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RESUMO

O objetivo do presente estudo foi comparar os efeitos agudos das técnicas de Auto Liberação Miofascial (ALM)
e Alongamento Estático (AE) sobre a flexibilidade dos músculos isquiotibiais em adolescentes praticantes de
aulas de Educação Física. Para tanto, foram avaliados 35 escolares de ambos os sexos (16,8 ± 1,26 anos, estatura
168,7 ± 0,07 cm e massa corporal de 64,9 ± 8,8 5 Kg) que foram divididos em dois grupos de forma aleatória:
Grupo Alongamento Estático (GAE - 15) composto por nove meninos e seis meninas e Grupo Auto Liberação
Miofascial (GALM – 20) formado por 14 meninos e seis meninas. Antes e após a intervenção foi realizado o
teste de sentar e alcançar para a avaliação da flexibilidade. Em seguida foram realizadas as técnicas de ALM e
AE nos músculos Piriformes, Isquiotibiais, Banda Iliotibial, Quadríceps, Adutores, Gastrocnêmicos e da Coluna
Torácica, compostas por sete conjuntos de exercícios com duração de 30 segundos de estímulo por 15 segundos
de pausa. Assim, o volume de trabalho realizado nas condições de ALM e AE foi equalizado. O tempo total das
duas técnicas, incluindo o repouso foi de 15 minutos. Foi encontrado uma melhora de 10,2% (3,8 ± 0,7 cm)
para o GAE e um efeito significativo para o GALM após a aplicação da ALM de 17,1% (6,1 ± 1,5 cm), com (p
<0,05). A aplicação do AE e da ALM em adolescentes escolares resultou em aumento imediato na flexibilidade
do isquiotibiais. No entanto, pudemos ver que a técnica de ALM foi mais eficaz.
Palavras Chave: Flexibilidade, Auto liberação Miofascial, Foam roller.

ABSTRACT

The objective of the present study was to compare the acute effects of the self myofascial release (SMR) and
Static stretching (SS) techniques on the flexibility of the hamstring muscles in adolescents practicing Physical
Education. For this, 35 students of both sexes (16.8 ± 1.26 years, height 168.7 ± 0.07 cm and body mass of
64.9 ± 8.8 5 kg) were evaluated and divided into two groups randomized: Static Stretching Group (SSG - 15)
composed of nine boys and six girls and the self myofascial release Group (SMRG - 20) formed by 14 boys and
6 girls. Before and after the intervention, the sit-and-reach test was performed for the assessment of flexibility.
The SMRG and SSG techniques were performed in the Piriformes, Hamstrings, Iliotibial Band, Quadriceps,
Adductors, Gastrocnemius and Thoracic Spine muscles, composed of seven sets of exercises with a duration of
30 seconds of stimulation for 15 seconds of pause. Thus, the workload performed under the SMRG and SSG
conditions was equalized. The total time of the two techniques, including rest, was 15 minutes. An improvement
of 10.2% (3.8 ± 0.7 cm) was found for SSG and a significant effect for SRMG after application of SMR of
17.1% (6.1 ± 1.5 cm) with (P <0.05). The application of SSG and SMRG in school adolescents resulted in
immediate increase in the flexibility of the hamstrings. However, we could see that the SMR technique was more
effective.
Keywords: Flexibility, Self myofascial release, Foam roller.
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de movimento4.
INTRODUÇÃO

De acordo com Okamoto5, ao realizar
a ALM pode ocorrer a Tixotropia, que é um

A fáscia é um tecido conectivo que

processo no qual o calor ou pressão tornam

envolve os músculos, os nervos, os vasos

o tecido menos denso e mais fluido. Ocorre

sanguíneos e conecta as estruturas do corpo.

também melhora do fluxo sanguíneo e aumento

A fáscia pode se tornar restrita devido a lesão,

da produção de óxido nítrico (vasodilatador) e

doença, inatividade física ou inflamação1.

mediadores inflamatórios.

