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RESUMO  

 

 

Introdução: A Fascite Plantar é uma inflamação na estrutura de sustentação da sola 

dos pés e é ocasionada na maioria das vezes por microtraumas na região. O 

tratamento é eminentemente conservador e a fisioterapia atua com diversos recursos 

para tratar a doença. Dentre os tratamentos fisioterapêuticos para o tratamento da 

fascite plantar podemos citar o método Dry Needling® e o Kinesio Taping®. O Dry 

Needling® é um procedimento definido como a penetração de uma agulha sólida, 

realizada sem a introdução de qualquer medicamento, e tem seu princípio no 

rompimento mecânico dos Pontos-Gatilhos Miofasciais. O Kinesio Taping® é uma 

técnica onde uma bandagem elástica é aplicada sobre a pele, resultando em um 

mecanismo de pressão/força. Objetivo: comparar os métodos Dry Needling® e Kinesio 

Taping® no tratamento dos sintomas em pacientes com Fascite Plantar. Métodos: 

trata-se de uma pesquisa experimental, exploratória, qualiquantitativa. A presente 

pesquisa buscou mensurar os efeitos dos tratamentos, após quatro consultas, por 

meio da Ficha de anamnese, Escala Visual Analógica de Dor (EVA), do Questionário 

Foot and Ankle Outcome Score (FAOS) e goniometria. Resultados: Dentre os itens 

avaliados, a goniometria não obteve resultado estatisticamente significativo, a EVA foi 

significativa nos dois grupos, porém não teve diferença entre eles, e no score total do 

FAOS o grupo experimental melhorou 24% e o grupo controle 24,5%, não obtendo 

diferença significativa. Conclusão: Ambas as técnicas são eficazes para diminuição 

da dor a curto prazo, podendo ser associadas ao tratamento da fascite plantar. 

 

Descritores: Reabilitação, Fita Atlética, Fascite Plantar, Síndrome da Dor Miofascial, 

Pontos-gatilho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: Plantar Fasciitis is an inflammation of the sole's supporting structure and 

is most often caused by microtrauma in the region. The treatment is eminently 

conservative and the physiotherapy acts with several resources to treat the disease. 

Among the physiotherapeutic treatments for the treatment of plantar fasciitis we can 

mention the Dry Needling® method and Kinesio Taping®. Dry Needling® is a 

procedure defined as the penetration of a solid needle, performed without the 

introduction of any medication, and has its principle in the mechanical disruption of 

Myofascial Trigger Points. Kinesio Taping® is a technique where an elastic bandage 

is applied to the skin, resulting in a pressure / force mechanism. Objective: To compare 

Dry Needling® and Kinesio Taping® methods in the treatment of symptoms in patients 

with plantar fasciitis. Methods: This is an experimental, exploratory and qualitative 

research. The present research sought to measure the effects of treatments after four 

consultations using the anamnesis form, Visual Analog Pain Scale (VAS), the Foot and 

Ankle Outcome Score Questionnaire (FAOS) and goniometry. Results: Among the 

evaluated items, goniometry did not obtain statistically significant result, VAS was 

significant in both groups, but there was no difference between them, and in the FAOS 

total score the experimental group improved 24% and the control group 24.5%, not 

getting significant difference. Conclusion: Both techniques are effective for short-term 

pain reduction and may be associated with the treatment of plantar fasciitis. 

 

Keywords: Rehabilitation, Athletic Tape, Plantar Fasciitis, Myofascial Pain Syndrome, 

Trigger points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Fascite Plantar (FP) é a principal causa de talalgia em adultos e apesar 

de não se tratar de uma doença letal, pode se tornar uma afecção incapacitante1–3. É 

uma síndrome degenerativa decorrente de microrrupturas repetidas na origem da 

fáscia plantar que se refere à dor plantar na tuberosidade medial do calcâneo, onde 

se origina a fáscia plantar e caracterizada por uma inflamação4,5.  

Sua etiologia é o envolvimento de fatores intrínsecos, como obesidade, 

sobrecarga na fáscia plantar, alterações anatômicas e biomecânicas do arco plantar 

como tipo e tamanho, discrepância de membros e alterações do posicionamento 

estático e dinâmico do pé6. E extrínsecos que se destaca o uso de sapatos 

inadequados6.  

O quadro clínico, é caracterizado por dor em “pontada” na região 

anteromedial e plantar do calcâneo, com sintomatologia caracterizada pela dor ao 

primeiro apoio matinal que evolui com melhora após atividade (primeiros passos), 

embora em alguns casos o quadro possa persistir durante todo o dia2,4.  

Em geral, o tratamento recomendado é eminentemente conservador e 

compreende a administração de antiinflamatórios não esteróides; restrição das 

atividades que envolvam apoio prolongado, deambulação de longa distância, saltos e 

corridas; uso de suportes para o arco plantar e órteses2,3. A fisioterapia atua com 

diversos recursos para tratar a doença, dentre eles temos: crioterapia, alongamentos, 

ultrassom, crochetagem mioaponeurótica, bandagem funcional, fortalecimento 

muscular, entre outros2,3,7. 

