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RESUMO

Baixos níveis de flexibilidade podem acarretar na pouca assimilação de habilidades motoras, níveis restritos de força, de velocidade, de 
coordenação e das demais valências associadas ao desempenho motor. Assim, a flexibilidade seria um fator determinante para aumentar a 
mobilidade articular e diminuir os riscos de lesões. Uma das técnicas mais utilizadas para o treinamento da flexibilidade são os exercícios de 
alongamento. Dentre esses, os exercícios de alongamento estático são os mais utilizados e difundidos nos ambientes da prática esportiva e 
reabilitação. Outra técnica bastante utilizada por profissionais de Educação Física para proporcionar principalmente o alívio de dores (crônicas, 
tensionais, pós-treino, etc.), relaxamento muscular, maior mobilidade articular, mais liberdade na execução dos movimentos, elasticidade e 
agilidade é a liberação miofascial. A fáscia é uma espécie de membrana formada por tecido conjuntivo que recobre cada fibra muscular, cada 
músculo e também toda a superfície do conjunto muscular, sendo encontrada em diversas extensões, espessuras e densidades em nosso corpo, 
permitindo que a função corporal em geral seja bem executada, fornecendo sustentação aos tecidos, proteção, coordenação e impedindo que 
ocorra o atrito entre os músculos nas atividades físicas. As fáscias também são sempre interligadas uma na outra, havendo uma continuidade 
entre elas, sendo assim, seja qual for o tipo de alteração na tensão em qualquer parte da sua extensão, será repercutido no conjunto, afetando de 
forma global o nosso corpo. Alguns autores tem demonstrado aumentos significativos na amplitude articular após a realização da liberação 
miofascial. Entretanto, ainda existem lacunas a serem preenchidas na literatura no tocante ao método mais eficiente para aumentos significativos 
da amplitude articular. Assim, o objetivo do presente estudo foi comparar o efeito agudo do alongamento estático e de diferentes técnicas de 
liberação miofascial sobre o desempenho da amplitude articular. Participaram do estudo dez homens (25,4 ± 5 anos, 84,4 ± 10,2 kg, 170 ± 3,1 
cm), voluntários, que responderam negativamente ao questionário PAR-Q e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, 
respeitando as normas da resolução 466/12 do CNS. A coleta de dados foi realizada em três visitas com 24 horas de diferença entre as mesmas. 
Os voluntários realizaram os testes no mesmo turno (noite) durante todo o procedimento experimental. Todos foram divididos aleatoriamente 
nas seguintes condições experimentais: a) realização da liberação miofascial ativa + teste de flexibilidade (GLMA); b) realização da liberação 
miofascial passiva + teste de flexibilidade (GLMP); c) realização do alongamento estático + teste de flexibilidade (GAE); e d) realização somente do 
teste de flexibilidade (GC). Foi aferida a amplitude articular para o movimento de flexão do quadril em posição supina, com o joelho estendido e a 
técnica de avaliação da flexibilidade utilizada foi a goniometria. Após a verificação da distribuição normal dos dados, foi realizada uma ANOVA 
para medidas repetidas (GLMA x GLMP x GAE x GC), com post hoc de Bonferoni, tendo como nível de significância um valor-p < 0,05. Os 
resultados demonstraram que ambas as técnicas foram eficientes para aumentar a amplitude articular quando comparadas com o GC (GC = 75,2 ± 
11,2 graus vs. GAE = 88,5 ± 13,5 graus vs. GLMA = 89,4 ± 10,7 graus vs GLMP = 90,7 ± 14,1 graus), sem diferença significativa entre as mesmas. 
Assim, conclui-se que diferentes técnicas de liberação miofascial e o alongamento estático são estratégias eficientes para aumento da amplitude 
articular para o movimento de flexão de quadril.
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