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Pardo, SM. Estudo comparativo dos efeitos da utilização de dois tipos de 
comandos verbais diferentes no treinamento de alongamento muscular. 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2005. 89 p. 
 
Objetivo: Este estudo avaliou os efeitos da utilização de dois tipos de 
comportamento verbal, denominados aqui comando verbal detalhado (CVD) 
e comando verbal simplificado (CVS), em um programa de alongamento 
muscular sobre a força muscular e a flexibilidade. Métodos: Trinta e um 
alunos (27 mulheres e 4 homens) do primeiro ano dos cursos de Fisioterapia 
e de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, com idade entre 18 e 28 anos, voluntários neste estudo, foram 
divididos em dois grupos, denominados A e B. O Grupo A submeteu-se a um 
programa de alongamento muscular com grau de dificuldade crescente de 
execução por um período de 12 semanas, uma hora por sessão, duas vezes 
por semana, com CVD, e o Grupo B submeteu-se ao mesmo protocolo, com 
CVS. Mensurou-se a força muscular por meio de testes musculares manuais 
associados a miometria (dinamometria) e avaliou-se a flexibilidade e a 
postura por meio do teste punho-tornozelo, associando as posturas com as 
categorias de encurtamentos musculares descritas por Kendall. A análise de 
dados comparou cada grupo em dois tempos distintos (pré-teste e pós-teste) 
e os grupos entre si. Resultados: Observou-se mudanças no contorno de 
todas as curvaturas e da cadeia posterior em membros inferiores no Grupo A 
e na curvatura cervical e diminuição do ângulo de flexão do quadril no Grupo 
B. Não houve diferença estatística entre os resultados obtidos em cada 
grupo na variação da medida punho-tornozelo no pré-teste e no pós-teste, 
bem como nas medidas de força entre pré-teste e pós-teste e entre grupos. 
Conclusão Concluiu-se que a escolha do comando verbal a ser empregado 
pelo fisioterapeuta pode influenciar o recrutamento muscular e, por 
extensão, os resultados a se obter, de forma que o comando verbal se 
mostra, assim, uma variável importante na elaboração de uma conduta 
fisioterapêutica.  
 
Descritores – Fisioterapia (especialidade), atividade motora, avaliação, 
exercício, contração isométrica, maleabilidade. 
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Pardo, SM. Comparative study of the use effects of two kinds of verbal 
commands in the muscle stretch training. [dissertation]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2005. 89 p. 
 
Goal: this study has evaluated effects of two kinds of verbal commands, 
named here comprehensive verbal command (CVC) and simplified verbal 
command (SVC), applied to a stretching muscle program, upon flexibility and 
muscle strength. Methods: Thirty one students (27 females, 4 males) at first 
year of the Physical Therapy and Occupational Therapy graduation of the 
Faculdade de Medicina of the Universidade de São Paulo, all of them 
volunteers in this study, was divided in two groups,(A and B). A Group was 
submitted to a growing difficult degree muscle-stretching program by 12 
weeks, one hour by session, twice by week, under CVC, and B Group was 
submitted to the same protocol, under SVC. The muscle strength was 
measured by mean of manual muscle tests associated to myometry 
(dynamometry) and the posture and flexibility was evaluated by mean of the 
wrist-ankle test, associating the postures with Kendall’s muscle shortening 
categories. Data Analysis has compared each group in two times (pre-test 
and post-test) and between themselves. Results: Changes were found in 
every spinal curve outline and lower limb posterior chain in A Group and in 
cervical curve outline and decrease of the hip flexion angle in B Group. There 
was no statistic difference between the results obtained from each group 
regard the wrist-ankle distance variation between pre and post-test. There 
was no statistic difference between pre and post-test strength measures, as 
well between each group. Conclusion: the choice of the right verbal 
command to be used by the physical therapist can influence muscle 
recruitment and, by extension, the results to be obtained, so that the verbal 
command presents itself like an important issue in physical therapy 
procedure elaboration. 

 
Descriptors – Physical Therapy (Speciality), Motor Activity, Evaluation, 
Exercise, Isometric Contraction, Pliability.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Fisioterapia é a ciência aplicada que tem por objeto de estudos o 

movimento humano em todas as suas formas de expressão e 

potencialidades, tanto nas alterações patológicas quanto nas repercussões 

psíquicas e orgânicas. Seu objetivo é preservar, manter (forma preventiva), 

desenvolver ou restaurar (reabilitação) a integridade de órgãos, sistema ou 

função. Como processo terapêutico recorre a conhecimentos e recursos 

próprios, utilizando-os com base nas condições psico-físico-social, tendo por 

objetivo promover, aperfeiçoar ou adaptar o indivíduo à melhoria de 

qualidade de vida. Para tanto, se utiliza da ação isolada ou conjugada de 

fontes geradoras termoterapêuticas, crioterapêuticas, fototerapêuticas, 

eletroterapêuticas, sonidoterapêuticas e aeroterapêuticas, além de agentes 

cinesio-mecanoterapêuticos e outros mais advindos da evolução dos 

estudos e da produção científica da área (www.crefito3.com.br) 

A Fisioterapia é um campo ainda pouco conhecido e explorado, 

portanto, cheio de dúvidas e incertezas. Faz-se necessário a realização de 

pesquisas para avaliar a validade de diferentes métodos de tratamento. Mais 

que isso, é preciso tomar muito cuidado para que não se banalize o 

aprendizado, prejudicando a saúde de quem se submete à Fisioterapia 

(Bienfait, 1989). 

 Na prática clínica fisioterapêutica, o método tentou replicar o 

comportamento gestual, a referência à resistência imaginária e ao feedback 

(reforço positivo), de forma semelhante nas duas intervenções. Todos estes 
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dados revestem-se de grande importância, uma vez que o fisioterapeuta é o 

modelo a ser seguido tanto para a execução quanto para a correção do 

movimento. A comunicação entre o sujeito e o fisioterapeuta ocorre também 

por meio de indicações sensoriais como o toque na pele do sujeito (Voss et 

al, 1987).  

Aliado às diversas técnicas empregadas pela Fisioterapia, o 

comportamento verbal também pode ser um instrumento útil na obtenção de 

melhores resultados. O comportamento verbal se traduz, na prática clínica, 

em uma série de comandos verbais dirigidos ao sujeito no intuito de obter-se 

a resposta motora planejada. É a definição clara do objetivo de tratamento e 

a opção da forma de intervenção que norteiam a escolha dos melhores 

comandos verbais a serem empregados no intuito de obter-se a resposta 

adequada. 

O comando verbal é a codificação em palavras que deve ser 

compreendida pelo sujeito sob a atuação do fisioterapeuta, para a obtenção 

da expressão motora almejada (Voss et al, 1987).  

A Fisioterapia utiliza o comando verbal tanto no tratamento 

individualizado quanto em grupo, para diferentes atividades elaboradas e 

com diferentes objetivos terapêuticos. Diferentes métodos de exercícios 

físicos, como a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP – Kabat), o 

Isostretching, o relaxamento muscular, a Reeducação Postural Global 

(R.P.G.), o Método G.D.S. de Godelieve Denys-Struyf, a Yôga e o Tai Chi 

Chuan utilizam o comando verbal de modo intenso, sem que haja um 

embasamento específico para sua aplicação e normatização. 
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No treinamento de exercícios cinesioterapêuticos, ao passo que o 

fisioterapeuta fornece o comando verbal, o sujeito ouve e executa conforme 

o ordenado, sendo informado da adequação do movimento ou, se 

necessário, seguindo correções determinadas verbal e/ou gestualmente pelo 

fisioterapeuta.  

Acredita-se que o comando verbal pode interferir no sucesso da tarefa 

a ser executada, bem como na execução da técnica e nos resultados do 

tratamento como um todo. Pequenas mudanças no comando verbal podem 

implicar diferenças significativas na resposta do movimento realizado, 

podendo afetar, por exemplo, a velocidade da execução, a trajetória, o 

recrutamento de grupos musculares, os grupos musculares estabilizadores 

do segmento em movimento e do corpo. Os efeitos do treinamento também 

poderão variar na melhora da coordenação motora, na amplitude de 

movimento ou em sua intensidade. 

Neste trabalho, dois modelos de comportamento verbal foram 

empregados durante a condução de um programa de alongamento 

muscular. No primeiro modelo, os comandos verbais são articulados de 

maneira profusa e detalhada, buscando uma melhor elucidação do objeto 

requerido, a saber, a resposta motora de alongamento. No segundo modelo 

de comportamento verbal, os comandos verbais são articulados de maneira 

reduzida e simplificada, ofertando um número menor de informações ao 

sujeito. 
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O primeiro modelo de comportamento verbal empregado foi 

denominado comando verbal detalhado e o segundo, comando verbal 

simplificado. 

Optou-se, neste estudo, por investigar os efeitos do comando verbal 

detalhado e do comando verbal simplificado, durante a aplicação de um 

programa de exercícios de alongamento, com grau crescente de dificuldade, 

para verificar se haveria modificações no comportamento motor e quais 

seriam elas ao final do programa. Pesquisou-se a flexibilidade e a postura 

durante o teste de flexibilidade e de força muscular. 

O investimento neste tema pode gerar informações que fundamentem 

a decisão clínica do fisioterapeuta a respeito do comportamento verbal mais 

adequado para cada situação terapêutica, além de estabelecer requisitos 

para o ensino de graduação. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Comando Verbal 

 

 Segundo Stedman (1996) comportamento é qualquer resposta 

emitida ou obtida de um organismo; ato ou atividade mental ou motora; ou 

parte de um padrão de resposta total. Para este autor, a linguagem (língua) 

é qualquer meio ou forma, vocal ou não, de expressão ou comunicação. A 

linguagem corporal é a comunicação por meio de sinais corporais, ou a 

expressão de pensamentos e sentimentos por meio de movimentos 

corporais não-verbais, por exemplo, os gestos. 

 Skinner (1957), citado por Hübner (1999), introduziu a expressão 

comportamento verbal no livro Verbal Behavior, em substituição ao termo 

linguagem, pois este permitia várias interpretações, gerando distorções ao 

uso, à prática e à ação. 

 A introdução da expressão comportamento verbal determina um 

melhor uso e entendimento da palavra, dando ênfase à “linguagem como 

comportamento modelado” (Hübner, 1999), isto é, a linguagem utilizada 

como instrumento consciente de reforço de uma prática, para que a resposta 

seja a do aprendizado. 

A Teoria da Aprendizagem por Meio de Reforço descrita por Skinner 

(1954) e citada por Lysaught & Williams (1974) determina que “o reforço 

ocupa uma posição central em qualquer programa de aprendizagem”. 
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Lysaught e Williams (1974) mencionam algumas generalizações 

derivadas da teoria da aprendizagem por meio de reforço, que se relacionam 

com a aprendizagem programada: 

1. Um indivíduo aprende, ou modifica sua maneira de agir, 

observando as conseqüências de suas ações. 

2. Conseqüências que fortalecem a possibilidade de repetição de 

um ato são denominadas reforços. 

3. Quanto mais prontamente o reforço sucede à execução 

desejada, tanto maior é a probabilidade de que o 

comportamento se repita. 

4. Quanto mais freqüentemente ocorre o reforço, tanto maior é a 

probabilidade de que o estudante repita o ato. 

5. A ausência e, até mesmo, o retardamento de reforço após uma 

ação, enfraquece a probabilidade da repetição do ato. 

6. O reforço intermitente de um ato aumenta a amplitude de 

tempo durante o qual o estudante persistirá numa tarefa, sem a 

ocorrência de novo reforço. 

7. O comportamento de aprendizado de um estudante pode ser 

desenvolvido ou modelado gradualmente, por meio de reforço 

diferencial, isto é, reforçando-se os comportamentos que 

devem ser repetidos e retirando-se o reforço no caso de atos 

indesejáveis. 

8. Além de fazer com que a repetição de um ato seja mais 

provável, o reforço aumenta a atividade do estudante, acelera 
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seu ritmo e eleva seu interesse na aprendizagem. A isto se 

pode denominar de efeitos motivacionais de reforço. 

Hübner (1999) explica que “a casuística definidora do comportamento 

verbal é a de que ele é estabelecido e mantido por reforço mediado por outra 

pessoa”. 

Para que o sujeito seja adequadamente influenciado pela ação do 

comportamento verbal, será necessário passar por um treinamento 

específico, aumentando seu aprendizado e fortalecendo seu entendimento. 

Para isso é preciso que o sujeito aja de acordo com o comportamento verbal 

operado (Hübner, 1999). 

De Rose (1999) afirma que a utilização de recursos verbais não se 

limita à Psicologia, mas ocorre em praticamente todas as ciências que lidam 

com o homem, e está sujeita a limitações de atenção, memória, 

acessibilidade e, ainda, às possibilidades de distorções deliberadas por parte 

do ouvinte.  No caso da Fisioterapia, o comportamento verbal utiliza o 

reforço, na forma de feedback e de instrução verbal, geralmente associada 

ao modelo gestual, como forma de ensino do comportamento motor a ser 

apreendido. 

A avaliação dos efeitos de diferentes comportamentos verbais sobre 

um mesmo objetivo terapêutico, como, por exemplo, a influência do 

comportamento verbal na condução da prática de exercícios físicos, não é 

explorada na literatura. 