Uma das técnicas que está em ascensão no mercado de trabalho do 

fisioterapeuta é a técnica de Dry Needling® (DN) (agulhamento a seco) que é um 

procedimento definido como a penetração de uma agulha sólida no tecido, realizada 

sem a introdução de qualquer medicamento, e tem seu princípio no rompimento 

mecânico dos Pontos Gatilhos Miofasciais (PGM) que estão localizados nos músculos 

esqueléticos, ocasionando a dor8. Após a penetração da agulha, ela é estimulada com 

intuito de se desfazer o nódulo, resultando em um reflexo espinhal involuntário que é 

a resposta de contração local de fibras musculares afetadas, aliviando a dor8. 

Outra técnica utilizada para o alívio desses sintomas é o Kinesio Taping® 

(KT), que é uma técnica onde uma bandagem elástica é aplicada sobre a pele, poden-

do ser esticada até 120-140% do seu comprimento normal, resultando em um 



 

 

mecanismo de pressão/força9. É feita de um material especial permeável ao ar, 

resistente a água e pode ser utilizada por vários dias9. Ele é usado para redução de 

edema, controle de dor e inibição e facilitação da atividade motora10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  OBJETIVOS 

 

Uma vez que ambas as técnicas tem o mesmo objetivo de alívio da dor, 

melhora da função e diminuição da tensão muscular, o presente estudo tem como 

objetivo geral comparar os métodos DN e KT no tratamento em curto prazo dos 

sintomas em pacientes com FP, por se tratar de uma doença de sintomatologia 

significativamente dolorosa, produzindo dificuldade na deambulação e impacto no 

desempenho das atividades de vida diária e na atividade laboral do indivíduo 

acometido, afetando diretamente a qualidade de vida. 

Quanto aos objetivos específicos: Mensurar através de um goniômetro a 

amplitude de movimento (ADM) do tornozelo na dorsiflexão e plantiflexão, antes e 

após a intervenção; quantificar a dor na disfunção em repouso e durante a 

deambulação pela manhã antes e após a aplicação dos métodos; Avaliar 

funcionalidade obtida pela utilização do questionário Foot and Ankle Outcome Score 

(FAOS)  na primeira e na última sessão e identificar as regiões de dor antes e após 

intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MÉTODOS  

 

Os dados coletados foram analisados quali-quantitativamente. Este estudo 

foi do tipo experimental com o período de coleta de março a setembro de 2019. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos com 

protocolo nº 2.815.338. O presente estudo foi realizado na Clínica Escola de 

Fisioterapia da Universidade do Sul de Santa Catarina (CEFU). A amostra foi do tipo 

intencional, constituída por 14 voluntários, que preenchessem os seguintes critérios 

de inclusão: indivíduos com FP, na faixa etária entre 30 e 65 anos, de ambos os sexos 

e etnias, com encaminhamento médico para Fisioterapia, que estivessem na lista de 

espera da CEFU, não estivessem realizando outro tipo de tratamento fisioterapêutico 

e que aceitassem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido no momento da 

avaliação.  

Foram excluídos pacientes que faltassem alguma consulta de fisioterapia, 

tivesse diabetes (em caso de DN), alguma lesão cutânea ou hiperidrose no pé, alergia 

ao metal da agulha ou a algum componente da bandagem elástica, ser gestante ou 

tivesse distúrbios vascular. As amostras foram divididas em dois grupos de acordo 

com os critérios das técnicas, sendo 7 com aplicação do DN e 7 para o grupo com 

aplicação da KT. 

A avaliação foi realizada em ambiente reservado, pelo mesmo pesquisador 

na avaliação e reavaliação. Os instrumentos utilizados pra compor a coleta foram: uma 

ficha de anamnese adaptada pelo pesquisador, a Escala Analógica Visual (EVA) para 

quantificar a dor ao primeiro passo e em repouso durante o período da manhã, 

goniometria para mensuração do ângulo de dorsiflexão e plantiflexão antes e depois 

e o questionário Foot And Ankle Outcome Score (FAOS), previamente validado, para 

a avaliação da funcionalidade do tornozelo e pé. Foram realizadas 6 sessões, 4 de 

tratamento e mais 1 de avaliação e outra de reavaliação, sendo elas 1 vez por semana 

com duração de no máximo 20 minutos. Os resultados da pesquisa foram obtidos 

através das respostas da ficha de anamnese adaptada, EVA, goniometria e a escala 

FAOS informadas pelos pacientes na primeira e na última consulta de fisioterapia.  

