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TAPING APLICADO À ESTÉTICA

Outras nomenclaturas 

• Taping

• Bandagens Funcionais Elásticas

• Kinesio taping

• Linfotaping

• Tape

Histórico

• Taping neuro muscular – TNM
– Baseado no medical Taping Concep

– Kenzo Kase idealizador da técnica 

• Técnica usada por médico e fisioterapeutas como 
complemento de todo tipo de problemas musculares, lesões 
ligamentares, fibroses, cicatrizes e edemas

• As bases de TNM são de origem nos anos 70 (1979) na Ásia, 
Coreia e                                                                   Japão, como 
princípios da Quiropraxia e da Kinesiologia.

Parreira, 2014; Mostafavifar, 2012; Lange, 2017

Conceitos

• SOMATO SENSORIAL

• FASCIA

• Literatura controversa 
para aplicação muscular 

Copobianco et al, 2013; Koss & Munz, 2010; Nelson, 2016; Parreira, 2014
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Conceitos
• TENSÃO 

– Tensão inicial

– Graduação da tensão de aplicação

– Zona de ancoragem (base e âncora)

– Zona terapêutica ou ativa

Conceitos

• Base: a primeira porção de tape aplicada;
• Âncora: a última porção de Tape a ser aplicada;
• Zona terapêutica: porção intermediária e que realmente está sobre a área 

a ser tratada.

• BASE:
– primeira porção da banda que é aplicada

• ZONA TERAPÊUTICA:
– normalmente é a parte central da banda

• ÂNCORA:
– é a última porção da banda que é aplicada

ALGUMAS LITERATURAS 
CONSIDERAM O INICIO 
E FINAL COMO ÂNCORA

Diferenciação

• Tensão 

– O quanto de força é empregado sobre a bandagem para 
proporcionar o tensionamento deste

• Estiramento 

– O posicionamento do paciente impedindo a ADM

– Ex: joelho

Tensão recomendada 

• Técnica circulatória-linfática 
– 0-10%, 20%

• Técnica para cicatriz
– 50%

• Técnica para hematomas e fibrose 
– 25% a 75%

• Técnica Estrutural e corretiva
– 75-100%

• Tensões musculares

• Trigger points

100%

50%

25%
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Efeito sobre a circulação Características do material

• Composição:
– Material elástico, cola específica 
– Hipoalergenica**

• Características similares a da pele 
• Permeabilidade
• Durabilidade 3 a 7 dias
• Capacidade de alongamento
• Ondulações 

– Ondas de contato e não contato

• Vantagem: restrição de ADM

Kase, 2003; Thelen et al, 2008; Gonzales-iglesias et al, 2009; Sijmonsma, 2010, Kumbrink, 2010

Características do material

• Material 100% algodão. Não contém látex.

• Similar a pele (espessura e peso)

• 140% de elasticidade (mesma da pele).

• Resistente à água.

• Hipoalergênico*

• Termoadesivo

• Alongamento no sentido longitudinal.

Propriedades

• Tensões acima de 75% podem restringir o movimento 

• “papper-off” (10-15%) 

• Propriedades elásticas dão suporte e reduzem a fadiga 
muscular 

• Estímulo muscular para ganho de força 

• Relaxamento dos tecidos moles, melhorando o fluxo linfático 
e reduzindo dor e edema. 

Lange, 2017



10/03/2021

4

Orientações

• Âncoras sem ou com tensão

• 3-5 dias (células epiteliais descamam)

• Descanso de 24h antes da próxima aplicação
– Avaliar hidratação da pele

• Avaliar a pele é fundamental.

• Não usar secador de cabelo para secar o tape 
(termoaquecimento)

• Remova o tape imediatamente após qualquer irritação da pele 
(testar com pequenos pedaços sem tensão).
– Técnica para retirar

Cuidados Básicos na Aplicação

1. Retirar ou reduzir pelos no local da aplicação

2. Solicitar que se lave o local apenas com água

3. Limpar o local com leite de magnésia (oleosidade - opcional)

4. Usar um spray de aderência (opcional - alergia)

5. Demarcação prévia do local de aplicação

6. Selecionar a forma de aplicação, medir e recortar as porções 
da bandagem

Formas de Aplicação do Taping

AS FORMAS MAIS USADAS SÃO: I, WEB e FAN

Contraindicações

• Reação alérgica  (substância adesiva)
– Testar marcas distintas

• Lesões cutâneas (feridas recentes)

• Pele sensível e/ou delgada 

• Regiões infeccionadas

• Alterações de sensibilidade periférica ????

• Insuficiência cardíaca e renal (avaliar o edema)

• Gestação (primeiras semanas)
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Atuação a nível cerebral

Este estudo demonstrou a modulação da atividade do cérebro em várias 
áreas durante um movimento de propriocepção do joelho.

2012

Evidências Científicas Alterações circulatórias

• “ Channeling” linfático (canais linfáticos)

• Elevação da pele em áreas de baixa pressão

– Redireciona fluidos

– Cria canais

– Favorece a drenagem

Kase, 2007

Taping para Edema

• Técnica em POLVO ou TEIA ou FAN

• Base próximo aos linfonodos sem tensão

• Zona Terapêutica: TENSÃO 0%

• Âncoras sem tensão

• Técnica de proximal para distal, contra a direção do fluxo 
linfático. Isto é, aplica-se a base do taping na região dos 
linfonodos e os braços do polvo no sentido distal, desta forma 
o fluxo linfático será estimulado do distal para o proximal, isto 
é, das extremidades para a região dos linfonodos.
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Aplicação do Taping no Edema

• Base larga sem tensão
• Estiramento da pele na zona de 

tratamento com postura 
adequada 

• Aplica-se a bandagem 
• Retorna a posição original de 

repouso, a elasticidade da 
bandagem faz com que a pele se 
levante ligeiramente, 
diminuindo a pressão sobre a 
derme, através da formação de 
ondulações.