Semelhantemente, não se encontram na literatura científica trabalhos 

que investiguem a influência do comportamento verbal como instrumento de 
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ensino e feedback (reforço positivo) para obtenção de melhores resultados 

de ordem motora. 

 

2.2. Alongamento 

 

2.2.1. Fisiologia do alongamento 

 

Segundo Kisner & Colby (2005), o alongamento é um termo geral 

usado para descrever qualquer manobra elaborada para aumentar a 

mobilidade dos tecidos moles e, por conseguinte, melhorar a amplitude por 

meio do alongamento de estruturas que sofreram encurtamento adaptativo.  

Os receptores sensoriais envolvidos no controle do comprimento 

muscular são os fusos musculares, os quais, por estarem entremeados em 

paralelo com as fibras dos músculos, são alongados em conjunto com elas, 

causando uma deformação mecânica que estimula as terminações primárias 

e secundárias do receptor. Esta estimulação causa descargas que, ao 

chegarem à medula, são interpretadas dentro do contexto motor vigente, 

podendo gerar desde uma simples resposta miotática até ajustes motores de 

alta complexidade. 

Alguns fisiologistas relacionam os órgãos tendinosos de Golgi na 

intervenção da resposta ao alongamento, pois eles se situam nas inserções 

proximais e distais dos músculos, que estão sendo tencionados durante o 

alongamento (Brodal, 1984).  
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A especialização dos fusos musculares pode informar, além do grau 

de alongamento, a velocidade com que o alongamento é realizado, por meio 

de uma descarga proporcional à variação da velocidade, e se o movimento é 

de caráter estático ou dinâmico (Guyton & Hall, 1997).  

Quanto maior a velocidade de alongamento maior será a freqüência 

dos impulsos gerados nas fibras aferentes pela terminação, para um mesmo 

grau de alongamento, e, conseqüentemente, a resposta reflexa será mais 

intensa (Timo-Iaria, 1985; Durigon, 1995).  

Quando o alongamento é realizado de forma voluntária, esta atividade 

vai acionar o mecanismo de controle eferente sobre a informação sensorial, 

incorporando maior controle do fuso muscular, mantendo a capacidade de 

proteção do músculo, já que a atividade dos motoneurônios gama modifica-

se de acordo com as prioridades que são identificadas por meio da 

comparação entre as informações aferentes e as informações eferentes 

(Durigon, 1995; Voss et al, 1987). Quando um músculo é alongado, a ação 

aciona o reflexo miotático, protegendo, desta forma, as estruturas 

musculares, fazendo com que não ocorram lesões (Durigon, 1995). 

A eficiência do alongamento é alcançada por meio de alguns 

cuidados básicos, como a realização do movimento de forma lenta e gradual 

para evitar uma resposta intensa do arco reflexo, adotando um padrão de 

repetição do movimento de forma rítmica, regulando a intensidade e a 

freqüência, de modo a conduzir mais facilmente o receptor à adaptação, à 

acomodação e a habituação. Essas ações se tornam possíveis num 

comportamento quase passivo do sistema nervoso em relação ao 
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alongamento em andamento, facilitando o alongamento muscular (Huxley, 

1974; Voss et al., 1987). 

Considerando-se a especificidade das terminações sensoriais do fuso 

muscular pode-se utilizar as duas técnicas de alongamento. A primeira 

técnica é a do alongamento em sua forma dinâmica segmentar e a segunda 

é a do alongamento em sua forma estática, por meio de posturas ou 

posicionamentos para se obter um trabalho muscular corporal, com ganho 

de amplitude de movimento, velocidade e, conseqüentemente, a melhora do 

equilíbrio. Isso devido às possibilidades dos receptores fusais interpretarem 

diferentes tipos de resposta à variação na velocidade do movimento 

(Lehmkuhl & Smith, 1989). 

 Na atualidade, a prática clínica vem demonstrando que a associação 

das duas técnicas, com alongamento dinâmico segmentar e alongamento 

estático das outras estruturas corporais, é viável e traz bons resultados. 

Quando o músculo é alongado ou liberado do alongamento, identificam-se 

duas fases de alteração de seu comprimento: uma fase dinâmica, que 

corresponde ao período em que o comprimento do músculo está se 

alterando, e outra fase denominada de estática, que corresponde ao 

músculo quando estabilizado em novo comprimento. A terminação primária é 

muito mais ativa durante a fase dinâmica e a terminação secundária é muito 

mais ativa durante a fase estática (Mouncastle, 1985). 

O treinamento baseado em exercícios de alongamento muscular, 

prática comum utilizada na Fisioterapia, é sempre realizado de forma a 

treinar um grupo muscular, mantendo-se o corpo em uma postura que 



11 

permita a manutenção do alongamento de outros músculos e estruturas, 

além de impedir movimentos compensatórios, que tornariam o exercício 

inadequado (Alter, 1999). 

A Academia Americana de Ortopedia, citada por Adams et al. (1985), 

define postura como o estado de equilíbrio entre músculos e ossos com 

capacidade para proteger as demais estruturas do corpo humano de 

traumatismos durante as posturas em bipedestação, decúbitos ou 

sedestação. 

Norré (1990) afirma que postura consiste numa relação entre o 

indivíduo e o meio, resultando numa estabilização espacial, de forma que, 

quando ele se percebe, tem a sensação de estabilidade e equilíbrio no 

espaço por ele ocupado. 

Importante ressaltar que, quando se fala em postura, envolve-se uma 

relação dinâmica na qual as partes do corpo, principalmente os músculos 

esqueléticos, se adaptam em respostas a estímulos recebidos, sejam eles 

proprioceptivos, visuais (modelo do fisioterapeuta) ou auditivos (comandos 

verbais). (Bracciali & Vilarta, 2000). 

Quando se aborda o assunto sobre ter uma boa postura, de fato fala-

se em equilíbrio musculoesquelético, pois este sistema vai proteger as 

estruturas de suporte do corpo contra lesões e contra as deformidades que 

ocorrem no envelhecimento normal. 

Segundo Alter (1999), a postura associada ao equilíbrio muscular está 

também relacionada à flexibilidade, que demonstrará ter uma amplitude de 

movimento articular sem restrições. A manutenção desta amplitude articular 
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é componente essencial para um programa de reabilitação e está 

relacionada à prevenção de lesões. 

Souchard (1996) afirma que o homem, na tentativa de se manter 

ereto, submete os músculos da estática a um estado de tensão constante, 

que é responsável pela diminuição da flexibilidade do sistema locomotor. Os 

músculos da dinâmica, após a contração inicial, retornam completamente a 

um estado de relaxamento, sendo responsáveis pelos movimentos de 

grande amplitude. 

A flexibilidade é definida como a amplitude de movimento voluntário 

combinado de um grupo de articulações em um determinado sentido (Enoka, 

2000).  

Durante o processo de envelhecimento que se inicia na terceira 

década de vida, observa-se que a coluna vertebral torna-se menos flexível 

em conseqüência das alterações nos discos intervertebrais e deformidades 

nas vértebras. Os movimentos da coluna cervical e ombro são sempre os 

mais atingidos pelo envelhecimento (Battié et al., 1987). 

Alongamento, postura e reeducação postural são conceitos que se 

mesclam quando se fala em intervenção fisioterapêutica visando à 

normalização do comprimento muscular por meio de alongamento. 

A perda de força muscular e a diminuição da flexibilidade, associadas 

às alterações ósseas e/ou dos tecidos moles, promovem transformações no 

posicionamento dos segmentos corporais, durante a sustentação do corpo 

em bipedestação ou na denominada posição ortostática, e no padrão de 
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deambulação, simplesmente chamado de marcha (Daniels & Worthingham, 

1981).  

O treinamento da elasticidade muscular aumenta a extensibilidade do 

músculo como um todo. Esta afirmação é correta quando se considera o 

conceito de que o alongamento ou a normalização do seu comprimento 

restabelece a força muscular (Durigon & Souza, 1994; Durigon, 1995). 

A posição ortostática é a organização das posições de todas as 

articulações do corpo num determinado momento, envolvendo uma 

quantidade mínima de esforço e sobrecarga, conduzindo à eficácia máxima 

na utilização do corpo (Kendall & McCreary, 1990 e 1994).  

Nos idosos encontram-se freqüentemente deformidades posturais 

como a protração da cabeça, rotação medial dos membros superiores, 

aumento da cifose torácica, aumento da lordose lombar ou a retificação 

desta lordose e semiflexão das articulações coxofemoral e joelhos (Lewis & 

Bottomley, 1990). 

Por meio da prática de exercícios de alongamento muscular, é 

possível o realinhamento dos segmentos corporais proporcionando uma 

redução do impacto nas alterações posturais. Também se pretende a 

melhora da flexibilidade, aliviando as dores provocadas pela solicitação ou 

posturas inadequadas das estruturas musculoesqueléticas (Cunha, 2004). 

No entanto, Alter (2001) e Achour Junior (2002) observaram que a 

limitação da flexibilidade está relacionada à perda de força muscular, à 

presença de encurtamentos músculotendíneos, à diminuição da elasticidade 
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da pele e às alterações morfológicas periarticulares, que irão predispor o 

aparecimento de doenças osteoarticulares, como as artrites e as artroses. 

Quando o alongamento é realizado com a contração isométrica 

(esforço ativo), ocorrerá um aumento na capacidade contrátil do músculo, o 

que não se significa, necessariamente, aumento de força muscular (Guyton 

& Hall, 1997). 

Durigon (1995) afirmou que o fortalecimento muscular só ocorre 

quando é utilizada carga máxima ou supramáxima, quando são mobilizados 

os mecanismos de recrutamento das unidades motoras e o aumento de sua 

freqüência de descarga; porém, dificilmente o esforço do alongamento 

constitui carga máxima. O que ocorre é um aumento da resistência muscular 

em função da repetição do movimento ou do aumento de duração dos 

exercícios.  

O mecanismo que desenvolve a força muscular não é representado 

pelo alongamento, mas pela carga supramáxima que tende a vencer a 

contração muscular, seja no exercício estático seja no exercício dinâmico; 

são as chamadas contrações excêntricas, que põem em ação os 

mecanismos fisiológicos de aumento de força muscular ou tensão muscular 

para atender a uma necessidade maior (Durigon, 1995). 

A reeducação do sistema musculoesquelético visando os cuidados 

corporais deve ter início juntamente com o período de alfabetização, época 

em que a criança inicia seus estudos sobre o corpo humano. A fase da 

adolescência é marcada por grande transformação corporal, necessitando 

um acompanhamento mais intenso do desenvolvimento físico, com 
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orientações sobre possíveis incorreções, a fim de que estes desvios não se 

tornem estruturais. Na fase adulta, a reeducação funcional da postura deve 

estar voltada para disfunções e alterações que, normalmente, ainda não são 

estruturais. Estas disfunções afetam freqüentemente a mobilidade, a 

resistência física e a força muscular e podem se agravar com o 

envelhecimento (Caromano et al, 1995). 

 

2.2.2. Fundamentos fisiológicos que determinam as características de 

programas fisioterapêuticos utilizando exercícios de alongamento 

 

 O alongamento muscular dentro da prática cinesioterapêutica, é uma 

das técnicas mais utilizadas com a finalidade de restaurar o comprimento 

normal do músculo, estimulando a capacidade contrátil adequada, para 

conservar ou recuperar a capacidade de amplitude dos movimentos (Cunha, 

2004). 

Também na prática clínica verifica-se a aplicação de força por meio 

de resistência ao movimento e, em alguns casos, pede-se ao paciente que 

imagine um obstáculo e execute uma contração de agonistas e antagonistas 

que busque superar este obstáculo imaginário. Esta situação, que 

denominaremos de resistência imaginária, não foi estudada por fisiologistas. 

Bergel et al. (1972) e Durigon (1995) afirmaram que, quanto maior o 

comprimento do músculo, maior será a capacidade deste músculo em 

produzir tensão até um limite estabelecido, produzindo desta forma um 

melhor rendimento da capacidade contrátil do músculo. Portanto, o 
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alongamento é um mecanismo de vantagem mecânica e não propriamente 

de força muscular. Isso significa que a melhor condição de alongamento 

possibilita o melhor rendimento muscular, porém, não o torna forte. 

Há, entretanto, duas questões importantes relacionadas aos 

exercícios isométricos, são elas: movimentos com atividade muscular 

concêntrica e movimentos com atividade muscular excêntrica, na qual o 

comprimento do músculo se modifica (Enoka, 2000). 

 O exercício excêntrico é a capacidade que um músculo possui em 

trabalhar no sentido de resistir ativamente a uma força que cause o seu 

alongamento. Fisiologicamente ocorre uma interdigitação entre os filamentos 

de actina e miosina, não sendo considerada como uma contração quando 

ocorre um afastamento entre a origem e a inserção do músculo (Lehmkuhl & 

Smith, 1989; Guyton & Hall, 1997).  

O exercício excêntrico desenvolve maior força muscular por meio de 

um aumento do número de ligações de actina e miosina. Cada ponte de 

actina-miosina responde ao alongamento com força muscular maior do que 

a desenvolvida durante o exercício isométrico. Ocorre, ainda, um mecanismo 

adicional de recrutamento de força muscular em paralelo com as pontes de 

actina e miosina (Cavagna, 1974; Edman, 1978; Sugi, 1983; Durigon, 1995). 