O FAOS é um questionário que foi desenvolvido para avaliar a opinião de 

pacientes em relação a problemas relacionados ao tornozelo e pé11. Ele consiste de 

cinco subescalas: dor, outros sintomas, atividades de vida diária, esportes e 

recreações e qualidade de vida em relação ao tornozelo e pé11. A última semana é 



 

 

levada em consideração quando o questionário é respondido11. As opções padrão são 

dadas e cada questão tem uma pontuação de 0 a 411. Uma pontuação normal é 

calculada para cada subescala (100 indica sem sintomas e 0 indica sintomas 

extremos)11. 

O protocolo de tratamento foi realizado da seguinte forma: no grupo DN, foi 

realizada a aplicação com o paciente numa maca em decúbito ventral, utilizando a 

técnica profunda nos PGM dos músculos que podem ser responsáveis pela dor, sendo 

eles: quadrado plantar, flexor curto dos dedos, abdutor do hálux, flexor longo do hálux, 

gastrocnêmios e sóleo12.  

Foram usadas agulhas de aço inoxidável com guia cilíndrico de plástico, 

com 30 mm de comprimento e calibre 0,25 mm. A agulha foi aplicada após assepsia 

da área de aplicação com álcool 70% e inserida perpendicularmente através da pele 

com ajuda de um tubo guia que foi retirado após a inserção da mesma na pele, no 

local do PGM (conforme figura 1)13.  

 

 

Figura 1: Aplicação da técnica de DN nos gastrocnêmios. 

Fonte: Dados das autoras, 2018 

 

Após a inserção da agulha ela foi mantida por 30 segundos sem 

movimentação, em seguida manipulada na técnica de pistonagem por 10 segundos, 

repouso de 10 segundos, seguido de rotação por mais 10 segundos, repouso de 2 

minutos; completando um total de 3 minutos de aplicação14. As agulhas foram de uso 

individual, assim logo após a utilização das agulhas, elas foram descartadas em uma 

caixa coletora de perfurocortantes e recolhidas pela empresa responsável.   

Os PGM foram identificados usando uma lista de critérios essenciais e uma 

lista de observações que ajudaram e confirmaram a presença de um PGM, incluindo: 

um ponto de concurso dentro de uma banda tensa do músculo esquelético, um padrão 



 

 

característico de dor referida e reconhecimento do paciente de dor em compressão 

sustentada ao longo do ponto de concurso15. 

No grupo KT, após a avaliação, foi realizada a aplicação da bandagem 

elástica no método KT. Primeiramente foi feito a higienização de toda região de 

aplicação da pele com álcool 70% e a primeira aplicação será em gastrocnêmios com 

o paciente em decúbito ventral na maca com os pés para fora da mesma, e foi usada 

uma tira em “Y, conforme figura 2 (essa técnica é usada para envolver um músculo 

facilitando ou inibindo os estímulos musculares)16,17. 

A base da fita, ficava no tendão calcâneo ao nível do maléolo lateral e 

medial, aplicada sem tensão no músculo ou tecido, em seguida foi aplicada as caudas 

da fita que rodeavam o músculo, até as duas cabeças do gastrocnêmios16,17. Foi 

aplicada uma tensão de 30% - 50% uniformemente ao longo da cauda e no final, 

quando a cauda da fita estivesse cerca de um a duas polegadas do fim, parava de 

colocar a tensão e acabava-se com nenhuma tensão17. Logo depois a tira foi 

esfregada para iniciar adesão da cola17. Durante a aplicação as articulações do joelho 

ficaram totalmente estendidas e as articulações do tornozelo mantidas em posição 

neutra, e a fita foi cortada longitudinalmente até cerca de dois terços de todo o 

comprimento do local16. 

Posteriormente foi feita a segunda aplicação, com o paciente também em 

decúbito ventral fazendo um alongamento total da fáscia plantar com uma 

dorsiflexão18. Foi usada uma tira em “I”, onde a base da bandagem ficou na base dos 

metatarsos, e o final da bandagem sem tensão na parte posterior do calcâneo, 

conforme figura 2 (adaptado de O’Sullivan, Bird; 201118). A técnica foi sem tensão com 

a fáscia esticada, para produzir ondulações na pele na posição de repouso da fáscia18.  



 

 

 

                      Figura 2: Aplicação do KT. 

                                               Fonte: Dados das autoras, 2018 

 

Os pacientes foram orientados a retirar a bandagem após completar cinco 

(5) dias, sem causar agressões a pele, e para isso retirá-las no banho após estarem 

