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Bandagens Funcionais: aplicações crescentes na Medicina Veterinária
por Solange Mikail
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Tipo A Delta (5-30 m/s) e C (0,5 a 2 m/s) e portanto, de 
velocidade mais lenta. Assim o estímulo dos receptores da 
pele chega primeiro no corno dorsal da medula, inibindo a 
transmissão do estímulo da dor. A aplicação do tape numa 
região de dor provoca uma inibição contínua da transmissão 
do estímulo da dor, portanto é uma interessante ferramenta 
no controle da dor localizada.

Redução de edemas: nesta técnica de aplicação, o objetivo 
é elevar os planos dos tecidos, diminuindo a pressão sobre 
os vasos linfáticos e criando “canais” de menor pressão sob a 
pele, para os quais o edema é direcionado para o linfonodo 
mais próximo e assim, eliminado de forma mais rápida. 

As Bandagens Funcionais (ou a técnica de Kinesio Taping) 
foram inventadas em 1979 pelo Dr. Kenzo Kaze, quiropraxista 
humano, quando procurava uma forma de terapia para ser 
utilizada entre as sessões de quiropraxia. O objetivo era que 
o paciente continuasse sobre algum estímulo que aliviasse a 
dor e que não causasse restrição total do movimento, pois 
este tem um papel importante na cicatrização. Assim criou 
uma bandagem que consistia numa faixa de tecido de algodão, 
com propriedades elásticas, capaz de alongar apenas num 
sentido e com uma cola anti-alérgica que pode permanecer 
no local de aplicação por vários dias (inclusive não descolando 
durante o banho ou exercícios).

A técnica de “Kinesio Taping” ganhou a atenção mundial 
após as Olimpíadas de 2008, na qual vários atletas apareceram 
na mídia utilizando os tapes, o que despertou a atenção dos 
diversos profissionais da saúde. Atualmente é amplamente 
utilizada em diversos esportes: é comum ver atletas nos 
jogos de vôlei, tênis ou basquete com os tapes em diversas 
partes do corpo. As clínicas de fisioterapia também adotaram 
a técnica para o tratamento de diversas afecções músculo-
-esqueléticas. Não demorou muito para a área veterinária 
começar a utilizar a técnica e perceber as diversas vantagens 
da aplicação nos pacientes animais.

A aplicação do tape muda a direção dos pêlos e provo-
ca uma ativação mecânica das terminações receptoras, 
que leva a dimunuição da dor local pela Teoria do Gate 
Control.
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Principais aplicações na medicina veterinária:
Alívio da dor: a diminuição da dor é explicada pela Teoria 

das Comportas ou dos Portões (Melzac e Wall, 1965) que 
sugere que a transmissão da informação da dor pode ser 
regulada no “portão” do corno dorsal da medula onde che-
gam estímulos de diferentes fibras. O estímulo que chegar 
primeiro, impede a transmissão do estímulo de outras fibras. 
O tape aplicado sobre a área de dor, provoca um estímulo 
sobre os receptores da pele, que é transmitido por uma 
fibra nervosa Tipo A Beta de maior calibre, mielinizada e de 
grande velocidade de transmissão (30 a 60 m/s). O estímulo 
da dor é transmitido através de fibras de menor calibre 

Borzoi com dor na região da coluna devido aos 
nove anos de idade e a lordose característica da 
raça: após a aplicação do tape não reagiu mais à 
palpação da região.

Podem ser tratados edemas em membros, ao redor de 
feridas, ou mesmo em pós-cirúrgicos. 

Facilitar a contração ou o relaxamento muscular: con-
forme o sentido no qual é aplicado, o tape pode favorecer a 
contração muscular (ajuda a tonificar um músculo fraco), ou 
ao contrário, pode ser aplicado para favorecer o relaxamento 
muscular (ajuda a eliminar tensões e contraturas musculares). 

Tape e crioterapia para evitar edema em 
sutura recente

Redução de edema em mem-
bro de cão
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Isso ocorre graças a propriedade de “recoil”do tape, que faz 
com que ele funcione como um elástico que direciona a 
força de tração para o ponto de origem da aplicação. Essa 
propriedade favorece a utilização do tape em três situações: 
corrigir alterações posturais, alterar o movimento durante 
os exercícios (ex.: para corrigir um movimento patológico) e 
ajudar no controle neuromuscular de pacientes neurológicos 
(ex.: melhorando a coordenação e a força de contração).

Dar suporte à estruturas de estabilização: pode ser 
aplicado num animal com flacidez ou estiramento ligamentar 
para ajudar a dar suporte às estruturas lesadas. Nesses casos 
os tapes são aplicados geralmente com tensões maiores.

Correção postural e realinhamento de estruturas: a 
informação na pele e fáscia induz a um estímulo propriocep-
tivo capaz de alterar a postura do animal.

Prevenir ou eliminar aderências: a inflamação local 
durante um processo cicatricial pode levar ao depósito de 
fibrina e formação de aderências entre os planos de tecidos. 

O tape pode criar linhas de tensão na fáscia que são opostas 
a restrição de movimento encontrada na pele, promovendo 
uma reorganização das fibras de colágeno através da mudança 
de intensidade e direção das forças na fáscia. A Fáscia tem 
uma estrutura dinâmica e suas fibras mudam de configuração 
de acordo com a direção das forças aplicadas. Assim as forças 
criadas pela aplicação dos tapes podem eliminar aderências 
(especialmente se forem pequenas ou recentes) e podem 
eliminar aglutinações na fáscia que também geram restrição 
de movimento local.