Essa forma de exercício muscular também é denominada de 

contração muscular resistida porque o trabalho é realizado, 

simultaneamente, de modo estático e isométrico, ou seja, quando a força 

que resiste ao alongamento e a força do músculo se igualam (Voss et al., 

1987; Lehmkuhl & Smith, 1989; Durigon, 1995). 
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Outro fator importante é que no trabalho do tipo excêntrico ocorre um 

afastamento entre origem e inserção, ou seja, a resistência aplicada é maior 

do que a produzida pelo músculo (Voss et al., 1987; Lehmkuhl & Smith, 

1989; Durigon, 1995). 

Esta resistência citada por Voss et al. (1987), Lehmkuhl & Smith 

(1989) e Durigon (1995) é imaginária; surgiu na prática de exercícios físicos 

e está sempre acompanhada de um comando verbal direcionado e 

específico, para que o sujeito faça o máximo de esforço ao alongar o grupo 

muscular solicitado. Atribui-se a esta técnica a propriedade de produzir 

aumento na força muscular, entretanto, este fato é altamente questionável. 

Nos exercícios físicos onde os movimentos solicitados resultarão em 

uma contração concêntrica, os músculos acionados estarão aproximando 

origem e inserção, isto é, o músculo diminui seu comprimento ao mesmo 

tempo em que se contrai (Kisner & Colby, 2005). 

 Stiffness é um termo utilizado para designar a capacidade do músculo 

em resistir ao alongamento. Ele ocorre em função do aumento do número de 

ligações de actina e miosina e também por causa do mecanismo de 

recrutamento de força em paralelo com as pontes de actina-miosina (Edman, 

1978).  

 Cavagna (1981) estudou os efeitos da amplitude do alongamento 

sobre a Stiffness e constatou que com pequenos alongamentos a força 

desenvolvida é sempre maior do que a observada durante a contração 

isométrica. Aumentando a amplitude do movimento ao alongamento, os 
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valores de força muscular resultam iguais ou menores do que os valores 

mensurados com a utilização das contrações isométricas. 

   

2.2.3. Modificações estruturais causadas pelo alongamento 

 

 Todo programa de exercícios que tenha por objetivo final o 

alongamento muscular sofrerá modificações estruturais. Somente desta 

forma haverá de fato uma modificação real na estrutura do músculo; caso 

contrário, o músculo voltará à posição inicial, não havendo conseqüência em 

seu comprimento. 

Cavagna (1974) & Hill (1950) observaram que o tendão muscular tem 

uma certa complacência, por vezes maior que a do próprio músculo, 

contribuindo como um armazenador de energia elástica e realimentadora 

durante as atividades motoras. 

 Amis et al (1987) estudaram protocolo experimental com humanos 

abordando o deslocamento relativo do tendão durante o movimento de flexo-

extensão de cotovelo. Os resultados deste estudo indicaram que a contração 

muscular produz certo alongamento do tendão, mas não o suficiente para 

causar reversão da contração muscular, indicando que eventuais alterações 

em seu comprimento não chegaram a estimular os órgãos tendinosos de 

Golgi com intensidade suficiente para produzir o relaxamento muscular. 

 A extensibilidade dos miofilamentos em musculoesquelético de 

vertebrados foi estudado por Hegarty (1972); Herlihy et al. (1972); Mulvany 

(1975); Suzuki & Sugi (1980 e 1983), utilizando preparações de fibras 
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musculares em estado de rigor; mergulhadas em solução fisiológica, as 

fibras podem ser novamente relaxadas ao final do experimento. Este tipo de 

situação sugere que as pontes de actina e miosina estejam 

permanentemente ligadas, esperando que eventuais aumentos da extensão 

da fibra ocorram não só nos filamentos, mas nas ligações entre eles. 

 Suzuki & Sugi (1980) submeteram as fibras musculares a 

alongamentos da ordem de até 30% de seu comprimento inicial e 

observaram um aumento do comprimento dos sarcômeros. O estudo 

também foi direcionado para observar a estrutura do sarcômero alongado 

após o relaxamento. Quando o alongamento aplicado era de 20% a 30% do 

seu comprimento inicial, as alterações do sarcômero continuavam 

manifestando-se após o relaxamento, sendo consideradas irreversíveis e 

plásticas. Em alongamentos de até 10% as modificações eram inteiramente 

reversíveis, sendo observado que os filamentos de actina e de miosina são 

altamente extensíveis. 

 Dix et al. (1990); Williams & Goldspink (1973); Williams et al. (1986) 

por meio de estudos observaram que a adição dos sarcômeros em série é 

um mecanismo que resulta no alongamento, indicando que os sarcômeros 

são acrescentados ao final da fibra muscular.  

 O desuso da musculatura ou alongamento passivo pode causar 

rápidas alterações da expressão dos genes das proteínas contráteis, tanto 

dos músculos esqueléticos adultos quanto dos em desenvolvimento 

(Loughna et al., 1990). 
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 Em situações de encurtamento funcional ou decorrente de 

imobilizações há perda de sarcômeros em série, associadas a modificações 

teciduais, perda de massa muscular, declínio substancial na quantidade de 

atividade eletromiográfica, perda de fibras musculares e declínio na 

velocidade de síntese de proteínas (Dix et al., 1990; Williams & Goldspink, 

1973; Williams et al. 1986). 

Como a fibra muscular se modifica, o colágeno que compõe o 

músculo também responde às mesmas situações de alteração, sendo elas 

funcionais ou experimentais (Durigon, 1995).  

 Alguns autores afirmam que o ganho de amplitude de movimento 

estimulado por algumas semanas de treinamento de alongamento é 

explicado pelo aumento à tolerância ao alongamento, sem esquecer que 

esse ganho não é necessariamente acompanhado de uma diminuição no 

encurtamento muscular (Tabary et al., 1972; Williams & Goldspink, 1973 e 

1986; Alter, 1999, 2001; Magnusson et al. 1996; Salvini, 2000). 

 Matano & Kurokawa (1994) realizaram um estudo com defração a 

laser que mostrou um aumento no comprimento dos sarcômeros de 3,1µm 

para 3,5 µm do músculo extensor ulnar do carpo de coelhos alongados a 

3mm em procedimento cirúrgico. Este alongamento foi mantido por vários 

dias, porém o comprimento dos sarcômeros retornou ao valor de 3,1 µm., 

sugerindo a adição de sarcômeros. 

 A diminuição na extensibilidade do músculo sugere um mecanismo de 

segurança que previne o músculo de ser drasticamente superalongado. 

Esse mecanismo é muito importante para um músculo encurtado, porque o 



21 

alongamento, mesmo estando em sua amplitude normal de movimento, faria 

com que os sarcômeros mantivessem os filamentos de actina e miosina 

sobrepostos, causando, desta forma, dano permanente ao músculo com 

conseqüente perda de força de contração muscular (Tabary et al., 1972; 

Williams & Goldspink, 1973). 

O principal efeito dessas mudanças no número de sarcômeros e no 

comprimento muscular serve para adaptar o músculo de forma a gerar níveis 

de tensão favoráveis a sua nova posição e comprimento (Alter, 1999). 

 Conclui-se que o alongamento tem como resultado o aumento da 

amplitude articular de movimento por meio de um decréscimo na 

viscoelasticidade e de um aumento na tolerância ao alongamento (Achour 

Junior, 2002). 

 Madding et al. (1987) compararam o efeito dos tempos de 15, 45 e 

120 segundos de alongamento passivo em posição abduzida de quadril. Os 

autores relataram que o alongamento sustentado durante 15 segundos foi 

tão efetivo quanto o alongamento sustentado durante 120 segundos. Bandy 

& Irion (1994) examinaram os efeitos do tempo de alongamento de 

isquiostibiais em três grupos com duração de 15, 30 e 60 segundos, cinco 

vezes por semana, durante seis semanas, sendo comparados com grupo 

controle que não foi alongado. A eficácia foi igual para a duração de 

alongamento com 30 e 60 segundos, sendo que ambos foram mais efetivos 

que em 15 segundos ou se comparado ao grupo-controle. 

 Borms et al (1987), concluíram que o alongamento de 10 segundos é 

tão efetivo quanto o de 20 ou 30 segundos. Porém, alguns dados apontam 
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para o fato de que grupos que foram alongados por 20 ou 30 segundos 

chegaram a um platô depois de sete semanas, mas o grupo alongado por 10 

segundos aumentou a amplitude de movimento gradualmente durante dez 

semanas, concluindo-se que os alongamentos com duração mais longa 

geram ganho de amplitude de maneira mais rápida. 

 Feland et al. (2001) realizaram estudo com idosos e concluíram que 

alongamentos de 15 e 30 segundos repetidos quatro vezes em cada sessão, 

cinco vezes por semana, por um período de seis semanas, aumentaram a 

amplitude de movimento significativamente em relação ao grupo-controle, 

porém, o grupo que alongou por 30 segundos obteve maior amplitude 

articular. 

 Kisner & Colby (2005) afirmaram que os ganhos obtidos com 

alongamentos de curta duração são transitórios e estão atribuídos a uma 

folga temporária entre actinas e miosinas nos sarcômeros. O alongamento 

de 20 segundos ou mais traria ganhos mais duradouros. 

 Woo & Yang (1991) relatam que quando um músculo é exposto ao 

alongamento, ele sofre deformações de acordo com as propriedades 

viscoelástica, e quando uma força relativamente baixa é sustentada por um 

longo período, a maioria dos materiais deforma de maneira tempo-

dependente. Isso tem relação com a biomecânica de arrasto “creep”, que 

ocorre quando uma carga de baixa magnitude é aplicada por um longo 

período de tempo. Quando a força é interrompida, o tecido volta ao seu 

comprimento original, também de maneira tempo-dependente. 
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 Warren et al. (1971, 1976) afirmam que, quando a força de tração é 

continuamente aplicada, o tempo requerido para alongar o tecido, a uma 

quantidade específica, varia inversamente com as forças aplicadas. Todos 

os autores mencionados discutem que uma força muito grande pode 

provocar danos aos tecidos musculares. É difícil manter a força muscular por 

um período muito longo. Um alongamento leve mantido por um período 

longo é mais seguro e mais eficaz. Quando se fala de ganhos num prazo 

longo, o tecido muscular não aumenta de tamanho só pela viscoelasticidade, 

mas também por um aumento no número de sarcômeros. 

 Magnusson et al. (2000) estudaram o efeito imediato do alongamento 

estático durante 45 segundos nos músculos isquiostibiais, repetidos por três 

vezes, e observaram que o alongamento não facilitou em nada o aumento 

da amplitude do alongamento seguinte, realizado após 30 segundos de 

descanso. 

 Bandy et al (1997) examinaram os efeitos da freqüência diária de 

alongamento dos músculos isquiostibiais, cinco vezes por semana, durante 

seis semanas, em cinco grupos: grupo 1 – grupo de controle; grupo 2 – 

alongamento de um minuto uma vez por dia; grupo 3 – alongamento de um 

minuto três vezes por dia; grupo 4 – alongamento de trinta segundos uma 

vez por dia e grupo 5 – alongamento de trinta segundos três vezes por dia. 

Concluíram que todos os grupos experimentais tiveram a flexibilidade 

aumentada em relação ao grupo controle, mas não tiveram diferença 

estatisticamente significativa entre si. 
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Para um alongamento eficaz é necessário estar consciente dos 

músculos que estão sendo alongados. O início deve ser com alongamentos 

leves até o ponto de sentir uma tensão moderada. A respiração lenta e 

calma sempre ajuda no alongamento e na manutenção da postura (Craig, 

2003). 

Existem diferenças significativas entre as técnicas de alongamento: 

 

• Alongamento Estático: 

 Segundo Kisner & Colby (2005), o alongamento estático é uma 

técnica para aumentar a flexibilidade, ao manter um determinado músculo 

numa posição desejada, na sua maior extensão. 

 Este tipo de alongamento apresenta o menor risco de lesão e por isso 

acredita-se ser o mais seguro; consiste em alongar um músculo até um 

ponto aceitável e sustentá-lo numa mesma posição por um tempo 

determinado (Alter, 1999).  

O músculo-alvo a ser trabalhado é alongado lentamente, para que 

seja inibida a deflagração do reflexo de alongamento e contido numa 

amplitude confortável durante 15 a 30 segundos. Enquanto a posição é 

mantida, a sensação de alongamento diminui e a pessoa que está fazendo o 

alongamento avança suavemente até um alongamento mais profundo, 

mantendo a nova posição (McAtee, 1998). 
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• Alongamento Passivo: 

 Segundo Achour Jr. (2002), o alongamento passivo é feito com a 

ajuda de forças externas como aparelhos ou fisioterapeuta, estando o 

praticante passivo, isto é, sem contração muscular. 

 O alongamento passivo é realizado pelo fisioterapeuta e o movimento 

pode ser balístico ou estático. O sujeito relaxa e o fisioterapeuta mobiliza o 

membro que está sendo alongado para a aquisição de uma nova amplitude 

de movimento. Com freqüência, o alongamento passivo é usado para 

aumentar a flexibilidade nos extremos das amplitudes de movimento. 

Importante ressaltar que o fisioterapeuta deve tomar todo o cuidado ao 

executar este tipo de alongamento para não ultrapassar os limites do 

paciente e desta forma causar uma lesão muscular (McAtee, 1998). 

 

• Alongamento Ativo: 

 Segundo Achour Jr. (2002), é determinado pelo maior alcance do 

movimento voluntário, utilizando-se a força dos músculos agonistas e do 

relaxamento dos músculos antagonistas.  