úmidas e tirar com cuidado a ponta até que ela descole19. Foram também autorizados 

a realizar suas atividades diárias normalmente, acostumando-se com a fita e observar 

durante esta prática qualquer manifestação de efeitos adversos de desconforto, dor 

ou coceira19. Para melhor adesão da bandagem elástica na pele e para que ela não 

descole durante os 5 dias propostos, foi utilizado a tintura de Benjoim no local da 

aplicação e fita Micropore® ao redor da bandagem. Os dados foram organizados no 

Microsoft Excel® em tabelas e gráficos e analisados por média, desvio padrão. Foi 

utilizado o “teste t para dados pareados” para comparar os valores das variáveis antes 

e após o tratamento e o “teste t para comparação de médias com amostras 

independentes” para comparar as variáveis entre os grupos. O programa utilizado foi 

o SPSS 20.0, sendo que toda análise estatística foi realizada com 5% (p<0,05) de 

significância. Os dados qualitativos foram descritos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Durante a pesquisa foram avaliados 14 voluntários e destes, 6 desistiram, 

sendo 4 do DN e 2 do KT. As razões do abandono do tratamento foram falta de tempo 

e não comparecimento na reavaliação. A amostra final foi composta por 3 pacientes 

no GC (6 pés analisados) com média de idade de 60 ± 4 anos e por 5 pacientes no 

GE (6 pés analisados) com média de idade de 53 ± 9,68 anos, em virtude de os 

pacientes possuírem apenas um pé com a sintomatologia. No fim da pesquisa 

permaneceram apenas mulheres como vonluntárias.  

A queixa principal das voluntárias (100%) em relação a dor é que é maior 

ao levantar da cama e piora ao final do dia. Os locais de dor são o calcanhar em 6 das 

voluntárias (sendo 3 do DN e 3 do KT) e a panturrilha em 2 das voluntárias (DN). 

Dentre os itens avaliados, a goniometria não obteve resultado 

estatisticamente significativo (p>0,05), dos 12 pés avaliados apenas 3 aumentaram a 

dorsiflexão em 5 graus, sendo duas do grupo dn e uma do grupo KT. 

A quantificação da dor foi feita pela EVA em repouso e após o 1º passo. Os 

resultados obtidos no grupo DN e no KT estão expressos na Figura 3.  

 

 

Figura 3: Resultados da EVA no GC e no GE 



 

 

 

No GC a média de dor antes da intervenção pela EVA foi de 8 ± 0,88 e após 6 

± 0,66 em repouso (p=0,004) e 8 ± 0,77 antes e 7 ± 1,11 após o primeiro passo 

(p=0,01), ambos com resultado estatisticamente significativo. No GC tínhamos 3 pés 

direitos e 3 pés esquerdos em um total de 3 participantes, no repouso (p=0,04) e no 

primeiro passo (p=0,03) do pé direito os resultados foram estatisticamente 

significativos, diferente do pé esquerdo (p>0,05). Isto se deve a dominância ser o lado 

direito das voluntárias, sendo o lado mais forte de acordo com a ficha de avaliação. 

No GE a amostra já difere, foram 5 participantes e somente uma teve os dois 

pés analisados. A predominância foi do pé esquerdo, o que já difere do GC. A média 

de dor antes da intervenção foi de 6 ± 1,88 e após 3 ± 1,5 em repouso (p=0,07), não 

sendo significativo e 6,5 ± 1,66 antes e 3 ± 1,33 após o primeiro passo (p=0,007) 

sendo estatisticamente significativo. O resultado do pé esquerdo em repouso foi 

significativo (p=0,03) e após o primeiro passo (p=0,007) ambos estatisticamente 

significativos.  

A predominância dos lados entre os grupos aconteceu aleatoriamente, porém 

acabou tornando-se um resultado. O resultado entre os grupos em repouso (p=0,90) 

e após o primeiro passo (p=0,66) não foram significativos estatisticamente. 

A avaliação da funcionalidade foi obtida pela utilização do questionário Foot and Ankle 

Outcome Score (FAOS) na primeira e na última sessão (Tabela 1). 

 

Grupos Sintomas Rigidez Dor Funcionalidade 
Vida diária 

Desporto e 
atividades 
de lazer 

Qualidade 
de vida 

GE  

Antes  11,66±4,5 
 

 5,00±2,36 
 

15,33±1,03 
 

41,33±7,60 
 

9,33±0,51 
 

3,66±1,03 
 

Depois 15±0,89 6±1,54 19,33±1,86 52±5,86 14±1,78 6,33±1,36 

Valor 
de p 

0,001* 0,041* 0,001* 0,000* 0,026* 0,720 

 

GC  

Antes 10,50±2,25 
 
 

 6,41 ±2,04 
 
 

21,66±8,11 
 
 

44,33±10,89 
 
 

 12,16±4,21 
 

6,11±3,43 
 

Depois 11,66±2,25 6,66±1,50 28,83±3,37 54,83±4,16 14,5±3,56 9,33±2,65 

Valor 
de p 

0,013* 0,076 0,013* 0,030* 0,166 0,003* 

*Teste T amostras pareadas, nível de significância p<0,05 no SPSS 20.0. 

Tabela 1: Dados do questionário FAOS 



 

 

No GE apenas os dados sobre qualidade de vida não foram significativos, no 

GC não foram significativos os dados de rigidez e de funcionalidade relacionada a 

desporto e atividades de lazer. Analisando entre os grupos obtivemos resultados 

estatisticamente significativos nos domínios de sintomas (p=0,033) e funcionalidade, 

vida diária (p=0,022).  O score total do FAOS está representado na figura 4.  

