
descritores da saúde: Bandagem elástica, entorses e Tornozelo – (em português); 
Athletic tape, sprain e ankle (em inglês); Cinta atlética , esguinces e tobillo (em 
espanhol). Randomizados com o operador booleano AND. Nos idiomas português, 
inglês e espanhol e no período de tempo entre 2001 a 2020. Após a aplicação dos 
critérios de inclusão, restaram apenas 5 estudos para serem analisados. Foi 
verificado na avaliação da instabilidade da articulação do tornozelo, que a bandagem 
elástica proporcionou uma maior estabilidade. Pode-se concluir que a bandagem 
elástica tem efeito também sobre a dor e sobre o sistema linfático mesmo sem outro 
método associado com a aplicação da mesma. 

 
 
Palavras-chave: Bandagem elástica, entorses, tornozelo. 
 

ABSTRACT 
 

The elastic bandage is a technique that has been used by physiotherapy in order to 
improve joint stabilization, reduce pain, improve performance, among others. This 
study aimed to discuss an application of elastic bandage as a treatment for ankle 
sprains, mentioning the effects found through the use of elastic bandage. The study 
is an integrative review, carried out by two researchers in five databases: Scielo, 
Pubmed, PEDro, Lilacs and Portal BVS, using the health descriptors: Elastic 
bandage, sprains and ankle - (in english); Adhesive tape, sprain and ankle (in 
English); Athletic belt, squirt and tobillo (in Spanish). Randomized with the Boolean 
operator AND. In Portuguese, English and Spanish and in the period from 2001 to 
2020. After applying the inclusion criteria, only 5 studies remained to be determined. 
It was verified in the evaluation of the instability of the ankle joint, that the elastic 
bandage provided greater stability. It can be said that an elastic bandage also has an 
effect on pain and on the lymphatic system even without another method associated 
with its application. 

 
Keywords: Athletic tape, sprain, ankle. 

                                            
1 Bacharelado em Fisioterapia da Faculdade Nobre (FAN-BA). 
2 Licenciatura Plena em Educação Física (UESB). Mestre em Estudos Interdisciplinares sobre a 
Universidade (IHAC-UFBA). Docente da Faculdade Nobre de Feira de Santana (FAN-BA) 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 De acordo com a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva (SONAFE, 

2014) as bandagens são classificadas como equipamentos terapêuticos de auxílio 

funcional, aplicados nos programas de recuperação. A bandagem terapêutica tem 

sido utilizada por centenas de anos para estabilizar, melhorar, dar suporte ou até 

mesmo limitar algumas funções, sendo indicada como auxílio na redução das dores, 

edemas, prevenção e tratamento de lesões neuromusculoesqueléticas e 

recentemente ganhou nova atenção com o advento de novos tipos de bandagens e 

faixas como as elásticas. 

 A técnica da bandagem elástica foi criada a quase 50 anos pelo Quiroprata 

Kenzo Kase, quando o mesmo percebeu que os materiais existentes no mercado, 

como bandagens, faixas, esparadrapos e adesivos, apresentavam reações dérmicas 

indesejáveis, mesmo em curto tempo de permanência na pele do paciente, por 

limitarem certos movimentos e proporcionarem estímulos inadequados à derme 

(KASE, 2013). 

 Segundo Kase (2013) a técnica vem sendo aplicada com grande eficiência 

em atletas de alto desempenho e também na população em geral, de recém-

nascidos a idosos. Ficou conhecida internacionalmente pela primeira vez nas 

olimpíadas de Seul em 1988. Recentemente, a presença em diversos medalhistas 

nas Olimpíadas de Athenas, Pequím e Londres, também serviu para a divulgação e 

conhecimento internacional do método. Hoje, está presente em centros olímpicos ou 

de reabilitação, clínicas e consultórios espalhados por todo o mundo e vem 

crescendo rapidamente devido a sua grande aceitação entre profissionais de saúde. 

 Conforme os parágrafos acima, muito se utiliza essa terapêutica em 

problemas ortopédicos. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 

(SBOT, 2009) a entorse é um movimento violento que causa um estiramento ou 

ruptura de ligamentos de uma articulação, onde a entorse de tornozelo é uma das 

lesões musculoesqueléticas frequentemente encontradas na população ativa, que 

geralmente envolve lesão dos ligamentos laterais. Ocorre com maior frequência nos 

atletas de futebol, basquete e vôlei, correspondendo a cerca de 10% a 15% de todas 

as lesões do esporte. 