 

• Alongamento Balístico: 

 O movimento balístico se caracteriza por um movimento composto. A 

primeira fase é um movimento de força contínua em que se usa um 

movimento acelerado pela contração concêntrica dos agonistas, sem o 

impedimento de contração dos antagonistas. A segunda fase é um 
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movimento em posição de inércia sem contração muscular (Achour Jr., 

2002).  

 Segundo Alter (2001), Ciullo & Zarins (1983) e Sady et al. (1982), no 

alongamento balístico usa-se o movimento do balanço de um segmento 

corporal de maneira rítmica para alongar os músculos vigorosamente. A 

produção de tensão rápida e intensa num curto período de tempo contradiz o 

uso de pouca força num longo período de tempo e o rápido aumento em 

tensão causado pelo reflexo miotático que pode produzir a ruptura do tecido. 

Para McAtee (1998) o alongamento balístico, também conhecido por 

alongamento dinâmico, é efetuado através de movimentos vigorosos e 

rápidos, para forçar o alongamento do músculo-alvo. Este tipo de 

alongamento pode evocar um reflexo de alongamento intenso, deixando o 

músculo mais curto que seu comprimento pré-alongamento.  

Beualieu (1981) avalia que o alongamento balístico cria uma tensão 

superior ao dobro da tensão no músculo-alvo, em comparação com o 

alongamento estático. Desta forma aumenta a probabilidade de lacerar o 

músculo, porque o movimento rápido não permite um tempo suficiente para 

que ocorra o reflexo de alongamento inverso, que relaxaria o músculo. 

Com base nos principais fundamentos aqui expostos optou-se por 

organizar um programa de alongamento que afetasse a musculatura 

corporal com as seguintes características: resistência imaginária (Voss, 

1987; Durigon, 1995); alongamento de forma voluntária (Voss, 1987; 

Durigon, 1995); alongamento de forma lenta e gradual (Huxley, 1974; Voss, 

1987); alongamento de forma estática (Lehmukuhl & Smith, 1989); uso de 
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contração isométrica (Guyton & Hall, 1997); uso de contração excêntrica e 

concêntrica (Enoka, 2000); tempo de manutenção da contração de 20 

segundos (Borms et al, 1987; Kisner & Colby, 1992); alongamento balístico 

(Achour Jr, 1998; Alter, 1999; Ciullo & Zarins, 1983; Sady et al., 1982); 

aplicação do programa duas vezes por semana, por ter melhor adesão; uso 

de reforçador verbal e de modelo de comportamento motor a ser executado. 

 

2.3 Avaliação Funcional da flexibilidade e da força muscular 

 

É importante que o sistema musculoesquelético seja avaliado por meio 

da flexibilidade e da força muscular. A identificação precoce da fraqueza 

muscular é particularmente valiosa, pois, segundo Stuberg & Metcalf (1988), 

até 50% da força muscular pode ser perdida antes mesmo de ser detectada 

a presença de dificuldades nas atividades da vida diária, associada com 

encurtamentos musculares. 

O método de provas musculares manuais tem sido utilizado nos 

últimos 50 anos para avaliar a força muscular, e consiste na utilização de um 

sistema de graduação que expressa seus resultados através de uma escala 

de força - fraqueza dos músculos (Kendall & McCreary, 1990; Bohannon, 

1988). 

Associar a miometria ao método de provas musculares manuais cria 

uma informação mais precisa e fidedigna partindo-se de critérios de 

observação em dados mensuráveis. O miômetro é um aparelho que mede o 

pico de força isométrica de um músculo ou grupo muscular, contra a 
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resistência oferecida pelo examinador. A força é expressa em quilograma-

força (Kgf), fornecendo um referencial numérico (Hyde et al., 1983).   

Essa técnica tem sido utilizada principalmente para avaliar pacientes 

com déficit muscular (Bohannon, 1986; Kramer et al., 1989) e é 

recomendada também para avaliação da força muscular do idoso, sendo 

que um teste rápido diminui o número de repetições do teste manual e 

favorece o estudo da evolução. 

Outro método de avaliação é a goniometria utilizada na mensuração da 

amplitude de movimento articular. Este tipo de teste, realizado com 

movimentação ativa, fornecerá informações gerais a respeito da capacidade 

geral e da disposição do paciente. 

Este é um método considerado limitado pois, ao solicitar que o sujeito 

mova uma articulação através de um arco completo de movimento e este for 

incapaz de movê-lo no seu plano completo, o fisioterapeuta poderá não 

distinguir se a perda da função é causada por dor, por fraqueza motivada por 

uma disfunção motora neurológica, por rigidez ou por falta de disposição 

consciente do paciente para efetuar o movimento completo (Cipriano et al., 

1999). 

Os testes para determinar a mobilidade global da coluna vertebral 

podem ser realizados com movimentos de flexo-extensão e inclinação lateral 

da coluna vertebral. O método utilizado se baseia na análise da amplitude da 

flexão da coluna vertebral e inclui a medida da distância entre o terceiro 

dedo ao chão durante flexão do tronco (Kapandji, 1980). Variações no 

posicionamento da pelve e joelhos e situação de relaxamento da coluna 
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cervical e membros superiores, durante o teste, podem alterar a medida. Por 

essa razão, a fotografia é utilizada como recurso de avaliação e com 

sucesso foi empregado para avaliações antropométricas (Riehl, 1988). 

 Para viabilizar a coleta de distâncias e ângulos através de fotografias, 

foi proposta a utilização de referências anatômicas, marcadas na pele com 

adesivos. A distância do terceiro dedo ao chão foi substituída pela distância 

entre o processo cubital e o chão (distância punho-chão), uma vez que este 

tem melhor definição visual na fotografia (Takahashi et al., 1995).  A 

exeqüibilidade deste método também gera material permanente e permite 

comparação de pré-teste e pós-teste de forma fidedigna (Caromano et al., 

1995).  

Para comprovar essa afirmação, os autores acima citados avaliaram a 

correlação entre as medidas obtidas no teste de flexibilidade ao vivo e em 

fotografia, em 20 mulheres com média de 70 anos de idade, em vista lateral 

e frontal. Observaram as seguintes medidas: distância punho-chão, 

nivelamento entre os membros superior direito e esquerdo, deslocamento 

ântero-posterior de pelve e ângulo de flexão dos joelhos. Através do teste de 

correlação de Pearson, encontraram alta correlação (p = 0,0005) entre as 

medidas ao vivo e as obtidas através das fotografias, medidas com 

paquímetro (Caromano et al., 1995).  
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3. Método 

 

3.1 Sujeitos 

 
Participaram do estudo 31 pessoas, 27 mulheres e 04 homens 

saudáveis, com idade variando de 17 a 28 anos, queixas clínicas, doenças 

musculoesquelética, doenças neurológicas ou doenças cardiorespiratórias 

que pudessem afetar a prática dos exercícios físicos. 

 

3.2 Local 

 

A pesquisa foi realizada no Centro de Docência e Pesquisa em 

Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional – Curso de Fisioterapia 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – Laboratório de 

Fisioterapia e Comportamento (LaFiC). 

 

3.3 Material 

 

Máquina fotográfica digital, computador, software Corel DRAW, 

Dinamômetro Nicholas Muscle Tester – modelo 01160. 
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3.4 Procedimento 

 

3.4.1 Divisão dos sujeitos 

 

Os participantes selecionados para esta pesquisa eram alunos do 

primeiro ano do Curso de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e 

Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

que, após a explicação sobre a pesquisa e o método de aplicação dos 

exercícios, foram convidados à adesão.  

Após as inscrições os sujeitos foram aleatoriamente divididos em dois 

grupos. Esta separação foi realizada respeitando-se os horários de aula de 

cada curso. Foram oferecidos quatro horários, no período da manhã, para a 

prática do programa: dois horários para o grupo A e dois para o grupo B. 

Inscreveram-se, no total, 41 alunos, sendo dez do Curso de 

Fonoaudiologia, que abandonaram o programa de exercícios de 

alongamento ao final do primeiro mês, alegando cansaço, excesso de aulas 

e também problemas pessoais. Os alunos oriundos dos Cursos de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional mantiveram-se até o final da pesquisa. 

As pessoas se inscreveram em função da disponibilidade de horário, 

sem saber em qual grupo participariam, o que tornou a divisão dos grupos 

aleatória. O número de sujeitos que concluiu o programa de alongamento 

ficou assim distribuído: grupo A com quinze sujeitos e grupo B com 

dezesseis sujeitos, totalizando 31 sujeitos. 
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A freqüência nos dois grupos foi de 100%. A idade média do grupo A 

foi de 19,9 anos com desvio padrão de ± 2,43 anos e do grupo B foi de 21,3 

anos com desvio padrão de ± 2,67 anos. O peso médio do grupo A foi de 

54,7 Kg com desvio padrão de ± 7,75 Kg e do grupo B 60,9 Kg com desvio 

padrão de ± 10,01 Kg. A altura média do grupo A foi de 163,8 cm com desvio 

padrão de ± 5,93 cm e do grupo B 166,4 cm com desvio padrão de ± 5,96 

cm. Os dados estatísticos comparativos entre o grupo A e o grupo B sobre 

idade, peso e altura mostram que não há diferenças estatisticamente 

significativas destas variáveis. 

 

3.4.2 Avaliação funcional 

 

Os participantes deste estudo foram submetidos a uma avaliação 

funcional. A análise inicial, denominada de pré-teste, verificou a situação do 

sujeito antes da aplicação do programa de exercícios, através de fotografias 

e da mensuração de força muscular.  A avaliação final, denominada de pós-

teste, demonstrou o desenvolvimento do sujeito após a prática de exercícios 

de alongamento. 

 

3.4.3. Intervenção 

 

Após a formação dos grupos, procedeu-se à realização do pré-teste 

(avaliação funcional), em que se verificou a situação do sujeito antes da 
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aplicação do programa de exercícios de alongamento, por meio de 

fotografias e da mensuração de força muscular. Os sujeitos, então, foram 

submetidos a um programa de alongamento muscular com ordem 

crescente de dificuldade, em vinte e quatro (24) sessões, pelo período de 

doze (12) semanas. Para cada sessão foram realizadas 14 diferentes 

posturas, que foram repetidas três vezes, com intervalo de cerca de um 

minuto de descanso entre elas. Ao final do programa de exercícios de 

alongamento realizou-se o pós-teste, que recorreu aos mesmos 

procedimentos adotados no pré-teste. Os dados obtidos foram 

processados para análise estatística. 

 

 

3.4.3.1 Avaliação da flexibilidade por meio do teste de distância 

punho-tornozelo 

 

 A avaliação da flexibilidade dos sujeitos foi realizada por meio de 

estudo fotográfico padronizado e teste de distância dedo-chão, modificado 

para punho-tornozelo, (processo estilóide ulnar – maléolo lateral), durante 

a flexão anterior do tronco (Caromano et al., 1995). O teste fornece a 

medida da distância punho-tornozelo durante a flexão anterior de tronco, 

além de informações sobre encurtamentos musculares da cadeia 

posterior, considerando-se os critérios estabelecidos por Kendall (1990). 

A distância foi medida diretamente nas fotografias, a partir de pontos de 
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referências anatômicas marcadas com adesivos, na superfície do corpo 

dos sujeitos, e utilizando-se o software Corel DRAW. 

 Para coleta das fotografias, os sujeitos vestiram trajes esportivos. 

Após a colocação dos adesivos nos pontos de referência anatômica, 

foram posicionados sobre a base de apoio. 

 Fotografou-se cada participante nas vistas lateral direita, em flexão 

anterior de tronco, com joelhos em extensão, pés flexionados a 90º, não 

sendo permitida sua flexão ou hiperextensão nem deslocamento posterior 

de pelve.  A cabeça posicionou-se relaxada e os dedos das mãos 

apontaram na direção dos pés.  

 

        

Fig. 1 – PRÉ-TESTE    Fig. 2 – PÓS-TESTE 

As figuras 01 e 02 mostram o sujeito durante a realização do teste de flexibilidade e 

distância punho-tornozelo, nos momentos de pré-teste e pós-teste.  

 

Para o teste de flexibilidade e distância punho-tornozelo, utilizou-se um 

comportamento verbal; primeiramente, o pesquisador realizou a postura para 

que o sujeito pudesse reproduzi-la o mais fielmente possível, respeitando 

seus limites de encurtamento muscular, e a seguir foi dado o seguinte 

comando verbal para o sujeito: 



35 

- “Estique os joelhos e mantenha a ponta dos pés na direção da sua 

cabeça, isto é, dobrados a 90˚. Incline o tronco lentamente para frente e leve 

a ponta dos dedos em direção aos dedos do pé, sem dobrar os joelhos ou 

esticar os pés. Mantenha esta posição, relaxe os ombros, o pescoço, 

respire, leve os dedos da mãos o mais próximo que puder dos dedos dos 

pés. Segure.” 

 

3.4.3.2 Caracterização da postura sentada durante o teste de 

flexibilidade – encurtamentos musculares 

 

Para este estudo organizou-se uma rotina de avaliação que incluiu a 

coleta de informações sobre encurtamentos musculares da cadeia 

posterior e membros inferiores, considerando-se os critérios estabelecidos 

por Kendall (1990).  