 

 

Figura 4: Score total questionário FAOS 

 

O GE melhorou 24 % e o GC 24,5%, não obtendo diferença significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. DISCUSSÃO 
 

A FP é uma causa comum de dor e desconforto nos pés que afeta a saúde 

e a qualidade de vida dos pacientes, com alta tendência a recidivas e cronicidade19,20. 

Os músculos tratados neste estudo têm uma relação importante no tratamento de 

pontos-gatilhos miofasciais que referem dor à fáscia plantar19,20. A manutenção da 

posição bípede por muitas horas ao longo do dia e a diversidade de funções 

apresentadas por nossos pés fazem com que sejam sujeitas a uma tensão contínua, 

que predispõe a todos os músculos, sejam eles locais ou adjacente, para desenvolver 

esses pontos de tensão20.  

Existe um consenso profissional de que 70 a 90% dos pacientes com dor 

no calcanhar podem ser tratados por modalidades não cirúrgicas21,22. Embora haja 

várias opções de tratamento disponíveis para redução da dor e melhora da ADM 

articular em pacientes com FP, há poucas evidências convincentes para apoiar esses 

vários tratamentos21. Entre as técnicas atuais encontram-se as utilizadas neste 

estudo, o DN e o KT. 

Cada vez mais os especialistas usam o DN, que envolve a estimulação dos 

pontos-gatilhos miofasciais, como uma opção de tratamento alternativa para a dor 

musculoesquelética e apesar de não haver diretrizes claras para o uso do mesmo para 

FP, alguns estudos8,12,13,19–21,23 já comprovaram a eficácia da técnica21. 

Assim como os resultados obtidos no presente estudo em função da 

goniometria, uma revisão de literatura de Marcos Fanlo Roa (2018)23 sobre o 

tratamento da FP a curto e longo prazo utilizando o DN, chegou a conclusão que a 

técnica não é significativamente eficaz para o ganho de ADM no tornozelo. Porém, 

apresentou melhora para tratamento de dor especialmente a curto prazo, sendo capaz 

de manter sua eficácia até um período de 6 a 12 meses, mostrando que pode ser um 

tratamento indicado para esta patologia. O resultado da dor através da EVA no 

presente estudo foi significativo tanto com aplicação do DN quanto do KT após o 

primeiro passo. 

O mesmo aconteceu num estudo cego randomizado de Bina Eftekharsadat 

et al. (2016)21, onde analisaram 20 pacientes, 10 receberam o tratamento com DN e 

os outros 10 foram o grupo controle. Eles obtiveram que o grupo que recebeu DN 

mostrou uma pontuação da escala EVA significativamente menor que o grupo controle 

após 4 semanas e resultados não significativos de ADM do tornozelo entre os dois 



 

 

grupos, embora tenha sido evidenciada melhora. Este estudo também corrobora com 

os dados do estudo presente mostrando a eficácia das técnicas para a dor. 

Já o KT, que foi o grupo controle no presente estudo, tem inúmeros 

benefícios como já demonstrado em estudos anteriores3,16,22,24,25, entre eles podemos 

citar aumento do espaço intersticial, promoção de melhor fluxo sanguíneo e linfático 

na região, diminuição da inflamação e dor e recuperação mais rápida22. 

Um artigo de Chien-Tsung Tsai et. Al (2014)16 sobre os efeitos do KT para 

FP cita que a redução da intensidade da dor foi provavelmente por causa da força de 

tração reduzida para a fáscia plantar, onde lesões repetitivas podem ter sido evitadas 

e o reparo tecidual facilitado. Além disso, a melhora da circulação local pode também 

ter sido um fator importante para o alívio da dor, assim como comprovado com os 

pacientes do estudo. 

Um ensaio clínico randomizado prospectivo, duplo-cego e controlado por 

placebo de Saime Ay et. Al. (2017)24 que estudou a efetividade do KT na dor e 

incapacidade na sindrome dolorosa miofascial cervical em 73 pacientes, chegou a 

conclusão de que a técnica resulta em melhoria da dor analisada pela EVA, no limiar 

de dor a pressão, ADM, mas não a incapacidade. Diferente do presente estudo, que 

apesar de ter tido melhora na dor, não obteve bons resultados quanto a amplitude de 

movimento com nenhuma das técnicas aplicadas.  

Já Daryl Lawson et. Al (2015)26, analisaram além da dor, a espessura da 

fáscia plantar no tratamento a curto prazo com KT e observaram após 3 semanas de 

aplicação, um bom resultado para ambos, mostrando que a técnica associada com 

um protocolo de exercícios é uma opção eficaz de tratamento conservador.  

