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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo é quantificar a alteração da amplitude de movimento da extensão de 

joelho ativa após a aplicação do alongamento tipo contrair-relaxar isoladamente e associado ao 
deslizamento superficial lento. Materiais e métodos: O estudo se realizou na UNISUAM, com 21 
voluntários randomizados em 2 grupos: grupo A –alongamento tipo contrair-relaxar; grupo B – 
alongamento do tipo contrair-relaxar precedido de deslizamento superficial lento. As avaliações pré e 
pós-intervenção foram executadas segundo o teste ativo de extensão do joelho. Resultados: O 

grupo A (n = 10), angulação média pré de 151,73º 12, angulação pós de 156,27º  12,6. O grupo B 

(n =11), angulação média pré de 156,39º  9,8, angulação pós de 162,06º  10,4. Conclusão: 
Houve aumento na amplitude de movimento da extensão ativa do joelho maior no grupo A do que o 
grupo B, porém a diferença não foi estatisticamente significativa, após o alongamento isolado ou 
associado ao deslizamento superficial lento. 

 
 
PALAVRA CHAVE: amplitude de movimento, contrai-relaxa, PNF, técnicas miofasciais. 
 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os músculos ísquiotibiais se localizam ao longo da região posterior do fêmur, 

atravessando as articulações do quadril e do joelho. (KISNER e COLBY, 1998).  

É um grupo muscular tenso em muitas pessoas e assim não sendo difícil 

encontrar pessoas que apresentam encurtamento adaptativo, devido ao estilo de 

vida cada vez mais sedentário e a grande permanência em postura sentada, que 

limita amplitude de movimento para extensão da articulação do joelho. (SILVA E 

COLS, 2010) 

 A diminuição da flexibilidade muscular ou resistência causada pelos tecidos 

moles periarticulares, é denominada rigidez e resulta em restrição da mobilidade 

articular, tanto ativa como passiva (CARREGADO E COLS, 2007;). 

Conhecemos como flexibilidade, a habilidade de uma ou mais articulações 

em mover-se com fluidez, ou seja, através de uma amplitude de movimento (ADM) 

livre de dor e sem restrições (COELHO, 2007; VAREJÃO E COLS, 2008). A 

flexibilidade depende da extensibilidade dos tecidos periarticulares, em especial a 

redução da capacidade do tecido muscular deformar-se. (ALMEIDA E COLS, 2009; 

BRASILEIRO E COLS, 2007; MALLMANN, 2011).  

 O alongamento tem como finalidade, aumentar a flexibilidade muscular 

(CABRAL E COLS, 2007). Segundo Batista e cols (2008) promove o estiramento 

das fibras musculares e diminuição da resistência passiva do músculo ao 

movimento, resultando em um aumento no seu comprimento e consequentemente, 

aumento da flexibilidade. 

 Em articulações saudáveis, quanto mais alongados forem os músculos, 

maior será a movimentação da articulação comandada por aquele músculo, 

portanto maior a sua flexibilidade (ROSARIO E COLS, 2008). 

O alongamento por aumentar a temperatura da musculatura promove um 

aquecimento, e diminui a tensão no fuso neuromuscular e produz pequenas 

distensões na camada de tecido conjuntivo que reveste os músculos. O 

alongamento pode ser dividido em alongamento balístico, alongamento estático, 

alongamento do tipo contrair-relaxar (CR) ou do tipo Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptiva (PNF), alongamento com contração muscular excêntrica e 



 

alongamento global. (KISNER e COLBY, 1998; YLINEN, 2009; SIGNORI E COLS, 

2008) 

Estudos demonstram que técnicas de alongamento do PNF é mais eficaz no 

aumento da amplitude de movimento, quando comparado a técnicas estáticas e 

balísticas (GAMA E COLS, 2009). Segundo Chagas e cols (2008) porém,  não há 

consenso na literatura que confirme tal diferença. 