Kendall (1990) determinou um conjunto de padrões com seis 

categorias de posturas durante o teste: uma postura referente à 

normalidade e outras cinco relacionadas com encurtamentos de 

diferentes grupos musculares, como pode ser observado nas figuras de 

número 3 a 8. 

Ao término do experimento, já com as fotografias do pré-teste e do 

pós-teste de um mesmo sujeito para análise final, foi realizado um 

trabalho de sobreposição dos contornos para análise da postura sentada 

durante a realização do teste e determinação de alterações provocadas 

pelo treinamento, utilizando para este fim o software Corel DRAW 10. 
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A seguir um exemplo de uma sobreposição, onde o praticante iniciou 

o programa de exercícios de alongamento com a avaliação em 

Encurtamento 1 (Enc 1) para o pré-teste e, ao final do programa de doze 

semanas na avaliação do pós-teste, apresentar um contorno denominado 

Normal (N), segundo os critérios de Kendall (1990). 

A

B

C

pos-teste

Pre-teste

dist. Z

dist. X

dist. Y

 

Fig. 3 – Exemplo do teste punho-tornozelo onde A = processo estilóide ulnar, na 

situação pré-teste; B = processo estilóide ulnar, situação de pós-teste; C = 
maléolo lateral; dist. X = medida da distância punho-tornozelo, no pré-teste; 

dist. Y = medida da distância punho-tornozelo, no pós-teste; dist. Z = diferença 

entre as medidas da distância punho-tornozelo, no pós-teste (x – y); Contorno 
contínuo = postura durante o teste punho-tornozelo, no pré-teste; Contorno 
tracejado = postura durante o teste punho-tornozelo, no pós-teste. 
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Figura 4 – comprimento normal dos músculos das costas, dos músculos posteriores da 

coxa e gastrocnêmio solear (fonte Kendall [1990]; sem permissão para reprodução). 

Denominado no procedimento de Encurtamento Normal (N) 

 

O indivíduo mostra a capacidade de tocar os artelhos com as 

pontas dos dedos, constituindo uma realização desejável na maioria dos 

adultos, mostrando que o comprimento dos músculos posteriores das 

coxas e a flexibilidade dos músculos do tronco estão dentro dos limites 

normais (Kendall, 1990). 
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Figura 5 – Comprimento excessivo dos músculos das costas, os músculos 

posteriores da coxa estão encurtados, comprimento normal dos músculos gastrocnêmio 

solear (fonte Kendall [1990]; sem permissão para reprodução).  

Denominado no procedimento de Encurtamento 1 (Enc 1) 

 

Neste tipo de encurtamento, denominado Enc 1, a flexibilidade 

excessiva dos músculos do tronco compensa o curto comprimento dos 

músculos posteriores das coxas (Kendall, 1990). 
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Figura 6 – Comprimento normal dos músculos da parte superior das costas, 

músculos encurtados nas costas, músculos posteriores da coxa e gastrocnêmio solear 

(fonte Kendall [1990]; sem permissão para reprodução).  

Denominado no procedimento de Encurtamento 2 (Enc 2) 

 

Neste tipo de encurtamento, denominado Enc 2, o indivíduo é 

incapaz de tocar com os dedos das mãos os artelhos, demonstrando um 

encurtamento nos músculos posteriores da coxa e dos músculos 

gastrocnêmio solear, com leve limitação da flexibilidade na região do meio 

do tronco. A parte superior do tronco mostra flexão um pouco excessiva 

(Kendall, 1990). 
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Figura 7 – comprimento excessivo dos músculos da parte superior das costas, 

leve encurtamento dos músculos no meio e parte inferior das costas, e dos músculos 

posteriores da coxa e músculos gastrocnêmio solear (fonte Kendall [1990]; sem 

permissão para reprodução).  

Denominado no procedimento de Encurtamento 3 (Enc 3) 

 

A incapacidade de tocar os artelhos com os dedos das mãos é uma 

postura típica encontrada em pré-adolescente (aproximadamente 12 

anos); por vezes o comprimento das pernas constitui fator determinante 

ou apenas um leve encurtamento dos músculos posteriores das coxas 

(Kendall, 1990). 
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Figura 8 – flexão ligeiramente limitada na região torácica inferior, comprimento 

excessivo dos músculos posteriores das coxas, e os músculos gastrocnêmio solear 

estão com seus comprimentos normais (fonte Kendall [1990]; sem permissão para 

reprodução).  

Denominado no procedimento de Encurtamento 4 (Enc 4) 

  

Por causa do excessivo comprimento dos músculos posteriores das 

coxas, o indivíduo neste tipo de encurtamento, denominado Enc 4, 

consegue ultrapassar os artelhos com os dedos das mãos, mesmo 

sabendo-se que o tronco inferior possui pouca flexibilidade (Kendall, 

1990). 

A figura a seguir mostra o padrão de flexibilidade dos portadores de 

Encefalopatia Crônica Não Progressiva e dos portadores de Lesão 

Medular (nível abaixo de T1), por isso foi excluída do contexto de 

Avaliação (pré-teste e pós-teste através das fotografias) porque nos 

grupos avaliados (grupo A e grupo B) todos os sujeitos eram normais, isto 

é, sem paralisia nos membros inferiores como cita Kendall (1990). 
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Figura 9 – comprimento normal dos músculos da parte superior das costas, 

contratura dos músculos da região lombar com paralisia dos músculos das extremidades 

inferiores (fonte Kendall [1990]; sem permissão para reprodução). 

 

3.4.3.3 Medida de força muscular (miometria) 

 

Para verificar o efeito do treinamento do programa de alongamento 

foi proposta a avaliação muscular manual associada ao uso de 

dinamômetro, aparelho que mensura a força executada pelo músculo ou 

grupo muscular selecionado. Os dados são apresentados em Kgf. Foram 

empregados os testes de força muscular preconizado por Kendall e 

McCreary (1990), utilizando-se um sensor de força dinamômetro – figura 

10. 



43 

  
Fig. 10 - Dinamômetro (Nicholas Muscle Tester, by Lafayette Instrument Company, 

modelo 01160).  

 

Foi proposta desta pesquisa a avaliação dos seguintes movimentos 

e seus grupos musculares: 

• Extensão de punho – músculos que atuam no movimento: 

extensor radial longo do carpo; extensor radial curto do carpo, 

extensor ulnar do carpo. 

• Extensão de cotovelo – músculos que atuam no movimento: 

tríceps braquial, ancôneo. 

• Abdução de ombro – músculos que atuam no movimento: 

supra-espinhoso, deltóide anterior, deltóide posterior.  

• Protração do ombro – músculos que atuam no movimento: 

peitoral menor.  

• Flexão de joelho – músculos que atuam no movimento: 

semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral (cabeça 

longa e cabeça curta), grácil e sartório. 
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• Extensão de joelho – músculos que atuam no movimento: 

quadríceps femoral (reto femoral, vasto lateral, vaso 

intermédio, vasto medial) e tensor da fáscia-lata. 

• Flexão do quadril – músculos que atuam no movimento: 

psoas maior, ilíaco, pectíneo, adutores longo e curto, reto 

femoral, tensor da fáscia-lata e sartório. 

Registrou-se o pico de força no denominado make test, quando a 

resistência máxima é oferecida pelo examinador. Para cada músculo ou 

grupo muscular avaliado o teste foi repetido três vezes, com intervalo de 

um minuto entre uma medida e outra. A medida selecionada para os 

dados estatísticos foi a maior medida, em Kgf (Caromano et al, em fase 

de publicação). 

 

MEMBROS SUPERIORES 

 

 
Fig.11 - EXTENSÃO DE PUNHO 
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  Fig. 12 - FLEXÃO DE COTOVELO 
 
 

 
Fig. 13 - EXTENSÃO DE COTOVELO 

 
 
 

 
Fig. 14 - ABDUÇÃO DE OMBRO 
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Fig. 15 - PROTAÇÃO DE OMBRO 

 
 

MEMBROS INFERIORES 

 
Fig. 16 - FLEXÃO DE JOELHO 

 

 
Fig. 17 - FLEXÃO DE QUADRIL 
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Fig. 18 - EXTENSÃO DE JOELHO 

 
 

3.4.3.4 Programa de treinamento de alongamento muscular 

 

Reforça-se neste item os fundamentos que nortearam a aplicação de 

um programa de treinamento de alongamento que afetasse a musculatura 

corporal, com as seguintes características: resistência imaginária (Voss, 

1987; Durigon, 1995); alongamento de forma voluntária (Voss, 1987; 

Durigon, 1995); alongamento de forma lenta e gradual (Huxley, 1974; Voss, 

1987); alongamento de forma estática (Lehmukuhl & Smith, 1989); uso de 

contração isométrica (Guyton & Hall, 1997); uso de contração excêntrica e 

concêntrica (Enoka, 2000); tempo de manutenção da contração de 20 

segundos (Borms et al, 1987; Kisner & Colby, 2005); alongamento balístico 

(Achour Jr, 2002; Alter, 2001; Ciullo & Zarins, 1983; Sady et al., 1982); 

aplicação do programa duas vezes por semana, por ter melhor adesão; uso 

de reforçador verbal e de modelo de comportamento motor a ser executado. 
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O programa de treinamento de alongamento muscular proposto 

constou de vinte e quatro sessões, por um período de doze semanas. As 

sessões eram formadas por doze diferentes posturas, sendo que cada uma 

destas posturas era repetida por três vezes, com o propósito de que o 

sujeito, através da repetição, aprimorasse cada vez mais a postura a ser 

executada, evitando, desta forma, compensações indesejadas. 

Os encontros eram semanais e sempre no período da manhã, deste 

modo repetia-se uma mesma seqüência de posturas por três vezes, como 

citado anteriormente, exclusivamente com o intuito de reforçar o aprendizado 

e estimular a melhora do comportamento verbal. 

O programa proposto foi baseado nos trabalhos de Isostretching, de 

Bernard Redondo, Stretch & Relax – A day by day workout and relaxation 

programme, de Maxine Tobias & Mary Stewart, nas posturas de Yoga, nas 

posturas de Tai Chi Chuan (Severino, 1994; Chen, 1999) e nas posturas de 

Reeducação Postural Global (R.P.G.) de Phillipe Souchard (1981, 1996). 

Como não existe um programa de alongamento muscular com ordem 

crescente de dificuldade, criou-se um programa de exercícios com estas 

características, para efeito deste estudo. As semanas da prática de 

alongamento muscular foram programadas partindo de exercícios de fácil 

execução, passando para exercícios de moderado grau de dificuldade de 

execução e, por último, exercícios com alto grau de dificuldade. 
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3.4.3.5 Execução de duas formas de comando verbal – detalhado e 

simplificado 

 

Com a finalidade de que uma única variável fosse diferente no 

programa elaborado para os grupos A e B, manteve-se a mesma rotina de 

exercícios de alongamento, e esmerou-se em replicar, de forma semelhante, 

o comportamento gestual, a referência à resistência imaginária e o uso de 

feedback. 

Para o grupo A foi utilizado o comando verbal detalhado, onde cada 

minúcia na postura era observada e conseqüentemente direcionada à 

atenção do sujeito. A seguir, um exemplo de comportamento verbal aplicado 

no exercício para extensão de punho (fig.19), para o grupo A. 

 

Fig. 19 – Exemplo de postura para o exercício de alongamento, para comandos 
verbais diferentes 

 

“Em pé, abra a base na largura do seu quadril, pés bem apoiados no 

chão, dobre seus joelhos, sem que eles ultrapassem a ponta do seu pé, 
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mantenha a coluna ereta, cabeça para frente, alinhada ao tronco e olhar 

para frente. Contraía as coxas, contraia o abdome, traga as mãos em 

direção oposta ao seu corpo, fazendo uma extensão com o punho, estique 

bem os dedos da mão e abra-os, o máximo que você puder, abra muito bem 

o polegar, o dedo indicador, o dedo médio, o dedo anular e, por fim, o dedo 

mínimo. Mantenha o cotovelo em extensão e imagine que você está 

empurrando um objeto com a palma das mãos. Continue mantendo a flexão 

de joelho, mantenha uma tensão nas pernas o máximo que puder, contraia o 

abdome e os glúteos ao máximo, mantenha esta postura. Estique os 

cotovelos, respire, continue esticando todos os dedos das mãos, sinta a 

palma de sua mão esticar bem, continue a esticar os cotovelos no seu 

máximo. Relaxe e solte”. 

Para o grupo B foi utilizado um comando verbal simplificado, conforme 

exemplificado a seguir, para o mesmo exercício demonstrado anteriormente 

(extensão de punho). 

“Em pé, abrir a base na largura de seu quadril, pés apoiados no chão, 

joelhos dobrados, não ultrapasse a ponta de seu pé, coluna ereta, cabeça 

alinhada ao tronco e olhar para frente, mantenha-se nesta postura. Leve as 

mãos em direção oposta a seu corpo, estique e abra os dedos da mão, 

mantenha o cotovelo em extensão. Mantenha-se nesta postura. Relaxe”.  

O sujeito foi ensinado e reforçado a manter a força máxima de 

contração para manutenção da amplitude máxima de movimento (ADM) na 

postura durante vinte segundos. Foi orientado a descansar por um minuto e, 
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em seguida, a repetir a mesma postura duas vezes, para então iniciar o 

aprendizado de uma nova postura (ver exemplos em apêndice 1). 