Poucos estudos que examinam a técnica de KT incluem a ADM como uma 

medida de resultado, o aumento dessa amplitude em pacientes com morbidade 

musculoesquelética pode ser atribuído ao efeito de alívio da dor da aplicação25. Porém 

neste estudo, apesar da diminuição da dor, não houve diferença quanto a ADM, 

sugerindo que a causa da diminuição da mobilidade das pacientes não era a dor, 

podendo ser outro quesito não avaliado como a flexibilidade, ou até mesmo uma 

alteração biomecânica postural. 

Quanto a escala FAOS, ambos os grupos obtiveram melhora, indicando 

uma melhor qualidade de vida e funcionalidade para os vonluntários do estudo, assim 

como no artigo de Banu Ordahan et. Al. (2017)22 e Adroaldo José Casa Junior, 



 

 

(2016)27 que também utilizaram a escala para avaliar a FP e o entorse de tornozelo 

em inversão, respectivamente.  

 



 

 

6. CONCLUSÃO 
 

 

No presente estudo, foi constatado que não houve diferenças significativas 

entre as técnicas utilizadas, porém, ambas comprovaram a tese de que tanto o DN 

quanto o KT diminuem a dor a curto prazo, não havendo diferença significativa no 

aumento da amplitude de movimento. Além disso, mostrou não divergir as regiões de 

dor independente do nível da mesma, da amplitude de movimento e do individuo 

avaliado, sendo ela sempre no calcanhar e na panturilha.  

Contudo, ressaltamos a importância do desenvolvimento de novas pesquisas e 

estudos com um número maior de consultas e amostra, analisando o nível de 

mobilidade e flexibilidade dos mesmos.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA  
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP UNISUL 
Cep.contato@unisul.br, (48) 3279.1036 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que tem como 

título “COMPARAÇÃO ENTRE DRY NEEDLING E KINESIO TAPING® NO 

TRATAMENTO DA DOR NA FASCITE PLANTAR”. 

A pesquisa tem como objetivo geral comparar os métodos Dry Needling e 

Kinesio Taping® no tratamento dos sintomas em pacientes com Fascite Plantar, 

consideramos importante a busca de novos tratamentos fisioterapêuticos que tenham 

resultado em curto prazo e a verificação destes em relação a sua eficácia na 

diminuição dos sintomas causados pela doença. 

Participação do estudo – Ao participar deste estudo, primeiramente, você 

irá passar por uma avaliação fisioterapêutica que contém dados pessoais, 

informações gerais sobre sua doença e sua dor. Você levará no máximo 45 minutos 

para responder a esta avaliação. Após isso, será agendado seu horário para iniciar o 

tratamento. Você será voluntária e participará de 4 consultas de fisioterapia com o 

método Dry Needling ou de Kinesio Taping com duração de aproximadamente 30 

minutos cada sessão, sendo 01 vez por semana.  Você poderá participar do grupo Dry 

Needling ou do grupo Kinesio Taping devido a ordem da lista de espera da Clínica de 

Fisioterapia (15 primeiras pessoas com Fascite Plantar da lista ficarão no grupo Dry 

Needling e as outras 15 pessoas ficarão no grupo de Kinesio Taping®). O método Dry 

Needling é caracterizado pela penetração de uma agulha sólida, realizada sem a 

introdução de qualquer droga, e tem seu princípio no rompimento mecânico dos 

Pontos Gatilhos Miofasciais (PGM) que estão localizados nos músculos esqueléticos, 

ocasionando a dor. Já o Kinesio Taping® é uma técnica onde uma bandagem elástica 

é aplicada sobre a pele, resultando em um mecanismo de pressão/força e é usado 

para redução de edema, controle da dor e inibição e facilitação da atividade motora. 

A pesquisa será realizada na Clínica Escola de Fisioterapia da Unisul, de Tubarão-



 

 

SC. Ao participar deste estudo, você será voluntária e não receberá remuneração por 

isso. 

Riscos e Benefícios - Fui alertado que, a pesquisa a se realizar, tem a 

possibilidade de obter conhecimento científico relevante com benefícios que podem 

acontecer com os tratamentos de Dry Needling e Kinesio Taping®, tais como, melhora 

da qualidade de vida e atividade laboral e da dor tanto em repouso como na 

deambulação. Também é possível que aconteçam os seguintes desconfortos ou 

riscos:  em raros casos você poderá sentir leve coceira, caso apresente alguma alergia 

aos componentes da bandagem elástica ou ao metal da agulha, no grupo de Dry 

Needling pode ocorrer leve edema e desconforto na aplicação, porém sempre serão 

respeitados seus limites, não sendo desconfortável a sessão de atendimento, ou seja, 

o risco é mínimo. Caso você refira algum desses sintomas, a sessão será interrompida 

e será realizada avaliação fisioterapêutica. Após isso, as bandagens/agulha serão 

retiradas e caso necessário, você será acompanhada até a emergência do Hospital 

Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão-SC, para atendimento. Além disso, você 

pode se recusar a continuar no estudo, ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem precisar justificar, e se desejar sair da pesquisa, não sofrerá qualquer 

prejuízo à assistência. 