 A classificação de entorse de tornozelo é baseada no exame clínico da área 

afetada e possibilita a classificação da lesão em três classes: grau I quando ocorre 
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um estiramento ligamentar; grau 2 quando o paciente apresenta uma lesão 

ligamentar parcial e no grau III onde há uma ocorrência de uma ruptura ligamentar 

total. Os sinais e sintomas clínicos que se encontram em indivíduos com quadro de 

entorse é de algia, com edema localizado na face ântero-lateral do tornozelo, 

equimose que se faz mais evidente após 48 horas, tendo ainda, dificuldade para 

deambular (RODRIGUES; WAISBERG, 2009). 

 Assim, como observado acima as entorses de tornozelo vêm aumentando nas 

práticas esportivas, logo, a bandagem e seus efeitos terapêuticos podem atuar de 

forma conservadora e preventiva, permitindo a diminuição da sobrecarga na região 

lesionada, podendo reduzir o quadro álgico, pois melhora a circulação sanguínea e 

linfática, promovendo assim, um retorno mais rápido às Atividades de Vida Diária 

(AVDs) dando um maior suporte articular, o que permite a não limitação do 

movimento devido aos seus efeitos neurofisiológicos e biomecânicos. 

 Portanto, este estudo tem como objetivo discorrer sobre a aplicação da 

bandagem elástica como tratamento na entorse de tornozelo, mencionando os 

efeitos encontrados. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Foi realizada uma revisão integrativa, de abordagem qualitativa, que permite a 

investigação de pesquisas relevantes sobre a determinada temática, com o objetivo 

de elaborar uma revisão minuciosa e abrangente da literatura, proporcionando a 

inclusão de novas discussões para o campo de conhecimento e a consequente 

atualização do profissional da área desportiva a partir das evidências extraídas de 

bancos de dados científicos. Para a realização do estudo foi estabelecida a seguinte 

pergunta norteadora: “Qual impacto da utilização da bandagem elástica no 

tratamento das entorses de tornozelo?” 

 Para Ercole, De Melo e Alcoforado (2014) a revisão integrativa é um método 

que visa estudar de forma abrangente os resultados obtidos sobre um determinado 

tema ou questão de forma sistemática, ordenada e abrangente, através de uma 

busca em bases científicas. 

 Foram inclusos os estudos que investigaram as intervenções fisioterapêuticas 

e seus efeitos utilizando a técnica da bandagem elástica na entorse de tornozelo, 

nos idiomas: português, inglês e espanhol; no período de tempo entre 2001 a 2020. 
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Os critérios de exclusão definidos foram: publicações duplicadas, estudos com 

crianças, artigos de revisão, artigos que não responderam à questão de pesquisa. 

 A busca eletrônica foi realizada de forma simultânea em cinco bases de 

dados: Scielo, Pubmed, PEDro, Lilacs e Portal BVS, utilizando os descritores da 

saúde: bandagem elástica, entorses e tornozelo (em português); athletic tape, sprain 

e ankle (em inglês); cinta atlética, esguinces e tobillo (em espanhol). Randomizados 

com o operador booleano AND. 

 A seleção dos estudos foi realizada por três pesquisadores em momentos 

distintos e as incoerências foram resolvidas por consenso. Os registros foram 

primeiramente selecionados com bases em seus títulos e resumos, e aqueles que 

estiverem duplicados e/ou fora do contexto foram excluídos. Os trabalhos completos 

que obedecerem aos critérios de elegibilidade foram selecionados para o estudo, 

tendo uma leitura mais aprofundada dos mesmos para a realização de inferências, 

assim permitindo uma discussão ampla sobre o assunto. 

 
3 RESULTADOS 
 

Foram encontrados 259 artigos, destes apenas 5 foram selecionados através 

dos critérios prescritos e da consequente verificação das referências por todos os 

pesquisadores em consonância. O fluxograma demonstra os achados após os 

critérios de inclusão e exclusão selecionados pelos autores. Logo depois da 

realização de todas as etapas, é possível determinar os 5 estudos que foram 

escolhidos para tornarem-se base desta revisão integrativa. 

Fluxograma – Demonstrativo do quantitativo de artigos a serem trabalhados e seu 

percurso metodológico, 2020. 