 

3.5 Análise estatística  

 

 Os dados referentes à flexibilidade e a força muscular foram 

analisados em duas situações, pré-teste e pós-teste, para o grupo A e 

para o grupo B e entre os dois grupos. 

 A oscilação das variáveis de força e de flexibilidade entre o pré-

teste e o pós-teste foi comparada com o valor zero através do método 

paramétrico de comparação de uma média (Teste t-student), enquanto 

que, para a comparação entre grupos, foi utilizado o teste paramétrico de 

comparação entre duas médias não emparelhadas com desvio padrão 

desconhecido. 

 Em todas as comparações, considerou-se como significantes as 

probabilidades associadas aos testes menores que 0.05, ou seja, que 

possuem, no máximo, 5% de chance de rejeitar a hipótese de igualdade 

de média verdadeira. 

 Com o objetivo de analisar a variabilidade de resposta dos testes 

de força e de flexibilidade dentro da amostra e de verificar a eficácia dos 

tratamentos para o paciente, optou-se pela análise de significância 

clínica, considerando-se duas propostas para definir que o tratamento é 

eficiente: 1- a porcentagem de pacientes que melhoraram 20% ou mais 

nas medidas de força e de flexibilidade; 2- o Índice de Mudança Confiável 
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(Reliable Change Index), sugerido por Jacobson e Truax (1992), tanto 

para as medidas de força quanto para a flexibilidade. 

Considerou-se variação da força: 

 

 Variação da força = (força mus. pós-teste – força mus. pré-teste) x 100  

     Força muscular pré-teste 

 

Sendo que ponderou-se: 

Variação = 0 não alteração em relação ao basal (a força pós-teste é igual 

à força no pré-teste), portanto, não existe alteração na força. 

Variação > 0 porcentagem de aumento em relação ao basal (a força 

máxima no pós-teste é maior do que a força realizada no pré-teste), 

portanto,  existe aumento de força. 

Variação < 0 porcentagem de diminuição em relação ao basal (a força 

máxima no pós-teste é menor do que a força realizada no pré-teste), 

portanto, existe diminuição de força. 

 

3.5.1 Significância clínica 

 

 A significância clínica “é uma medida que indica a extensão em que 

as condições de tratamento produziram melhoras clinicamente 

significativas na população atendida” (Marinho 1999).  

 Para Jacobson e Truax (1992), a significância clínica de um 

tratamento psicológico se refere à capacidade desse tratamento em 

alcançar padrões de eficácia reconhecidos por consumidores, clínicos e 
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pesquisadores. Uma vez que ainda não há, na literatura, consenso a 

respeito desses padrões de eficácia em várias áreas da saúde (entre as 

quais se inclui a Fisioterapia), vários critérios descritivos são sugeridos 

como apontam os autores, para que se considere que o resultado de 

determinado tratamento foi clinicamente significante: 

 

• Alta porcentagem de participantes que melhoram; 

• Nível de mudança reconhecido por pessoas que convivem com o 

cliente; 

• Eliminação do comportamento problema; 

• Nível não clínico de funcionamento após o tratamento (quando se 

usam medidas normativas); 

• Mudanças que reduzem o risco de outros problemas de saúde. 

 

 Webster-Stratton (1994) também reconhece que há vários critérios 

de avaliação da significância clínica e opta pelo índice de 30% ou mais de 

melhora com relação à linha de base. Tendo este índice como critério, 

verifica-se o número de clientes que o atingiram e calcula-se o percentual 

total de clientes que apresentaram melhora. 

 Esse percentual será o índice de significância clínica do trabalho, 

com relação à variável considerada. O critério de 30% de oscilação 

costuma ser usado, principalmente, para dados provenientes de 

instrumentais não padronizados. “Este percentual de 30%, tem sido usado 

por diversos pesquisadores como indicativo de mudanças clinicamente 
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significativas quando se avalia o comportamento através de medidas 

observacionais não padronizadas, isto é, onde não há valores normativos” 

(Marinho, 1999). 

 Jacobson e Truax (1992), por outro lado, preferem propor uma 

abordagem probabilística da significância clínica. Para esses autores, 

interessados em definir o que seria uma mudança significativa na 

pesquisa em psicoterapia, o uso da significância clínica é limitado em dois 

aspectos: 

 

1.  Os testes estatísticos não informam sobre a variabilidade de 

resposta ao tratamento dentro da amostra.  

 

2. Se, do ponto de vista estatístico, o tratamento produziu efeito, 

isso não significa, necessariamente, que este resultado tenha 

significância clínica, pois a comparação estatística convencional 

entre grupos fala muito pouco sobre a eficácia do tratamento. 

Para Jacobson e Truax (1992), a eficácia da terapia se refere 

aos benefícios derivados dela, ao seu impacto nos clientes e à 

sua capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. 

 

 Frente a essas limitações da abordagem estatística convencional, 

Jacobson e Truax (1992) não só reconhecem a importância da avaliação 

da significância clínica, mas, também, propõem uma abordagem 

estatística probabilística para seu cálculo. Uma vez que a abordagem 
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sugerida por Jacobson e Truax (1992) permite maior clareza na 

visualização dos dados de cada cliente nas situações de pré-intervenção 

e pós-intervenção, ela foi usada para avaliação da significância clínica 

nesta pesquisa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão apresentados na seguinte ordem: análise da 

flexibilidade – distância punho-tornozelo e avaliação da postura em 

situação de teste por grupo, e comparando-se os grupos; análise da força 

muscular por grupo e comparando-se os grupos. Tanto para o estudo de 

flexibilidade quanto para a análise de força muscular serão apresentados 

estudo de significância clínica. Por último será especificada a análise de 

correlação entre flexibilidade e força muscular. 

 

4.1. Flexibilidade 

 

4.1.1. Distância punho-tornozelo 

 

O estudo da flexibilidade aconteceu em dois momentos distintos e 

complementares: através da observação da distância punho-tornozelo e 

da avaliação da postura durante a realização do teste fotográfico – pré-

teste e pós-teste. 

Durante a aplicação do treinamento de alongamento muscular 

verificou-se a eficiência na diminuição na distância punho-tornozelo, 

sendo que, para o grupo A, a média entre pré-teste e pós-teste foi de 10,1 

cm, com desvio padrão de ± 3,23 cm; para o grupo B, a média entre pré-

teste e pós-teste foi 7,6 cm, com desvio padrão de ± 2,21 cm. 
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O treinamento de alongamento promoveu uma melhora na 

flexibilidade nos dois grupos. A diferença observada entre ambos, no 

entanto, não foi estatisticamente significativa. 

Não existem estudos simulares que possam esclarecer estes 

achados ou reforçar as hipóteses deste estudo. 

O estudo da flexibilidade por meio da análise de significância clínica 

e a melhora pelo Índice de Mudança Confiável (IMC), evidenciaram que a 

melhora foi de 93,3%, atingindo um total de quatorze sujeitos de ambos 

os grupos (Índice de Mudança Confiável [Reliable Change Index] definido 

por Jacobson, N.S. et al 1984, 1986, 1988). 

A diferença observada entre o grupo A e o grupo B, creditada ao 

comando verbal detalhado aplicado ao grupo A, pode ter colocado os 

músculos treinados numa situação de maior exigência ou recrutado um 

maior número de grupos musculares. 

 

4.1.2. Avaliação da postura durante a realização do teste punho-

tornozelo 

 

Não é rotina clínica, nem experimental, a avaliação da postura do 

sujeito durante o teste punho-tornozelo, embora tenham sido elaborados 

critérios para esta avaliação. Estes critérios, que determinaram níveis de 

encurtamento, foram publicados na 1ª Edição do livro “Músculos, provas e 

Funções”, de Florence Peterson Kendall e Elizabeth Kendall McCreary, 

em 1978. 
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 A seguir, serão apresentadas as análises da avaliação da 

flexibilidade, durante a realização do teste punho-tornozelo, por meio do 

estudo do contorno do corpo. O sujeito ficou na posição sentada, levando os 

braços e os dedos das mãos esticados em direção aos pés; foi pedido que 

ombros e cabeça estivessem bem relaxados, para interferir o mínimo 

possível na leitura do contorno do corpo. Na observação da variação das 

posturas nas fotografias feitas no pré-teste e no pós-teste, analisou-se as 

seguintes curvaturas: 
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Tabela 1 – Estudo por sujeito da variação através da observação fotográfica 

do grupo A – estudo dos contornos entre pré-teste pós-teste 

 

Sujeitos 
Grupo A 

Postura 
 Pré-teste 

Postura 
Pós-teste 

Variação pela observação 

1 Enc 2 N ↓ lombar; ↓ cervical; ↑ flexão quadril

2 N N ↓ lombar; ↓ cervical; ↑ flexão quadril

3 Enc 2 N ↓ tóraco-lombar; ↓ cervical

4 N N ↓ cervical

5 Enc 2 N ↓ tóraco-lombar; ↓ cervical

6 N N ↓ tóraco-lombar

7 Enc 2 Enc 2 ↓ lombar; ↓torácica; ↓ cervical; ↓ flexão 
quadril

8 N N ↓ tóraco-lombar; ↓ cervical

9 N N ↓ cervical; ↓ flexão quadril

10 N N ↓ tóraco-lombar; ↓ cervical

11 Enc 2 Enc 2 ↓ lombar; ↓torácica; ↓ cervical

12 Enc 2 N ↓ lombar; ↓cervical

13 N N ↓ lombar; ↓cervical; ↓ flexão quadril

14 N N ↓ tóraco-lombar; ↓ cervical; ↓ flexão quadril 

15 N N ↓ tóraco-lombar; ↓ cervical; ↓ flexão quadril

Enc = encurtamento 

N = Normal 

↓ = diminuição 

 

A avaliação do grupo A pela observação fotográfica do contorno do 

corpo, associada aos critérios estabelecidos por Kendall (1990, 1994), 

mostra que a maior mudança foi a suavização na curvatura da coluna 

cervical, na curvatura da coluna torácica e na curvatura da coluna lombar, o 

que explica o aumento da flexibilidade na distância punho-tornozelo. 

Observou-se a suavização da curvatura da coluna lombar em seis 

sujeitos; a suavização na curvatura da coluna tóraco-lombar em seis 
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sujeitos; a suavização na curvatura da coluna cervical em catorze dos quinze 

participantes; e a suavização da flexão de quadril em seis participantes. 

Computou-se que o principal efeito do treinamento de alongamento no 

grupo A foi a suavização da curvatura da coluna cervical, associada a 

atenuações de outras curvaturas. Somente o sujeito de número 4 aparece 

de forma isolada, com atenuações em apenas uma curvatura. 
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Tabela 2 – Estudo por sujeito da variação através da observação fotográfica 

do grupo B – estudo dos contornos entre pré-teste pós-teste 

Sujeitos 
Grupo B 

Postura 
Pré-teste 

Postura 
Pós-teste 

Variação pela observação 

1 Enc 2 Enc 2  ↓ cervical; ↓ flexão quadril

2 Enc 3 Enc 3 ↓ cervical; ↓ flexão quadril

3 N N ↓ cervical; ↓ flexão quadril

4 Enc 2 Enc 2 ↓ cervical; ↓ flexão quadril

5 Enc 2 Enc 2  ↓ flexão quadril

6 Enc 2 Enc 2 ↓ cervical; ↓ flexão quadril

7 Enc 3 Enc 2 ↓ cervical; ↓ torácica alta; ↓ flexão quadril

8 N N ↓ cervical

9 N N ↓ cervical; ↓ flexão quadril

10 Enc 3 Enc 3 ↓ cervical; ↓ flexão quadril

11 Enc 2 Enc 2 ↓ cervical; ↓ flexão quadril

12 N N ↓ cervical

13 Enc 2 Enc 2 ↓ cervical

14 Enc 2 Enc 2 ↓ cervical; ↓ flexão quadril

15 Enc 1 Enc 1 ↓ cervical; ↓ lombar;  ↓ flexão quadril

16 Enc 1 Enc 1 ↓ cervical;  ↓ flexão quadril

Enc = encurtamento 

N = Normal 

↓ = diminuição 

 

No grupo B, foram observadas atenuações de uma curvatura em dois 

sujeitos, atenuações de duas curvaturas em sete sujeitos e atenuações de 

três curvaturas em sete sujeitos. 

O principal efeito do treinamento de alongamento no grupo B foi a 

atenuação da curvatura da coluna cervical associada a atenuações do 

ângulo de flexão de quadril. Três sujeitos, de números 8, 12 e 13, 

apareceram com atenuações em apenas uma curvatura da coluna vertebral. 
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No estudo do contorno do corpo na posição do teste punho-tornozelo 

também foi possível observar que, no grupo A, quatro sujeitos atingiram a 

normalidade das curvaturas da coluna vertebral. No pré-teste, outros nove 

sujeitos já começaram o programa na categoria da normalidade, mas 

também indicando, no pós-teste, que houve uma suavização nas curvaturas, 

conforme indicado na Tabela 1. 

No grupo B, quatro sujeitos começaram o programa de alongamento 

na categoria da normalidade, mas o alongamento também atenuou algumas 

curvaturas. 

No grupo A mudaram de categoria de encurtamento, para melhor, 

quatro sujeitos, que saíram da categoria do Encurtamento 2 (Enc 2) para a 

normalidade. No grupo B, apenas um sujeito saiu da categoria de 

Encurtamento 3 (Enc 3) para a categoria de Encurtamento 2 (Enc 2). 