Segundo Coelho (2007), o alongamento do tipo CR é realizado com o 

músculo na sua amplitude máxima, seguido de uma contração isométrica ativa de 

até 07 segundos, seguida por relaxamento de 03 segundos, e após o relaxamento o 

fisioterapeuta move o membro até chegar à nova amplitude de movimento. 

Considera-se que os efeitos do alongamento do tipo CR são de natureza 

fundamentalmente neurofisiológica e não muscular (DUARTE, 2009).  

Após a contração isométrica é ativado o Órgão Tendinoso de Golgi (OTG), 

que facilita por um breve período de tempo o alongamento, por redução da tensão 

muscular e conseqüente aumento da amplitude de movimento ao, pois o músculo 

se encontra relaxado reflexamente, este processo é denominada de inibição 

autogênica. (GAMA E COLS, 2007; YUKTASIR E COLS, 2009 ) 

Dentre as técnicas básicas de massagem, temos o deslizamento superficial 

lento, que é  uma técnica que não foca diretamente no alongamento muscular, mas 

sim a manipulação mecânica dos tecidos conjuntivos para ativação elástica desses 

tecidos. (KISNER e COLBY, 1998 ).  

De acordo com Ferreira (2007), a massagem afeta o sistema reflexo 

músculo-tendão, por atuar sobre os receptores mecânicos de pressão, e, portanto 

promover um relaxamento muscular. 

O deslizamento superficial lento consiste em deslizar suavemente a palma 

das mãos de forma unidirecional no sentido das fibras musculares de distal para 

proximal, sem perda de contato das mãos do terapeuta com a pele do paciente. 

(CASSAR E PAUL, 2001) 

O estudo tem o objetivo de quantificar o aumento na amplitude de movimento 

entre as técnica de alongamento tipo CR isolado e associado a duas técnicas 

miofasciais sobre o aumento da flexibilidade dos músculos isquiotibiais em 

indivíduos sem patologia ortopédica e neurológica. A fim  de estimular os 

profissionais a importância dos estudos experimentais na prática profissional, 



 

possibilitando condições de  identificar qual das técnicas é mais eficaz,  elucidando 

a eleição de condutas para otimizar o melhor aproveitamento do tempo de 

atendimento ao paciente. 

 
1.1. Justificativa 

Existe uma grande diversidade de estudos comparando os diferentes tipos de 

alongamento e seus efeitos sobre o aumento da amplitude de movimento, todavia 

estudos comparando a associação de mais de uma técnica para atingir um 

determinado objetivo é um novo paradigma na reabilitação. Eles são chamados de 

estudos multimodais, e é de grande relevância compreender o papel da 

combinação de mais de um método, pois eles se enquadram na forma como a 

fisioterapia atua na reabilitação do paciente. A formação de grupos de estudos 

experimentais, com critérios metodológicos rígidos, para o desenvolvimento de 

trabalhos científicos, pode contribuir muito para a formação profissional, mostrando 

que a prática clínica deve ser fundamentada na comprovação científica e não no 

modismo existente  entre alguns profissionais  de Fisioterapia, em que novos 

métodos ou técnicas, sem evidências científicas, experimentais e clínicas, são 

superiores aos já existentes.    

 

1.2 Objetivos 

Tem por objetivo buscar quantificar o aumento na amplitude de movimento do 

alongamento tipo (CR) isolado e associado a técnica miofascial sobre o aumento da 

flexibilidade dos músculos isquiostibiais. 

É importante elucidar a eleição de condutas para otimizar o aproveitamento do 

tempo de atendimento ao paciente e também a eleição do protocolo que oferece  

melhor resultado. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Fase de seleção 

O estudo tem como universo amostral 21 (vinte e um) indivíduos, dentre 

alunos e funcionários da unidade de Campo Grande do Centro Universitário 

Augusto Motta, que se enquadram nos critérios de seleção demonstrados a seguir.  