Para contração muscular e a técnica de convolutions que pode 
ser utilizada para elevar os planos de tecidos (em casos de aglu-
tinação de fáscia por exemplo).

Pode ser aplicado em cães para dar suporte nos casos de hiperextensão 
de carpo.

Os tapes podem ser aplicados em diversas espécies ani-
mais e em diversas regiões do corpo como cervical, coluna 
e membros. Podem ser aplicados em pacientes de todas as 
idades, desde os jovens com deformidades flexurais até em 
idosos para corrigir uma alteração postural ou aliviar dor. 
Apesar da maior parte das aplicações se concentrar na área 
ortopédica, também pode ser aplicado em pós-cirúrgicos 
ou em casos de feridas para reduzir edemas e aderências 
abaixo da pele.

A técnica é muito fácil de ser utilizada, mas deve ser 
aplicada somente pelo médico veterinário que passou por 
um curso de capacitação para a aplicação. Se aplicados de 
forma inadequada os tapes serão ineficazes ou poderão 
causar desconforto ao animal e até mesmo causar ou agra-
var uma lesão. Para uma aplicação de sucesso é necessário 
o conhecimento da anatomia, biomecânica e também das 
técnicas de aplicação dos tapes. Previamente é realizada 
uma avaliação do paciente na qual os problemas são iden-
tificados e baseado no conhecimento das técnicas, o pro-
fissional decide qual o melhor recorte, tamanho e grau de 
tensão que deve ser aplicado. Após a aplicação do tape o 
profissional deve reavaliar o animal para ver se os objetivos 
foram alcançados.

Nos equinos a técnica é amplamente utilizada, princi-
palmente nos animais atletas. Nas provas organizadas pela 
FEI (Fédération Equestre Internationale), o uso das bandagens 
funcionais  é proibido nas pistas, mas é liberado para utilização 
nos estábulos. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
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O número de ações judiciais propostas por tutores 
de animais domésticos contra médicos veterinários, clí-
nicas e hospitais, alegando erro médico veterinário, tem 
aumentado nos últimos anos. Entre as queixas estão: erro 
no diagnóstico, sequelas pós-cirúrgicas, morte do animal 
durante banho e morte durante procedimento cirúrgico. 
Em alguns deles, os profissionais e os estabelecimentos são 
condenados a pagar indenizações a título de dano material 
e dano moral aos tutores, em outros são absolvidos, e em 
outros, as partes chegam a uma composição consensual, 
extinguindo-se a ação. 

1.  Como os médicos veterinários podem se 
preparar para lidar com este tipo de situação?
Primeiramente, é importante conhecer o Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que os médicos veteri-
nários são prestadores de serviço, e respondem de forma 
subjetiva, ou seja, é necessário avaliar se a conduta do 

profissional, seja uma ação ou omissão, resultou no dano 
ocorrido, que pode ser uma sequela indesejada pós cirur-
gia, efeito colateral de tratamento ou até mesmo a morte 
do animal, e caso sua conduta tenha de fato dado causa 
ao dano, se foi decorrente de negligência, imperícia ou 
imprudência do médico veterinário que atendeu e tratou 
o paciente. Estas são as modalidades jurídicas da culpa do 
prestador do serviço. Pode-se dizer que o profissional 
agiu com culpa, caso tenha sido negligente, ou não tenha 
conhecimento da técnica cirúrgica utilizada ou da conduta 
terapêutica correta a ser adotada ou não tenha tomado 
todas as cautelas devidas antes do tratamento.

O segundo ponto fundamental que os médicos vete-
rinários devem ter ciência durante o atendimento é que 
os prestadores de serviços têm o dever de informar ao 
consumidor, no caso, os tutores dos pacientes, todas as 
possibilidades de evolução daquele quadro clínico, os riscos 
de não se tratar o animal, bem como os riscos que cada 

Ações judiciais de clientes contra Médicos Veterinários,  
clínicas e hospitais veterinários
Luciana T. Faragone D. Torres 
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Nos cães, a utilização é crescente, sendo que os de 
pelagem curta permitem a utilização de todas as técnicas 
enquanto que os de pelagem longa, permitem princi-
palmente a aplicação para alívio da dor. Mesmo sob a 
pelagem longa, os receptores de pele são estimulados 
levando ao alívio da dor localizada. Em pequenos animais 
as principais aplicações são as de alívio da dor e as de 
estabilização postural (como por exemplo nas regiões 

Sobre a autora
Dra. Solange Mikail – crmv-sp 9887
Médica Veterinária pela unesp-Botucatu 
e Mestre em Clínica Veterinária pela 
usp. Co-autora do livro Fisioterapia 
Veterinária Manole 2005 e 2008. Membro 
da Comissão de Fisioterapia veterinária 
do crmv-sp. Instrutora dos cursos da 
mtc – Medical Taping Concept no Brasil. Equine Therapist Team 
leader nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Diplomate 
American College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation
E-mail: mikail@termovet.com.br

da coluna, patela, região pélvica, corrigir aprumos de 
filhotes, etc). 

No Brasil a aplicação  dos tapes é crescente na medi-
cina veterinária, com um número cada vez maior de cur-
sos e profissionais aptos a aplicar. Esta é mais uma técnica 
que podemos utilizar para o tratamento e bem estar 
dos pacientes.
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Aplicação durante exercícios: reabilitação de um caso de 
ruptura de Peroneus tertius.

do Rio 2016, os tapes foram aplicados em diversos cavalos 
durante as horas de repouso, para ajudar a aliviar a tensão 
do esforço durante as provas. 