Quando comparados os grupos A e B, observa-se que o comando 

verbal detalhado foi mais eficiente na atenuação das curvaturas da coluna 

vertebral, para os sujeitos do grupo A. 

Desta forma, encontrou-se uma diferença clinicamente importante no 

efeito produzido nos encurtamentos, sendo que o treinamento de 

alongamento com comando verbal detalhado, aplicado ao grupo A, afetou 

um número maior de segmentos corporais, notadamente a coluna cervical, a 

coluna tóraco-lombar e a flexão de quadril, enquanto que, no grupo B, o 

treinamento de alongamento com comando verbal simplificado afetou de 

forma importante apenas a coluna cervical e a flexão de quadril. 
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Estas informações nos levam a acreditar que o uso do comando verbal 

faz com que diferentes grupos musculares sejam solicitados, sendo 

alongados com maior eficiência. 

Este achado também nos faz questionar o teste de avaliação de 

flexibilidade denominado teste dedo-chão em sua forma tradicional, ou seja, 

considerando somente a distância entre o dedo e o chão durante a flexão 

anterior de tronco. Neste processo de avaliação, faltam elementos 

esclarecedores do processo de modificação da flexibilidade, que somente 

serão obtidos a partir da análise da postura durante a execução do teste. 

 

4.2. Força Muscular 

 

4.2.1. Análise estatística da variação de força muscular entre pré-

teste e pós-teste 

 

A análise estatística foi realizada considerando-se a variação de 

força muscular entre o pré-teste e o pós-teste, em porcentagem, conforme 

descrito no método (item 3.5), por meio do teste t-student. 

No grupo A encontrou-se uma variação significativa para o lado 

dominante, lado direito e para o lado não dominante, lado esquerdo, dos 

seguintes grupos musculares: flexores de cotovelo, rotadores anteriores 

da escápula, flexores de quadril e extensores de joelho, como 

demonstrado na Tabela 3. 
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Encontrou-se também uma variação significativa da força muscular 

dos extensores de punho, extensores de cotovelo, abdução de ombro e 

flexores de joelho no lado não dominante. 
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Tabela 3- Variação da força muscular do pré-teste e pós-teste do Grupo A 

(tabela com complementação de informações estatísticas – anexo A) 

Variação da força entre pré-teste e pós-teste 
(%) Comparação com zero 

Variável Média (dp) p Conclusão 5% 
Grupo A       
Membro Superior       

Extensão punho      
Lado dominante 8,3% (11,64) 0,015 Rejeita H0 

Lado não dominante 11,1% (18,92) 0,039 Rejeita H0 
Flexão cotovelo      

Lado dominante 19,9% (25,12) 0,008 Rejeita H0 
Lado não dominante 19,6% (25,96) 0,011 Rejeita H0 

Extensão cotovelo      
Lado dominante 6,2% (21,75) 0,285 Aceita H0 

Lado não dominante 11,8% (20,89) 0,046 Rejeita H0 
Abdução ombro      

Lado dominante 13% (21,65) 0,035 Rejeita H0 
Lado não dominante 15,6% (29,87) 0,063 Aceita H0 

Protação escápula      
Lado dominante 20,1% (25,41) 0,008 Rejeita H0 

Lado não dominante 20,6% (32,8) 0,029 Rejeita H0 
Membro Inferior       

Flexão quadril      
Lado dominante 10,3% (14,64) 0,016 Rejeita H0 

Lado não dominante 10,9% (16,85) 0,025 Rejeita H0 
Flexão joelho      

Lado dominante 14,6% (19,61) 0,012 Rejeita H0 
Lado não dominante 24,4% (21,1) 0,001 Rejeita H0 

Extensão joelho      
Lado dominante 11,2% (21,55) 0,064 Aceita H0 

Lado não dominante 11,5% (13,82) 0,006 Rejeita H0 
 
Teste de média com desconhecido (teste t-student) = t  
HIPÓTESES DO TESTE: H0 – média igual a zero; HA – média diferente de zero  
ESTATÍSTICA DO TESTE: 
Se t OBS > t-student CRÍTICO (ou equivalente se o p – valor for menor que 0,050) 
rejeita a hipótese H0, ou seja, a média é estatisticamente diferente de zero; a variação 
é diferente de zero e, portanto, existe efeito da intervenção.   
Por outro lado, se t OBS < t-student CRITICO (ou equivalente se o p – valor for maior 
que 0,050) não rejeita a hipótese H0, ou seja, a média é estatisticamente igual a zero; 
a variação é igual a zero e, portanto, não existe efeito da intervenção.  
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No grupo B, encontrou-se uma variação significativa para os 

seguintes grupos musculares: flexores de cotovelo, abdutores de ombro, 

flexores de joelho e extensores de joelho, tanto no lado dominante como 

no não dominante, conforme demonstrado na Tabela 4. 

Encontrou-se, também, variação significativa no lado dominante dos 

músculos extensores de cotovelo e dos músculos que fazem a inclinação 

anterior da escápula. 

Embora estudos fisiológicos tenham demonstrado que o ganho de 

força muscular não ocorre em situação de treinamento de alongamento 

sem resistência, conforme afirma Durigon (1995), observou-se neste 

estudo variação de força muscular que pode ter ocorrido por uma 

normalização da função muscular com atenuação do encurtamento. 
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Tabela 4 - Variação da força muscular do pré-teste e pós-teste do Grupo B 

(tabela com complementação de informações estatísticas – anexo B) 

Variação da força entre pré-teste e pós-teste 
(%) 

Comparação com zero 

Variável Média (dp) p Conclusão 
5% 

Grupo B 
Membro Superior    

Extensão punho    
Lado dominante -2,9% (23,3) 0,625 Aceita H0 

Lado não dominante -5,8% (13,27) 0,103 Aceita H0 
Flexão cotovelo    

Lado dominante 19,2% (28,5) 0,017 Rejeita H0 
Lado não dominante 17% (16,4) 0,001 Rejeita H0 

Extensão cotovelo    
Lado dominante 16,4% (22,52) 0,011 Rejeita H0 

Lado não dominante 8,1% (25,02) 0,216 Aceita H0 
Abdução ombro    

Lado dominante 12,5% (23,68) 0,052 Aceita H0 
Lado não dominante 15,5% (32,31) 0,074 Aceita H0 

Protação escápula    
Lado dominante 12,1% (17,23) 0,013 Rejeita H0 

Lado não dominante 4,3% (19,45) 0,393 Aceita H0 
Membro Inferior 

Flexão quadril    
Lado dominante 0% (10,81) 0,999 Aceita H0 

Lado não dominante 2,1% (16,05) 0,615 Aceita H0 
Flexão joelho    

Lado dominante 11,6% (24,14) 0,074 Aceita H0 
Lado não dominante 7,9% (15,18) 0,056 Aceita H0 

Extensão joelho    
Lado dominante 26,2% (14,73) 0,000 Rejeita H0 

Lado não dominante 30,7% (24,27) 0,000 Rejeita H0 
Teste de média com desconhecido (teste t-student) = t  
HIPÓTESES DO TESTE: H0 – média  igual a zero; HA – média  diferente de zero   
ESTATÍSTICA  DO TESTE:       
Se t OBS > t-student CRITICO (ou equivalente se o p - valor for menor que 0,050) 
rejeita a hipótese H0, ou seja, a média é estatisticamente diferente de zero; a variação 
é diferente de zero e, portanto, existe efeito da intervenção.   
  
Por outro lado, se t OBS < t-student CRITICO (ou equivalente se o p - valor for maior 
que 0,050) não rejeita a hipótese H0, ou seja, a média é estatisticamente igual a zero; 
a variação é igual a zero e, portanto, não existe efeito da intervenção.  
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Quando comparada a evolução da força muscular entre o grupo A e 

o grupo B, encontra-se que o grupo A difere do grupo B na variação da 

força muscular, nos músculos extensores de punho do lado não 

dominante, nos músculos flexores do lado dominante e nos músculos 

flexores de joelho do lado não dominante. Porém, no grupo B, encontra-

se um incremento de força muscular nos músculos extensores de joelho 

do lado dominante e nos músculos extensores de joelho do lado não 

dominante, conforme demonstrado na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Comparação da variação da força muscular do pré-teste e pós-

teste do grupo A e do grupo B (tabela com complementação de informações 

estatísticas – anexo C) 

Variação da força entre pré-teste e pós-teste (%) Comparação Grupo A 
x Grupo B* 

Grupo A Grupo B Variável 
Média (dp) Média (dp) 

p Conclusão 5% 

Membro Superior         
Extensão punho        

Lado dominante 8,3% (11,64) -2,9% (23,3) 0,105 Aceita H0 
Lado não dominante 11,1% (18,92) -5,8% (13,27) 0,007 Rejeita H0 
Flexão cotovelo        

Lado dominante 19,9% (25,12) 19,2% (28,5) 0,939 Aceita H0 
Lado não dominante 19,6% (25,96) 17% (16,4) 0,744 Aceita H0 
Extensão cotovelo        

Lado dominante 6,2% (21,75) 16,4% (22,52) 0,213 Aceita H0 
Lado não dominante 11,8% (20,89) 8,1% (25,02) 0,656 Aceita H0 
Abdução ombro        

Lado dominante 13% (21,65) 12,5% (23,68) 0,950 Aceita H0 
Lado não dominante 15,6% (29,87) 15,5% (32,31) 0,992 Aceita H0 
Protação escápula        

Lado dominante 20,1% (25,41) 12,1% (17,23) 0,307 Aceita H0 
Lado não dominante 20,6% (32,8) 4,3% (19,45) 0,100 Aceita H0 

Membro Inferior        
Flexão quadril        

Lado dominante 10,3% (14,64) 0% (10,81) 0,033 Rejeita H0 
Lado não dominante 10,9% (16,85) 2,1% (16,05) 0,146 Aceita H0 

Flexão joelho        
Lado dominante 14,6% (19,61) 11,6% (24,14) 0,709 Aceita H0 

Lado não dominante 24,4% (21,1) 7,9% (15,18) 0,018 Rejeita H0 
Extensão joelho        

Lado dominante 11,2% (21,55) 26,2% (14,73) 0,031 Rejeita H0 
Lado não dominante 11,5% (13,82) 30,7% (24,27) 0,012 Rejeita H0 

* TESTE DE MÉDIAS NÃO-PAREADAS (s desconhecido)   
  
HIPÓTESES DO TESTE: 
H0: a média do grupo A e do grupo B são iguais    
HA: a média do grupo A e do grupo B são diferentes    
ESTATÍSTICA DO TESTE     
FOBS > FCRITICO (ou equivalente se o significado do F OBS. – p – for menor 
que 0,050) rejeita a hipótese H0, ou seja, um grupo difere do outro.  
  

     

 



70 

Para avaliação clínica da variação de força muscular foram 

realizados dois estudos: um pela melhora do Índice de Confiança Máxima 

e outro de melhora pela variação maior que 20%. 

A análise pela significância clínica de força muscular, na tabela 6, 

centrada nos sujeitos e não nos grupos, é coerente com a fundamentação 

fisiológica que afirma que para o tipo de treinamento proposto não haveria 

ganho de força muscular (Durigon, 1995; Guyton & Hall, 1997), 

reforçando a idéia de que as pequenas melhoras observadas estejam 

relacionadas com a normalização dos músculos encurtados. 

A análise de melhora pela variação maior que 20% reforça os 

achados de Índice de Mudança Confiável quando se compara o grupo A 

com o grupo B na tabela 6.  
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Tabela 6 – Significância Clínica – Melhora pela variação maior que 20% e 

Melhora pelo Índice de Mudança Confiável – Comparação entre grupos A e 

B 

Significância Clínica – força 

Critério Melhora pela variação 
maior que 20% 

Melhora pelo Índice de 
Mudança Confiável (1) 

Variável Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B 
Membro Superior 

Extensão punho         
Lado dominante 20,0% (3) 12,5% (2) 13,3% (2) 6,3% (1) 

Lado não dominante 33,3% (5) 6,3% (1) 20,0% (3) 6,3% (1) 
Flexão cotovelo         

Lado dominante 46,7% (7) 18,8% (3) 46,7% (7) 25,0% (4) 
Lado não dominante 40,0% (6) 25,0% (4) 53,3% (8) 18,8% (3) 
Extensão cotovelo         

Lado dominante 13,3% (2) 6,3% (1) 20,0% (3) 18,8% (3) 
Lado não dominante 40,0% (6) 25,0% (4) 46,7% (7) 6,3% (1) 
Abdução ombro         

Lado dominante 6,7% (1) 31,3% (5) 40,0% (6) 18,8% (3) 
Lado não dominante 20,0% (3) 37,5% (6) 33,3% (5) 0,0% (0) 
Protação escápula         

Lado dominante 40,0% (6) 31,3% (5) 26,7% (4) 12,5% (2) 
Lado não dominante 40,0% (6) 25,0% (4) 20,0% (3) 6,3% (1) 

Membro Inferior         
Flexão quadril         

Lado dominante 20,0% (3) 0,0% (0) 20,0% (3) 6,3% (1) 
Lado não dominante 13,3% (2) 12,5% (2) 13,3% (2) 0,0% (0) 

Flexão joelho         
Lado dominante 26,7% (4) 25,0% (4) 13,3% (2) 12,5% (2) 

Lado não dominante 33,3% (5) 25,0% (4) 46,7% (7) 18,8% (3) 
Extensão joelho         

Lado dominante 13,3% (2) 68,8% (11) 13,3% (2) 81,3% (13) 
Lado não dominante 20,0% (3) 50,0% (8) 33,3% (5) 50,0% (8) 

(1) Índice de Mudança Confiável (Reliable Change Index) definido por Jacobson, 
N.S. et al 1984, 1986, 1988 

 
 
 
 

A análise do índice de Mudança Confiável mostrou que, embora a 

análise estatística dos grupos tenha indicado uma melhora no grupo A, 

como pode ser observado na tabela 6, o máximo de sujeitos que 

apresentam melhora de força muscular de um mesmo grupo é de sete 

dos quinze sujeitos, para o grupo de flexores de joelho esquerdo. 
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 Também é possível observar que a grande maioria dos sujeitos 

apresentou-se clinicamente sem alterações, pelo Índice de Mudança 

Confiável. 