 

Os voluntários a pesquisa não apresentam história de patologias ortopédicas 

ou neurológicas que afetem a coluna lombar ou os membros inferiores. 

Como critério de inclusão, os voluntários a pesquisa, foram submetidos ao 

teste de Lasegue (Figura 1). Conforme Cipriano (2005), o teste consiste no 

indivíduo posicionado em decúbito dorsal, o examinador elevando o membro inferior 

com flexão de quadril e perna, a seguir, realizando extensão máxima do joelho. O 

teste é positivo quando  provoca dor devido a irritação meníngea ou dor ciática, a 

elevação  do membro inferior. Caso o teste seja negativo o individuo é incluído a 

pesquisa. 

 

   Figura 1 
   Teste de Lasegue: Flexão de quadril e máxima extensão do joelho 
 

      

                
 

       Fonte:  http://www.scoliosipadova.net/ernia-discale-lombare.html  

 

Foram excluídos os indivíduos que alcançaram a amplitude de movimento 

máxima, para flexão de quadril associado à extensão de joelho. Caso não 

alcançassem amplitude máxima, estariam indicados para o estudo. 

Todos os pacientes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para que possam participar da pesquisa, sendo que uma cópia ficou na 

mão do terapeuta e outra com o paciente. O paciente pôde se retirar da pesquisa a 

qualquer momento, sem que houvesse interrupção ou qualquer prejuízo para com 

seu tratamento (CNS, Resolução 196/96).  

 

 

http://www.scoliosipadova.net/ernia-discale-lombare.html


 

2.2. Métodos de avaliação 

Num primeiro momento, foi feita a ficha de identificação do paciente com 

dados como nome, idade, sexo, altura, peso e atividades físicas que realiza na 

presente data. Depois, os voluntários foram avaliados pré e pós-intervenção 

segundo o teste ativo de extensão do joelho - medida da extensão máxima do 

joelho, a partir da posição de flexão de 90º do quadril e de flexão máxima do joelho; 

ativamente, a pessoa faz a extensão do joelho e o avaliador mede a angulação 

alcançada através da utilização do goniômetro. O goniômetro  posicionando de 

forma que seu braço fixo esteve paralelo à superfície lateral do fêmur, o braço 

móvel paralelo à superfície lateral da tíbia e o eixo na linha articular do joelho 

(Figura 2). O avaliador refaz o procedimento três vezes, com um intervalo de 

descanso de 20 segundos entre as avaliações.   

 
      Figura 2  
       Teste ativo de extensão de joelho 

         
       Fonte: (BATISTA E COLS,2006) 

 

2.3. Grupos 

Os voluntários foram divididos de forma randomizada em três grupos. Um 

grupo controle (A) e grupo experimental (B). No grupo A se realizou o alongamento 

do tipo CR dos músculos ísquiotibiais;  no grupo B foi realizado deslizamento 

superficial lento na parte posterior da coxa e depois o alongamento do tipo (CR) dos 

músculos ísquiotibiais; O grupo experimental e o grupo controle foram submetidos 

às aplicações das técnicas após a avaliação e seguida de reavaliação.  

 

 



 

2.4. Intervenções 

 Os voluntários dos dois grupos receberam o alongamento do tipo contrair-

relaxar da mesma forma. O membro inferior direito do paciente é elevado à posição 

de forma a assumir a posição de alongamento passivo máximo. O músculo 

alongando faz uma contração isométrica de sete segundos, seguido de três 

segundos de relaxamento (Figura 3.1). Após o período de relaxamento o músculo é 

alongado passivamente para uma nova posição de alongamento máximo, mantido 

por 10 segundos (Figura 3.2); depois de mantido o posicionamento, o membro 

inferior é colocado na posição de repouso por 20 segundos. O procedimento foi 

repetido três vezes. No grupo A foi realizado somente o alongamento tipo (CR). 