 
. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Registros identificados por meio de 
pesquisa nos bancos de dados 

(n = 259)  
(n =120) 

Registros adicionais identificados 
por outras fontes  

(n = 2) 

Registros após duplicatas removidas (n = 168) 

Registros selecionados (n = 77) 
Registros excluídos  

(n = 52) 

Artigos de texto completo avaliados 
para elegibilidade  

(n = 25) 

Artigos completos excluídos 
por análise e motivos 

(n = 20) 
 

(Estudos com crianças, artigos 
de revisão, artigos que não 
responderam à questão de 

Estudos incluídos na 
síntese qualitativa 

(n =5)  
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No quadro abaixo encontra-se os resultados das pesquisas que alguns 

autores fizeram utilizando a bandagem elástica na articulação do tornozelo. Durante 

a pesquisa, foram notadas poucas diferenças de opiniões acerca do tema abordado. 

No quadro abaixo estão presente os artigos encontrados, respeitando a metodologia 

e os critérios de inclusão e exclusão. 

 

Autores e ano de 
publicação 

Título Objetivo do 
estudo 

Resultado 

 
 
 
 
 
BRIEM et al., 2011 

Efeitos da 
bandagem elástica 
em comparação 
com a bandagem 
não elástica e o 
tornozelo durante 
uma perturbação 
de inversão 
repentina em 
atletas do sexo 
masculino 

Examinar o efeito 
de 2 condições de 
fita adesiva em 
comparação com 
uma condição sem 
fita na atividade 
muscular do fibular 
longo durante uma 
perturbação de 
inversão repentina 
em atletas do sexo 
masculino 

- A fita rígida 
promoveu um maior 
suporte muscular e 
articular em 
comparação com a 
fita elástica 

 
 
 
 

CABRAL et al., 
2014 

 

A utilização da 
bandagem elástica 
funcional na 
estabilidade do 
tornozelo em 
atletas de 
basquetebol 

O objetivo deste 
estudo foi analisar 
os efeitos da 
bandagem 
elástica funcional 
sobre a 
estabilidade do 
tornozelo de atletas 
de 
basquetebol 

- Aumenta a 
estabilidade 
- Aumenta a 
sustentação 
articular na posição 
ortostática 
- Previne lesões 

 
 
 
 

KASE, Kenzo; 
LEMOS, Thiago; 

DIAS, Elton, 2013 

Kinesio Taping: 
Introdução ao 
Método e 
Aplicações 
Musculares 

Apresentar o 
método Kinesio 
Taping, recém 
criado por Kenzo 
Kase, destacando 
seus benefícios e 
como pode 
contribuir com a 
prevenção e 
recuperação. 

- Redução do 
quadro álgico 
- Correção da 
biomecânica 
articular 
- Alinhamento dos 
tecidos moles 
- Melhora da 
circulação dos 
fluidos (sangue e 
linfa) 
- Facilitação ou 
limitação dos 
movimentos. 
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MEURER et al., 
2010 

 

Análise da 
influência da 
bandagem 
funcional de 
tornozelo no tempo 
de reação do 
músculo fibular 
longo em sujeitos 
saudáveis 

O objetivo deste 
estudo foi analisar 
a interferência da 
bandagem 
funcional na 
estabilização do 
tornozelo e avaliar 
o tempo de reação 
do fibular longo em 
indivíduos sadios 
 

- Diminuição do 
tempo de reação do 
fibular longo.  
- Melhora a 
propriocepção 
- Melhora a 
resposta 
neurológica 
 

 
 

 
 

SOUZA, Henrique, 
2016 

Avaliação do efeito 
da bandagem 
elástica no 
tornozelo de atletas 
de basquete 
com e sem 
instabilidade 
crônica 

Avaliar o 
efeito da bandagem 
elástica no 
tornozelo de atletas 
de basquete com e 
sem 
instabilidade 
crônica 

- Melhoria na 
estabilização 
articular 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Com base na análise dos dados, foi observado que a bandagem de tornozelo 

é eficaz na prevenção e tratamento da entorse de tornozelo, podendo oferecer 

vários benefícios ao paciente. Dos 5 estudos analisados, 4 obtiveram êxito com a 

utilização da bandagem elástica. Por outro lado, destaca-se também que houve um 

estudo no qual o autor fez comparação entre a bandagem elástica e a bandagem 

rígida, chegando à conclusão que a bandagem rígida foi mais eficiente na 

estabilização da articulação do tornozelo. 