 No grupo B, observa-se uma melhora centralizada nos extensores 

de joelho lado dominante, para treze dos dezesseis sujeitos e, nos 

extensores de joelho esquerdo, melhora para oito sujeitos. 

Da mesma forma que no grupo A, pode-se verificar que a grande 

maioria não apresenta aumento ou diminuição de força muscular, isto é, 

sem alteração entre pré-teste e pós-teste. 

 

4.2.2. Correlação entre flexibilidade e força muscular 

 

Embora os valores da distância punho-tornozelo e flexibilidade 

tenham mudado minimamente, de forma não significativa, 

estatisticamente, optou-se por uma análise de correlação. 

A análise de correlação entre a variação da distância punho-

tornozelo (flexibilidade) e a variação de força muscular por meio da 

medida de associação linear mostraram que, para o grupo A, os músculos 

extensores de cotovelo e os músculos extensores de joelho (lado 

dominante e lado não dominante) apresentaram uma maior correlação 

entre os dados. 

O grupo B obteve esta correlação de dados nos músculos 

abdutores de ombro e nos músculos extensores de joelho (lado 

dominante); nos músculos flexores de quadril (lado dominante e lado não 
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dominante) e nos músculos flexores de joelho (lado não dominante), 

conforme demonstrado na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Análise de correlação entra a variação de força muscular e a 

variação da flexibilidade entre o grupo A e o grupo B 

CORRELAÇÃO * 
Variação da força muscular e variação da flexibilidade 

Variável Grupo A Grupo B 
Membro Superior     

Extensão punho     
Lado dominante -0,029 -0,243 

Lado não dominante 0,127 -0,257 
Flexão cotovelo     

Lado dominante -0,034 -0,093 
Lado não dominante -0,197 -0,099 

Extensão cotovelo     
Lado dominante 0,607 0,217 

Lado não dominante 0,300 -0,138 
Abdução ombro     

Lado dominante -0,022 -0,712 
Lado não dominante 0,006 0,099 

Protação escápula     
Lado dominante 0,148 -0,222 

Lado não dominante 0,258 0,047 
Membro Inferior     

Flexão quadril     
Lado dominante 0,012 0,455 

Lado não dominante 0,055 0,369 
Flexão joelho     

Lado dominante 0,231 -0,102 
Lado não dominante 0,008 0,407 

Extensão joelho     
Lado dominante -0,320 -0,456 

Lado não dominante -0,365 -0,163 
  * Medida de associação linear. Valor entre -1 e 1 sendo que zero indica independência 

  

 A análise de correlação entre a variação da força muscular e a 

variação da flexibilidade fica restrita porque não ocorreu grande variação nos 

dados entre os grupos, entre pré-teste e pós-teste. 
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5. Conclusão 

Os dois tipos de comando verbal, utilizados no treinamento de 

alongamento muscular, foram eficientes em modificar a flexibilidade de 

ambos os grupos do estudo. 

O estudo da postura por meio do contorno do corpo mostrou que os 

sujeitos do grupo A apresentaram comportamento motor diferente dos 

sujeitos do grupo B, tendo sido o comando verbal detalhado eficiente em 

atenuações nas curvaturas da coluna cervical, lombar e torácica e no 

ângulo de flexão de quadril. No grupo B, observaram-se atenuações 

apenas na curvatura da coluna cervical e no ângulo de flexão de quadril. 

Os comandos verbais afetaram minimamente os valores referentes à 

força muscular, como esperado, em função dos fundamentos fisiológicos 

discutidos previamente, ao contrário do divulgado pela escola francesa do 

Isostretching. 

Chama-se a atenção para uma tendência à equivalência de forças 

entre o lado dominante e o lado não dominante após o treinamento, tanto 

para o grupo A como para o grupo B. 
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Anexo A – Referente a informações estatísticas complementares da Tabela 

3 (Variação da força muscular entre pré-teste e pós-teste do Grupo A) 

Variação da força muscular entre pré-teste e pós-teste (%) Comparação com zero

Variável – Grupo A mediana Min : Máx Média (dp) p Conclusão 5%
Membro Superior 

Extensão punho 
 

Lado dominante 9% -10% : 24,2% 8,3% (11,64) 0,015 Rejeita H0 
Lado não dominante 7,7% -14,7% : 46,6% 11,1% (18,92) 0,039 Rejeita H0 

Flexão cotovelo      
Lado dominante 11,7% -18,7% : 64% 19,9% (25,12) 0,008 Rejeita H0 

Lado não dominante 16,6% -14,9% : 88,9% 19,6% (25,96) 0,011 Rejeita H0 
Extensão cotovelo      

Lado dominante 3,9% -21,4% : 58,1% 6,2% (21,75) 0,285 Aceita H0 
Lado não dominante 7,9% -27,6% : 54,9% 11,8% (20,89) 0,046 Rejeita H0 

Abdução ombro      
Lado dominante 13,6% -28,6% : 50% 13% (21,65) 0,035 Rejeita H0 

Lado não dominante 16,1% -25,3% : 68,9% 15,6% (29,87) 0,063 Aceita H0 
Protação escápula      

Lado dominante 6,5% -11,3% : 63,6% 20,1% (25,41) 0,008 Rejeita H0 
Lado não dominante 6,5% -22,2% : 101,1% 20,6% (32,8) 0,029 Rejeita H0 
Membro Inferior  

Flexão quadril      
Lado dominante 5,8% -3,5% : 42,5% 10,3% (14,64) 0,016 Rejeita H0 

Lado não dominante 3,6% -5,6% : 49,5% 10,9% (16,85) 0,025 Rejeita H0 
Flexão joelho      

Lado dominante 11,2% -6,2% : 67,7% 14,6% (19,61) 0,012 Rejeita H0 
Lado não dominante 17,8% 3,1% : 75,2% 24,4% (21,1) 0,001 Rejeita H0 

Extensão joelho      
Lado dominante 4,7% -15,8% : 59,4% 11,2% (21,55) 0,064 Aceita H0 

Lado não dominante 11,5% -18,1% : 37,7% 11,5% (13,82) 0,006 Rejeita H0 
 

Teste de média com s desconhecido (teste t-student)      

Hipóteses do teste: H0 – média igual a zero; HA – média diferente de zero 

Estatística do teste:       

Se t OBS > t-student CRITICO (ou equivalente se o p – valor for menor que 0,050) rejeita 

a hipótese  H0, ou seja,  a média é estatisticamente diferente de zero; a variação é 

diferente de zero e portanto, existe efeito da intervenção. 

Por outro lado, se t OBS < t-student CRITICO (ou equivalente se o p – valor for maior que 

0,050) não rejeita a hipótese H0, ou seja, a média é estatisticamente igual a zero; a 

variação é igual a zero e, portanto, não existe efeito da intervenção.   
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Anexo B – Referente a informações estatísticas complementares da 

Tabela 4 (Variação da força muscular entre pré-teste e pós-teste do Grupo 

B) 

 
Variação da força muscular entre pré-teste e pós-teste (%) Comparação com 

zero 
Variável - Grupo B Mediana Min : Max Média (dp) p Conclusão 5%
Membro Superior  

Extensão punho      
Lado dominante -8,8% -30,9% : 66,2% -2,9% (23,3) 0,625 Aceita H0 

Lado não dominante -9,2% -23,1% : 25% -5,8% (13,27) 0,103 Aceita H0 
Flexão cotovelo      
Lado dominante 13,4% -31,8% : 75,6% 19,2% (28,5) 0,017 Rejeita H0 

Lado não dominante 19,6% -33,3% : 43,9% 17% (16,4) 0,001 Rejeita H0 
Extensão cotovelo      

Lado dominante 13,5% -21,8% : 77,9% 16,4% (22,52) 0,011 Rejeita H0 
Lado não dominante -3,2% -20% : 81,4% 8,1% (25,02) 0,216 Aceita H0 

Abdução ombro      
Lado dominante 12,9% -20,7% : 68,4% 12,5% (23,68) 0,052 Aceita H0 

Lado não dominante 15,3% -53,8% : 100% 15,5% (32,31) 0,074 Aceita H0 
Protação escápula      

Lado dominante 11% -26,8% : 43,5% 12,1% (17,23) 0,013 Rejeita H0 
Lado não dominante 3,5% -25,5% : 42,6% 4,3% (19,45) 0,393 Aceita H0 
Membro Inferior      

Flexão quadril      
Lado dominante -1,2% -15,5% : 17,1% 0% (10,81) 0,999 Aceita H0 

Lado não dominante -1,5% -16,3% : 45,9% 2,1% (16,05) 0,615 Aceita H0 
Flexão joelho      

Lado dominante 9,3% -23,2% : 57,9% 11,6% (24,14) 0,074 Aceita H0 
Lado não dominante 6,3% -23,1% : 35,1% 7,9% (15,18) 0,056 Aceita H0 

Extensão joelho      
Lado dominante 27,3% -5% : 61,8% 26,2% (14,73) 0,000 Rejeita H0 

Lado não dominante 25,7% -7,9% : 80,2% 30,7% (24,27) 0,000 Rejeita H0 
 

Teste de média com s desconhecido (teste t-student)      

Hipóteses do teste: H0 – média igual a zero; HA – a média diferente de zero. 

Estatística do teste:       

Se t OBS > t-student CRITICO (ou equivalente se o p – valor for menor que 0,050) rejeita 

a hipótese H0, ou seja, a média é estatisticamente diferente de zero; a variação é 

diferente de zero e, portanto, existe efeito da intervenção; 

Por outro lado, se t OBS < t-student CRITICO (ou equivalente se o p – valor for maior que 

0,050) não rejeita a hipótese H0, ou seja, a média é estatisticamente igual a zero; a 

variação é igual a zero e, portanto, não existe efeito da intervenção. 
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Anexo C – Referente a informações estatísticas complementares da Tabela 

5 (Comparação da variação da força muscular do pré-teste e pós-teste, do 

grupo A e do grupo B) 

SIGNIFICÂNCIA CLÍNICA – FORÇA MUSCULAR 

 Melhora pela variação 
maior que 20% 

Melhora pelo Índice de 
Mudança Confiável (1) 

Variável Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B 

Membro Superior     
Extensão punho     
Lado dominante 20,0% (3) 12,5% (2) 13,3% (2) 6,3% (1) 

Lado não dominante 33,3% (5) 6,3% (1) 20,0% (3) 6,3% (1) 
Flexão cotovelo     
Lado dominante 46,7% (7) 18,8% (3) 46,7% (7) 25,0% (4)

Lado não dominante 40,0% (6) 25,0% (4) 53,3% (8) 18,8% (3)
Extensão cotovelo     

Lado dominante 13,3% (2) 6,3% (1) 20,0% (3) 18,8% (3)
Lado não dominante 40,0% (6) 25,0% (4) 46,7% (7) 6,3% (1) 

Abdução ombro     
Lado dominante 6,7% (1) 31,3% (5) 40,0% (6) 18,8% (3)

Lado não dominante 20,0% (3) 37,5% (6) 33,3% (5) 0,0% (0) 
Protação escápula     

Lado dominante 40,0% (6) 31,3% (5) 26,7% (4) 12,5% (2)
Lado não dominante 40,0% (6) 25,0% (4) 20,0% (3) 6,3% (1) 

Membro Inferior     
Flexão quadril     

Lado dominante 20,0% (3) 0,0% (0) 20,0% (3) 6,3% (1) 
Lado não dominante 13,3% (2) 12,5% (2) 13,3% (2) 0,0% (0) 

Flexão joelho     
Lado dominante 26,7% (4) 25,0% (4) 13,3% (2) 12,5% (2)

Lado não dominante 33,3% (5) 25,0% (4) 46,7% (7) 18,8% (3)
Extensão joelho     
Lado dominante 13,3% (2) 68,8% (11) 13,3% (2) 81,3% (13)

Lado não dominante 20,0% (3) 50,0% (8) 33,3% (5) 50,0% (8)
* Teste de médias não-pareadas (s desconhecido)     
Hipóteses do teste 
H0: a média do grupo A e do grupo B são iguais    
HA: a média do grupo A e do grupo B são diferentes    
Estatística do teste     
FOBS > FCRITICO (ou equivalente se o significado do F OBS. – p – for menor que 
0,050) rejeita a hipótese H0, ou seja, um grupo difere do outro. 
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Anexo na contra capa, CD-ROM com o PROGRAMA DE ALONGAMENTO 

MUSCULAR, em ordem crescente de dificuldade. 
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