 
      Figura 3                                                               
       Contrair-relaxar (Contração isométrica)             Contrair-relaxar (alongamento máximo) 

          

       Fonte: http://fiqueinforma.com/wp-content/uploads/2008/07/pnf.gif 

 

Nos voluntários do grupo B, foi realizado o deslizamento superficial lento 

(Figura 4) na parte posterior da coxa do paciente, sobre os músculos ísquiostibiais. 

O terapeuta posiciona as duas mãos, uma ao lado da outra, sobre a face posterior 

da coxa e fará o deslizamento superficial sobre os músculos de forma lenta, de 

distal para proximal, durante um minuto. 

 

                  Figura 4  
                       Deslizamento superficial lento 

                   
       Fonte própria 



 

Com intuito de aumentar a inibição da tensão do músculo, a técnica 

miofascial foi executada antes do alongamento do tipo (CR). Posteriormente aos 

procedimentos terapêuticos, uma nova avaliação da amplitude de movimento foi 

realizada. 

 

2.5. Análise dos resultados  

Para análise da relevância dos resultados obtidos das médias da amplitude 

movimentos da extensão ativa do joelho, pré e pós-intervenções, foram submetidos 

há um teste estatístico, de forma a comparar a diferença entre os resultados 

alcançados em cada um dos grupos e entre eles. 

Foi feita a média dos graus de amplitude dos voluntários e do grupo, nos 

momentos pré-conduta e pós-conduta, a seguir (Tabela 1 e 2) a média do ganho 

obtido de cada voluntário e a média de  ganho do grupo. 

 

Tabela 1 
Tabela de graus de amplitude colido do grupo A: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   Média 
   Máxima 
   Mínima 

 

 

 

 

 

 

 
 

Média pré-conduta Média pós-conduta Ganho 

156,67 169,33 12,67 

163,00 171,00 8,00 

137,00 145,00 8,00 

165,00 169,67 4,67 

160,67 160,33 -0,33 

155,33 158,33 3,00 

143,67 140,67 -3,00 

129,67 140,33 10,67 

146,00 144,00 -2,00 

160,33 164,00 3,67 

 151,73 156,27 4,53 
165,00 171,00 12,67 
129,67 140,33 -3,00 



 

Tabela 2 
Tabela de graus de amplitude colido do grupo B: 
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 Máxima 
 Mínima 
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As diferenças foram consideradas significativas quando p < 5%. O grupo A (n 

= 10; 7M e 3F), idade 26 (19-37), angulação média pré de 151,73º 12,  angulação 

pós de 156,27º  12,6. O grupo B (n = 11; 6M e 5F), idade 23 (19-38) anos, 

angulação média pré de 156,39º  9,8, angulação pós de 162,06º  10,4.. Houve 

aumento na amplitude de movimento da extensão ativa do joelho maior no grupo A 

do que o grupo B porem, não houve diferença estatisticamente significativa tanto 

entre os momentos pré e pós, quanto entre os grupos. (Figura 5)  

 
 Figura 5 
 Análise gráfica de resultados sem diferença entre os resultados alcançados em 
cada um dos grupos e entre eles. 

  
                                             Fonte própria  

Média pré-conduta Média pós-conduta Ganho 

144,00 147,33 3,33 

167,67 173,33 5,67 

147,33 160,67 13,33 

153,67 165,00 11,33 

172,67 180,00 7,33 

146,67 155,33 8,67 

155,33 161,00 5,67 

155,67 152,33 -3,33 

168,33 165,67 -2,67 

160,33 172,00 11,67 

148,67 150,00 1,33 

 156,39 162,06 5,67 

172,67 180,00 13,33 

144,00 147,33 -3,33 



 

Em articulações saudáveis, os músculos que são alongados,  possuem uma 

maior movimentação da articulação comandada por aquele músculo, e  portanto 

maior  é a sua flexibilidade, com relação aos que não são submetidos a qualquer 

tipo de alongamento. (KISNER e COLBY, 1998; YLINEN, 2009) 

