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Introdução. As quedas manifestam-se como um dos mais graves e habituais problemas entre os idosos, relacio-
nadas à redução na mobilidade e funcionalidade nessa população, e também à perda de equilíbrio postural e redução 
da massa e da força muscular. Cepeda (2013) encontrou um déficit de 20,6% na ativação do tibial anterior (CAR) em 
idosas. Desta forma, parece que este déficit de ativação pode interferir na capacidade de geração de força e conse-
quentemente interferir no movimento de dorsiflexão do tornozelo durante a marcha em idosos. Objetivo. O objetivo 
foi analisar os efeitos da bandagem neuromuscular tonificante do músculo tibial anterior na angulação da flexão dorsal 
do tornozelo durante o contato inicial na marcha e num conjunto de testes motores em idosas. Método. Participaram 
vinte idosas, idade mínima de 60 anos, que não utilizavam dispositivo auxiliar para a marcha. Os procedimentos avalia-
tivos pré e pós aplicação da BNM tonificante de tibial anterior foram: Time Up and Go (TUG), TUG dupla tarefa (DT), 
Sentar e Levantar, Tinetti equilíbrio e marcha, e a angulação de dorsiflexão do tornozelo na fase de contato inicial do 
calcanhar na marcha foi por meio de filmagem. O estudo foi aprovado pelo Comitê em Ética e Pesquisa da UP sob nº 
676.318, CAAE 30841514.3.0000.0093. Na análise estatística foi realizada uma análise descritiva padrão com IC de 
95% das variáveis. A distribuição dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Para os testes de hipóteses foram 
realizados os testes t-Student para amostras dependentes e de Wilcoxon.  O tamanho do efeito foi calculado pelo teste 
de Cohen. O nível de significância adotado foi de p<0,05. Resultados. No teste Sentar e Levantar houve um au-
mento no número de repetições de 12%, (p<0,05, ES 0,53). No teste de Tinetti houve aumento de 4% (p<0,05; ES 0,44) 
na pontuação do equilíbrio e de 14% (p<0,05, ES 0,88) na marcha. No TUG houve redução de 9% (p<0,05; ES 0,68) 
no tempo de execução do teste e no TUG com a associação de uma segunda tarefa uma redução de 11% (p<0,05, ES 
0,46). Na Fotometria foram encontrados aumentos no ângulo da flexão dorsal do tornozelo após a aplicação da BNM 
no músculo tibial anterior de 14% (p<0,05, ES 0,89), sendo antes (29,69±4,79; IC 27,44-31,93) e após (33,88±4,61;IC 
31,72-36,04). Conclusão. A BNM de tibial anterior aumentou a angulação da flexão dorsal de tornozelo, melhorou o 
equilíbrio e reduziu o risco de quedas na população idosa.

Descritores: Envelhecimento; marcha; fisioterapia.

 

 
Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