Com ou sem ondulações? Taping Finestrado ou Punch

FACILITA A 
APLICAÇÃO DE 
FOTOTERAPIA E 

AGULHAS 
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Taping e FEG

• Foram analisadas 24 
pacientes portadoras de 
FEG na região glútea 
(graus I, II e III),

• grupo controle (GC) e 
outro de tratamento 
(GKT).

• Pode-se concluir que o 
tratamento com o KT foi 
capaz de diminuir 
significativamente o grau 
do FEG, de modo que as 
variáveis avaliadas pelo 
PAFEG, provavelmente, 
não influenciaram neste 
processo.

v

http://patriciafroes.com.br/gestao/img/publicacoes/78b9ad55f00d385ffefa7f1ff3069d48.pdf

Taping para hematoma

http://www.physicaltherapyinsport.com/article/S1466-853X(16)30050-5/pdf

Após 24 h de aplicação de KT em hematomas superficiais, um significativa melhora da intensidade da cor da pele foi 
observada ao longo das bordas da fita, mas não na área central das caudas.
Mais distante são necessários estudos para explorar os possíveis mecanismos de trabalho de KT, e também a justificativa 
ideal para seu uso, examinando a influência de outras variáveis que não foram consideradas aqui como a direção das 
caudas, ou a duração, a freqüência e o número total de aplicativos.

Taping em Equimose

• Aumento da circulação sanguínea e 
linfática local,

• Favorece a diminuição de aderências,

• Reduz o tempo de recuperação

• Técnica em I – “tipo Bandaid”

• Zona terapêutica: TENSÃO 10%

• Base a âncora sem tensão
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Taping para Fibrose

• Tensão zero para prevenção de fibrose 

• Tensão de 50 a 75 % para fibroses instaladas (Bonino, 2012)

• Tensão de 25% (Coutinho, 2017)

• Opções de tratar com compressão

Taping para Fibrose

• Aumento da circulação sanguínea e linfática local, 

• Favorece a diminuição de aderências, 

• Efeito desfibrosante,

• Reduz o tempo de recuperação 

• Técnica em I – “tipo Bandaid” 

• Zona terapêutica: TENSÃO 25% 

• Base a âncora sem tensão 

(Lange & Chi, 2017)

Opções de Aplicação Aderência Cesariana

• Técnica em I 

• 2 bandas 

• Base sem tensão 

• Zona Terapêutica: Tensão 25% 

• âncora sem tensão 

• Ultrapassar 2cm da cicatriz 
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Taping para Cicatriz

• Utilizado após a retirada dos pontos (recentes com hipertrofia ou atrofia)

• Ideal para casos de cicatriz antigas que ainda apresentam alterações. 
(Alto Costa et al. 1999)

• Alguns autores atualmente utilizam precocemente para redução da 
tensão quando a cicatriz esta em áreas de tensão. (Rosebourog, 2004; 
Jalali, 2007)

• Tensão recomendada 50%

• Formação de vetores multidirecionais

• Segue a mesma teoria da mobilização cicatricial

Escama de Peixe

Retração Cicatricial

Sugestão de aplicação 

• Tensão de 25% (Coutinho, 2017)

• Tensão de 50% (Bonino, 2012)

Aplicação para Cicatriz 

• Técnica em I – “Tipo bandaid” “ponto falso”
• 2 bandas pequenas
• Tensão 25% no centro da banda ativa.
• Ancoras sem tensão
• Obs.: pode colocar nas bordas uma banda sem tensão para 

evitar que as outras descolem

0%

25%
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Quelóides

37 pacientes
50% tensão
Ancoragem central
Sobreposição do taping.

A aplicação do Kinesio Tape é eficaz para cicatrizes 
hipertróficas, quelóides e cicatrizes de contratura.

0%

50%

Aplicação de Taping para Flacidez

75% tensão
Conclui-se que a associação da RF ao KT gerou efeitos
positivos no tratamento da flacidez glútea. Embora os
resultados tenham sido discretos, essa associação pode
representar um bom recurso para o tratamento de desordens
dermato-funcionais

http://www.patriciafroes.com.br/gestao/img/publicacoes/21371cc7c86effa46a7d4d50a215fe98.pdf

Aplicação para Otimização da Circulação

Seguir o Fluxo Intestinal

• Melhora a motilidade 

• 15 a 25 % de tensão

• Pode ser aplicado ao intestino 
grosso ou delgado

• Seguir o efeito do 
tensionamento e recuo

Taping para Sistema Gastrointestinal
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Opções de Aplicação para Constipação

• Sentido da aplicação deve respeitar o retorno elástico do 
taping

• Ex: Demonstrar com o plástico

Dismenorréia
• Posição da paciente: Extensão da coluna com 

inspiração máxima. 
– 1º BANDA: Posição vertical. Sentido caudal-cranial.
– 2º BANDA: Posição horizontal: Bandaid – do centro para 

as laterais.

• A técnica descrita é aplicada no dermátomo D10 até 
D12. 

• A inervação simpática do útero começa a partir de 
segmentos D10 até D 12 e inervação para simpática 
de S2 até S5.

Pós Criolipólise

Como aplicar Sugestão para equimose

• Tensão de 10% (Coutinho, 2017)

• Reduz o risco de fibrose e 
complicações

Lombalgias 

*dores pélvicas https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5751726/pdf/medscimonit-23-6114.pdf
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Dúvidas?????

Vamos praticar Prof. Me.    
Paula Cassanelli

Fisioterapeuta 
Dermatofuncional

Prof. Me.  
Ticiana Escrobat

Nutricionista 
Esteteta