A liberação da fáscia ou liberação

O

aumento da amplitude de

miofascial (LM) é entendida como um termo

movimento gera um ganho de flexibilidade,

genérico para uma grande variedade de técnicas

sendo frequentemente desejável imediatamente

de terapia manual em que a pressão é aplicada

antes do desempenho esportivo. Assim,

ao músculo e a fáscia muscular2. O objetivo

a flexibilidade tem sido considerada um

é esticar a fáscia e facilitar as alterações de

importante componente para a caracterização

comprimento histológico para aliviar alguns

do nível de aptidão física relacionado com o

dos sintomas de restrição fascial, como a dor e

desempenho atlético e a saúde.

a limitação de movimentos3.

Abdel-Aziem

e

Mohammad6

A auto liberação miofascial (ALM) é

compararam os efeitos crônicos do alongamento

um tipo de LM que é realizada pelo próprio

estático (AE) em indivíduos treinados e não

indivíduo, muitas vezes usando uma ferramenta.

treinados para a flexibilidade, relatando efeitos

As ferramentas mais comuns utilizadas para

maiores em indivíduos não treinados.

ALM são os rolos de espuma (Foam Roller).
A técnica de ALM antes do exercício,
fornece

respostas

fisiológicas

que

A flexibilidade pode ser dificultada
por uma série de razões, uma das quais é a

são

restrição da fáscia muscular. De acordo com

favoráveis para melhorar o desempenho, como

Kay e Blazevich7 o alongamento estático é

aumento no fluxo sanguíneo para os músculos

comumente recomendado para aumentar a

ativos, facilitação neuromuscular e amplitude

flexibilidade de forma aguda. No entanto,
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esse tipo de alongamento tem sido associado

atlético14.

a reduções momentâneas no desempenho em

Apesar da crescente produção científica,

movimentos esportivos, contrariamente a ALM

com investigações voltadas para a utilização de

que tem indicado aumento na performance da

rolos de espuma para a performance, poucos

flexibilidade após a sua utilização como técnica

estudos até o momento examinaram os efeitos

preparatória.

da utilização da ALM para o aumento da

Essas evidências podem tornar a ALM

amplitude de movimentos em jovens escolares

atraente para os indivíduos que estão à procura

ativos. Portanto, o objetivo do presente estudo

de melhorias de curto prazo na flexibilidade,

foi comparar os efeitos agudos das técnicas de

pois não causam decréscimos de desempenho

Alongamento Estático e de Auto Liberação

como o alongamento estático é conhecido por

Miofascial sobre a flexibilidade dos músculos

fazer7.

isquiotibiais em adolescentes praticantes de
Os estudos conduzidos por

8, 9, 2, 10, 11, 1

aulas de Educação Física.

demonstraram a eficiência da ALM com a utilização
MÉTODOS

de rolos de espuma para a melhora da flexibilidade,
e ganhos adicionais podem ser percebidos para essa
capacidade neuromuscular, quando combinado

Amostra

com exercícios de AE12, 13.
Na parte inicial ou aquecimento, nas

Participaram do estudo 35 escolares do

aulas de Educação Física escolar é comum

ensino médio, sendo 23 do sexo masculino e 12

os professores utilizarem os exercícios de

do sexo feminino, com média de 16,8 ± 1,26

alongamento estático como estratégia para a

anos, estatura 168,7 ± 0,07 cm e massa corporal

preparação dos principais grupos musculares

de 64,9 ± 8,8 5 Kg. Para serem incluídos

envolvidos na prática subsequente, com o

no estudo, os sujeitos deveriam ser ativos e

objetivo de aumentar a flexibilidade muscular

frequentadores de no mínimo duas sessões de

e amplitude articular, assim como diminuir

aulas de Educação Física por semana, e que

o risco de lesões e melhorar o desempenho

não apresentassem qualquer lesão ou restrição
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médica para realizar atividades físicas.

marca Cardiomed.
O executante encontrava-se sentado

Cuidados Éticos

com os joelhos estendidos, membros inferiores
levemente separados, pés apoiados firmemente

Os

responsáveis

pelos

sujeitos

no anteparo do banco, cotovelos estendidos e

assinaram um termo de consentimento livre e

membros superiores fletidos anteriormente. A

esclarecido, no qual foram informados sobre

partir dessa posição, o executante realizou um

os procedimentos do estudo, os objetivos,

movimento à frente com o tronco, tentando

bem como os possíveis riscos e benefícios

alcançar com as mãos o maior deslocamento

do experimento. O estudo foi aprovado pelo

possível sobre uma escala graduada em

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UERR)

centímetros na parte superior do banco. O

da Universidade Estadual de Roraima sob o

ponto zero da escala coincide com o apoio

protocolo nº 1.801.214.

para os pés e avança ± 28 cm na direção do
executante.