Sigilo e Privacidade – Estou ciente de que a minha privacidade será 

respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer dado ou elemento que possa, de qualquer 

forma, me identificar será mantido em sigilo. As pesquisadoras se responsabilizarão 

pela guarda e confidencialidade dos dados, porém, eu concordo que o material e 

informações obtidas relacionadas à minha pessoa possam ser publicados em aulas, 

congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. 

Autonomia – É assegurada a assistência durante toda a pesquisa, bem 

como me garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais 

sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo que eu queira saber antes, durante 

e depois da minha participação. Declaro que fui informado de que posso me recusar 

a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

precisar justificar, e se, eu desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à 

assistência que venho recebendo.  

Ressarcimento e Indenização – Os seus gastos e de acompanhante (caso 

necessário) decorrentes de eventuais participações solicitadas no interesse único e 

exclusivo da pesquisa serão ressarcidos pelas pesquisadoras mediante a 



 

 

apresentação de comprovantes fiscais. E caso ocorra algum dano indenizável, na 

forma da legislação brasileira, decorrente da minha participação no estudo, serei 

devidamente indenizado. 

Devolutiva dos resultados – Os resultados do presente estudo será 

devolvido para as participantes pessoalmente e individualmente no momento da 

reavaliação, na Clínica Escola de Fisioterapia da Unisul – Tubarão, SC. Além disso, 

os resultados desta pesquisa serão devolvidos para a Unisul em forma do trabalho de 

conclusão do curso de Fisioterapia e estou ciente de que, quando quiser, posso pedir 

informações sobre a pesquisa às pesquisadoras.  

Comitê de Ética – O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

(CEP) é composto por um grupo de pessoas que estão trabalhando para garantir seu 

direito como participante sejam respeitados, sempre se pautando da Resolução 

466/12 do CNS. Ele tem a obrigação de avaliar se a pesquisa foi planejada e se está 

sendo executada de forma ética. Caso você achar que a pesquisa não está sendo 

realizada da forma como você imaginou ou que está sendo prejudicado de alguma 

forma, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética da UNISUL pelo telefone 

(48) 3279-1036 entre segunda e sexta-feira das 9 às 17horas ou pelo e-mail 

cep.contato@unisul.br. 

Declaração – Declaro que li e entendi todas as informações presentes 

neste Termo e tive a oportunidade de discutir as informações do mesmo. Todas as 

minhas perguntas foram respondidas e estou satisfeito com as respostas. Entendo 

que receberei uma via assinada e datada deste documento e que outra via será 

arquivada por 05 anos pelo pesquisador. Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor 

de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza e o objetivo do já referido 

estudo, eu manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente 

de que não há nenhum valor econômico, a receber ou pagar, por minha participação. 

Eu, ___________________________________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar desse estudo como sujeito. Fui informado (a) 

e esclarecido (a) pelas 

pesquisadoras________________________________________________________

___ e ____________________________________________________ sobre o tema 

e o objetivo da pesquisa, assim como a maneira como ela será feita e os benefícios e 

os possíveis riscos decorrentes de minha participação. Recebi a garantia de que 

mailto:cep.contato@unisul.br


 

 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me traga qualquer 

prejuízo. 

Nome por extenso: ______________________________ 

RG: __________________________________________ 

Local e data: ___________________________________ 

Telefone: _____________________________________ 

Assinatura: ____________________________________ 

 

Contatos das pesquisadoras 

Pesquisadora Responsável: Clarissa Niero Moraes 

E-mail para contato: clarifisio@hotmail.com 

Telefone para contato: (48) 9.9956-8518  

Pesquisadora da coleta de dados: Kérolin Wensing Belthrame 

Telefone para contato: (48) 9.9815-5645 

E-mail para contato: kerolinwensing@hotmail.com 

 
 
 
 



 

 

ANEXO 
 

 

ANEXO A – Foot And Ankle Outcome Score (FAOS) 
 

 

FAOS FOOT&ANKLE SURVEY 
IAPT – INQUÉRITO AO PÉ & TORNOZELO 

 

INSTRUÇÕES: Este inquérito solicita-lhe a opinião sobre o seu pé/tornozelo. Esta 

informação ajudar-nos-á a acompanhar a forma como se sente em relação ao seu 

pé/tornozelo, bem como a sua aptidão para realizar as actividades do dia-a-dia.  

Responda a cada questão assinalando com uma cruz o quadrado apropriado. 

Deverá inscrever apenas uma cruz para cada questão. Se tiver dúvidas quanto à 

forma de responder a alguma questão, dê por favor a melhor resposta que 

conseguir. 

 

Sintomas  
Estas questões referem-se aos sintomas que sentiu no seu pé/tornozelo na última 
semana.  

