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Introdução. Durante o processo de envelhecimento, ocorre a redução da força muscular, relacionada à redução 
das unidades contráteis, ao declínio da capacidade de gerar força e a uma redução e atrofia do número de fibras de 
contração rápida (tipo II). Essas mudanças diminuem a elevação da perna de balanço durante a marcha aumentando 
o risco de tropeços em objetos e em irregularidades do piso, predispondo à quedas. Segundo Sijmonsma (2007) a apli-
cação da bandagem neuromuscular (BNM) tonificante pode melhorar o rendimento muscular pelo efeito neurorreflexo e 
aumentar a atividade muscular pelo princípio da neurofascilitação. Objetivo. O objetivo do estudo foi analisar os efei-
tos da aplicação da BNM tonificante do músculo reto femoral na angulação da flexão do quadril na fase de oscilação da 
marcha e no desempenho de testes motores em idosas. Método. Este estudo caracterizou-se como original, transver-
sal e comparativo, e aprovado pelo Comitê em Ética e Pesquisa da UP sob nº 676.313 CAAE 30902914.8.0000.0093. 
Participaram 19 idosas com idade mínima de 60 anos. Os instrumentos avaliativos foram: Timed Up and Go (TUG), 
TUG dupla tarefa (DT), Levantar e Sentar, Tinetti equilíbrio e marcha, o pico de flexão do quadril na fase de oscilação da 
marcha foi verificado por meio de filmagem, antes e após a aplicação da BNM tonificante no músculo reto femoral. 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. A aplicação da BNM promoveu aumento de 12% (p<0,05, ES=0,66) entre a condição pré 
(24,74°±5,83; IC 21,92-27,55) e pós (27,84°±4,99; IC 25,43-30,25) no ângulo de flexão do quadril durante a marcha. 
No Tinetti, 4% de melhora na pontuação no equilíbrio (p<0,05; ES=0,54) e 22% na marcha (p<0,05; ES=1,04). No teste 
de levantar e sentar aumento de 11% (p<0,05; ES=0,40) no número de repetições. No teste TUG e TUG DT houve 
uma redução significativa (p<0,05) de 8% (ES=0,32) e de 14% (ES=0,40), respectivamente no tempo do teste. Con-
clusão. A aplicação da BNM com objetivo tonificante no músculo reto femoral foi efetiva para o aumento da angulação 
de flexão do quadril e melhora dos testes motores que avaliaram o equilíbrio e a marcha em idosas.
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