De acordo com Rosa e Montandon (2006), através da revisão, mostrou que 

existem controvérsias  que falam a favor ou contra a utilização do aquecimento, 

seja passivo ou ativo no ganho de extensibilidade muscular e conseqüentemente no 

ganho de amplitude de movimento. Porém, nos diz também que segundo sua 

revisão, existe um número maior de autores que sugerem a favor da utilização do 

aquecimento sendo utilizado antes do alongamento. Pois, com base na resposta 

biomecânica da unidade musculotendínea, o aumento da temperatura intramuscular 

resulta em uma maior extensibilidade da unidade musculotendínea, diminuindo a 

rigidez levando a um aumento da amplitude de movimento, efeitos tais que 

justificam a utilização de tal recurso. 

No presente estudo realizado sobre o alongamento tipo (CR) isolado e o 

mesmo associado a técnica miofascial, foram observados, apesar das controvérsias 

da literatura, um aumento geral na amplitude de movimento, porém não houve 

alterações significativas no grupo que foi submetido ao aquecimento prévio. 

A Pesquisa foi realizada com um número pequeno de voluntários, além da 

sua distribuição desigual, sendo 10 (dez) voluntários para o grupo A (Tabela 3) e 11 

(onze) para o grupo B (Tabela 4) e ainda, idades bem homogêneas, sexo e 

ocupações diferentes entre si. 

Tabela 3 
Tabela de informações do grupo A: Contrair-relaxar isolado 

 

Nº. Sexo Idade (anos) Peso (Kg) Altura (cm) Atividade 

1 M 37 75,1 172 Corrida 

2 F 25 77,7 169 Musculação 

3 M 21 127,6 176,5 Sedentário  

4 F 22 62 167 Sedentária 

5 M 35 75,6 170 Musculação/Luta 

6 F 35 75,5 153 Sedentária 

7 M 27 87 183 Futebol 

8 M 27 80 175 Sedentário 

9 M 19 68 178 Sedentário 

10 M 19 60 166 Sedentário 

 Média 26,7 78,85 170,95  

 Máxima 37 127,6 183  

 Mínima 19 60 153   



 

 

Tabela 4 
Tabela de informações do grupo B: deslizamento + Contrair –relaxar 

 

Nº. Sexo Idade (anos) Peso (Kg) Altura (cm) Atividade 

1 M 23 85,7 174,5 Futebol/Volei 

2 F 19 58,4 168 Balé/Musculação 

3 M 19 65,7 163 Musculação 

4 F 38 69,5 155 Sedentária 

5 M 33 86,6 167,5 Muculação/Corrida/Luta 

6 F 22 76 174,5 Sedentária 

7 F 23 71 176 Corrida 

8 F 25 51 157 Sedentária 

9 M 27 87,5 182 Musculação 

10 M 22 71,5 171 Natação/Musculação 

11 M 23 75 180 Musculação/Futebol 

 Média  24,91 72,54 169,86  

 Máxima  38 87,5 182  

 Mínima 19 51 155  

 

           

 

4. CONCLUSÃO 

Ao término da execução do projeto, esperava-se que os voluntários 

submetidos ao tratamento, aumentassem a amplitude de movimento para a 

extensão de joelho quando associadas à técnica miofascial. Conduto, os resultados 

puderam elucidar sobre a eficácia da associação do alongamento do tipo (CR) 

isolado e associado à técnica miofascial de pompagem sobre o aumento da 

amplitude de movimento. 

No entanto, houve um aumento geral na amplitude de movimento, porém, 

não houve diferença estatisticamente significativa entre a aplicação do alongamento 

isolado ou associado à pompagem em aumentar a amplitude de movimento da 

extensão ativa do joelho em indivíduos saudáveis. 

A perspectiva futura da minha pesquisa é aumentar o número de voluntários 

nos grupos, o número de repetições e o tempo de aplicação das técnicas, para que 

se possa observar se os resultados serão estatisticamente significativos como 

teoricamente se  baseia  a conduta. 
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