S1. O seu pé/tornozelo tem inchado?  
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) Por vezes (   ) Frequentemente (   ) Sempre 

S2. Quando movimenta o seu pé/tornozelo sente ranger, estalar ou ouve qualquer 
outro tipo de ruído?  
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) Por vezes (   ) Frequentemente (   ) Sempre 

S3. Quando movimenta o seu pé/tornozelo sente alguma vez prender ou bloquear?  
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) Por vezes (   ) Frequentemente (   ) Sempre 

S4. Consegue esticar completamente para baixo o seu pé/tornozelo?  
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) Por vezes (   ) Frequentemente (   ) Sempre 

S5. Consegue dobrar completamente para cima o seu pé/tornozelo?  
(   ) Nunca (   ) Raramente (   ) Por vezes (   ) Frequentemente (   ) Sempre 

 

Rigidez  
As questões seguintes dizem respeito ao grau de rigidez que sentiu no seu 
pé/tornozelo na última semana. Por rigidez entende-se a sensação de restrição ou 
de lentidão aquando da movimentação das articulações.  

S6. De manhã, logo após acordar, qual é a sensação de rigidez que sente no seu 
pé/tornozelo?  



 

 

(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   )Moderada (   )Grave (   ) Extrema  
 
S7. Ao final do dia, após estar sentado deitado ou ter repousado, qual é a sensação 
de rigidez que sente no seu pé/tornozelo?  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   )Moderada (   )Grave (   ) Extrema 
 

Dor  
P1. Com que frequência sente dor no seu pé/tornozelo?  
(   ) Nunca (   ) Mensalmente (   ) Semanalmente (   ) Diariamente (   ) Sempre  
Qual a intensidade de dor que sentiu no seu pé/tornozelo na última semana, 
durante as seguintes atividades?  

P2. Torcer ou rodar sobre o pé/tornozelo  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema  
 
P3. Esticar completamente para baixo o pé/tornozelo 
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema  
  

P4. Dobrar completamente para cima o pé/tornozelo 
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema  
 

P5. Caminhar numa superfície plana 
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema  
 

P6. Subir ou descer escadas 
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema  

  

P7. À noite quando está deitado na cama 
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema  

  
P8. Sentado ou deitado 
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema  

  

P9. Na posição de pé 
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema  
 
Funcionalidade, vida diária  
As questões seguintes dizem respeito à sua função física. Por isto queremos dizer a 
sua capacidade para se deslocar e para cuidar de si próprio. Para cada uma das 
seguintes atividades, indique por favor o grau de dificuldade que sentiu na última 
semana devido ao seu pé/tornozelo. 

 

A1. Descer escadas  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 
 

 



 

 

A2. Subir escadas  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A3. Levantar-se após ter estado sentado  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A4. Estar de pé parado  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A5. Baixar-se até ao chão / apanhar um objecto  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A6. Caminhar numa superfície plana  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A7. Entrar/sair do carro  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A8. Ir às compras  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A9. Calçar peúgas/meias  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A10. Levantar-se da cama.  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A11. Tirar peúgas/meias  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A12. Deitado na cama (virar-se, mantendo a posição dos joelhos).  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A13. Entrar/sair da banheira  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A14. Sentar-se  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A15. Sentar-se/levantar-se da sanita  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

A16. Tarefas domésticas pesadas (mover caixas pesadas, esfregar o chão, etc.)  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

17. Tarefas domésticas leves (cozinhar, limpar o pó, etc.)  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

 

Funcionalidade, desporto e actividades de lazer  

As questões seguintes dizem respeito à sua função física quando desenvolve uma 

actividade mais exigente em termos de esforço. As questões devem ser respondidas 



 

 

considerando o grau de dificuldade que sentiu na última semana devido ao seu 

pé/tornozelo. 

 

SP1. Agachar-se  

(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 
 

SP2. Correr  

(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema  

SP3. Saltar  

(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema  
 
SP4. Torcer/rodar sobre o pé/tornozelo lesado  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

 
A questão deve ser respondida considerando o grau de dificuldade que sentiu na 
última semana devido ao seu pé/tornozelo.  
 
SP5. Ajoelhar-se  
(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

 

Qualidade de vida  
 
Q1. Com que frequência se apercebe do problema no seu pé/tornozelo?  

(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

 

Q2. Modificou o seu estilo de vida de forma a evitar actividades potencialmente 

prejudiciais ao seu pé/tornozelo?  

(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

 

Q3. Até que ponto está preocupado com a falta de confiança que tem no seu 

pé/tornozelo?  

(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

 

Q4. De uma forma geral, qual o grau de dificuldade que sente no seu pé/tornozelo?  

(   ) Nenhuma (   ) ligeira (   ) Moderada (   ) Grave (   ) Extrema 

 

Fonte: DOMINGUES, 2002 - Adaptation and validation of the Foot and Ankle 

Outcome Score (FAOS) for use in Portugal 



 

 

ANEXO B – Parecer Aprovação Comitê de Ética 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