Segundo Kase; Lemos; Dias (2013) a bandagem elástica produz efeitos 

fisiológicos em vários sistemas no corpo. Atua na função dérmica, na função 

muscular, na função articular e função linfática. A função dérmica, também 

conhecida como técnica analgésica, é resultado da ação sensorial da bandagem 

sobre mecanoreceptores por meio de pressões, tensões, elevações, 

descompressões e trações da pele. Sendo assim, os efeitos analgésicos relacionam-

se ao mecanismo de “fechamento das comportas” na coluna posterior da medula 

espinhal, associada à liberação de opióides endógenos a nível encefálico e medular, 

uma vez alcançado determinado grau de estímulo. Desse modo, o simples contato 
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das bandagens, associado ao deslizamento, a pressão e a tensão da pele permite o 

alívio da dor e a sensação de desconforto local e em tecidos subjacentes. 

Para Souza (2016) a bandagem elástica é um dos recursos terapêuticos mais 

comuns no esporte. A terapia e pode ser usada para prevenção, reabilitação de 

lesões e melhoria do desempenho. Uma das hipóteses de seus efeitos é a interação 

entre a estimulação cutânea aferente e a estimulação motora, envolvendo o sistema 

nervoso central e periférico. Acredita-se que a bandagem elástica estimula o 

recrutamento do neurônio motor, levando a um aumento no tônus muscular e 

melhorando a estabilização das articulações. Considerando os movimentos como 

pular, deslocamento lateral e corrida, o uso de fita é indicado como essencial para 

atletas de basquete, devido à sua propriocepção e mecânica. Seus benefícios são 

adequados para aumentar a estabilidade da articulação. 

No estudo feito por Cabral et al. (2014) foi constatado que o teste no 

estabilômetro apresentou diferenças significativas quando aplicada a bandagem 

elástica funcional sobre o tecido tegumentar que recobre a cápsula articular do 

tornozelo e sobre o tecido tegumentar que recobre os músculos fibular longo e curto. 

Este aumento da propriocepção articular ocorre pelo contato destas bandagens com 

a pele que recobre os músculos, ligamentos e cápsula articular e esta é a hipótese 

mais aceita para explicar o mecanismo de ação das bandagens elásticas funcionais.  

No estudo feito por Meurer et al. (2010) foi observado que houve diminuição 

no tempo de reação do fibular longo de indivíduos sadios com o uso da bandagem 

funcional de tornozelo quando submetidos à inclinação lateral súbita do tornozelo. 

Acredita-se que a melhora do tempo de reação muscular se deva ao íntimo contato 

da bandagem com os receptores cutâneos do tornozelo, aumentando a ativação do 

reflexo fibular, com consequente ganho proprioceptivo e, assim, aumentando a 

habilidade dos sujeitos em responder a situações súbitas de entorses. É importante 

ressaltar que a bandagem, logo que aplicada, tem efeito por tempo determinado e 

tudo depende do local de aplicação e qual atividade está sendo exigida com a 

aplicabilidade desta bandagem. Assim sendo, salienta-se que a bandagem elástica 

utilizada em períodos longos, não possam promover os mesmos benefícios. 

A bandagem do tornozelo com fita elástica pode aumentar a resposta 

muscular do músculo fibular longo, mantendo maiores níveis de ativação muscular. 

Isso pode beneficiar seletivamente indivíduos com tornozelos funcionalmente 

instáveis. O papel da fita elástica no que diz respeito à prevenção de entorses de 
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tornozelo por meio de efeitos sobre a ativação muscular do fibular longo, é infundado 

tornando-se inferior à fita rígida, pois a fita rígida pode oferecer maior estabilidade 

para a articulação. Briem et al. (2011) 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Baseando-se nos resultados apresentados, a bandagem elástica se mostrou 

capaz de evitar e tratar lesões na articulação do tornozelo, uma vez que a 

bandagem diminuiu o tempo de resposta da musculatura que envolve o tornozelo, 

limitou os movimentos de eversão e inversão excessivos durante o contato inicial do 

pé com o solo, entre outros. Também foi observado que a bandagem pode provocar 

efeitos positivos em outros sistemas além do sistema articular. Todavia, ainda que 

existam materiais que se posicionam contra a utilização da bandagem elástica 

funcional, a técnica ainda é muito utilizada como terapia acessória ou principal em 

um tratamento fisioterapêutico. Portanto, a bandagem apresenta resultados positivos 

também quando utilizada no meio esportivo, para aumento de performance e 

prevenção de lesões. 

 Durante a pesquisa houve diversas limitações devido a falta de material 

cientifico adequado abordando sobre o tema explorado, visto que muitos artigos 

estavam com acesso privado ou não condiziam com o tema discorrido. 
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