Desenho Experimental do Estudo

Para a realização da ALM e AE foram
utilizados os seguintes grupos musculares:

Os alunos foram divididos de forma

Piriformes,

Isquiotibiais,

Banda

Iliotibial,

aleatória em dois grupos, denominados de

Quadríceps,

Adutores,

GALM (grupo que realizou a técnica de auto

Coluna Torácica. O tempo de estímulo sobre a

liberação miofascial) e GAE (grupo que

musculatura específica de cada grupo (GALM

realizou alongamentos estáticos). Os dois

e GAE) foi de 30 segundos de trabalho por

grupos realizaram avaliação da flexibilidade da

15 segundos de recuperação. Desta forma, o

musculatura isquiotibial, cinco minutos antes e

volume de trabalho realizado nas condições

cinco minutos após o protocolo experimental.

de auto liberação miofascial e alongamento

Para avaliar a flexibilidade dos escolares foi

estático foi equalizado. O tempo total das

utilizado o teste de sentar-e-alcançar proposto

duas técnicas, incluindo o repouso, foi de 15

por Wells e Dillon15, usando um banco da

minutos.

Gastrocnêmicos
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O GALM realizou auto liberação

estudo foi utilizado o programa estatístico

miofascial com a pressão sendo aplicada

Statistical Package for the Social Sciences

sobre a musculatura local, utilizando o peso

(SPSS), versão 19.0. A normalidade dos dados

corporal do sujeito para estimular o músculo

foi avaliada utilizando o teste de Shapiro-Wilk.

correspondente. Eles foram instruídos a

Em seguida foi realizado a estatística descritiva,

começar com o rolo de espuma na parte mais

com valores de média e desvio padrão. Para

distal do músculo. Foi utilizado um rolo de

investigar o efeito agudo dos métodos, realizou-

espuma (Foam Roller – Rope Brasil) composto

se o teste t pareado. O teste t independente

por um cilindro uniforme, feito de poliestireno,

foi realizado para verificar as diferenças entre

medindo 10x30cm.

os grupos. O nível de significância estatística

O GAE foi instruído a realizar o

escolhido foi de p <0,05.

alongamento ativo do músculo de forma
estática,

buscando

movimento

o

voluntário

maior
até

o

alcance

do

ponto

de

desconforto, mas não ao ponto de dor.

RESULTADOS
As características gerais dos sujeitos
são apresentadas na tabela 1.
Tabela 1 - Características dos sujeitos (N=35)

Análise Estatística
Para o tratamento dos dados deste
Descrição
GALM
GAE
Sexo (M/F)
14/6
9/6
Idade (anos)
16,9 ± 1,22
16,8 ± 1,32
Massa Corporal (KG)
67,0 ± 10,4
64,7 ± 6,01
Estatura (cm)
170 ± 0,06
167 ± 0,08
Legenda: GALM: Grupo Auto Liberação a flexibilidade dos isquiotibiais. Na comparação
Miofascial; GAE: Grupo Alongamento Estático; intergrupos, encontramos uma diferença de 2,3
M: Masculino; F: Feminino; Kg: Quilogramas;
cm de flexibilidade para o GALM (Tabela 2).
cm: centímetros.
Após a intervenção, foi encontrada
uma melhora de 10,2% para o GAE e uma

Tabela 2 – Aumentos agudos da flexibilidade Pré
e Pós intervenção entre os GALM e GAE.

alteração significativa (17,1%) no GALM, para
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Grupos
GALM
GAE

Pré (cm)
35,6 ± 8,56
35,9 ± 6,44

Pós (cm)
41,7 ± 6,98*
39,7 ± 5,70

Pós – Pré (cm)
6,1 ± 1,5*
3,8 ± 0,7

*Diferença estatisticamente significante entre o

apenas uma sessão de treinamento.

pré-teste e o pós-teste (p <0,05).

Foi verificado também, uma melhora de 10,2%
para o GAE após a realização da série de

DISCUSSÃO

alongamentos estáticos, indicando haver uma
mobilização da musculatura que foi estimulada

Embora recente, a técnica de ALM tem

por essa técnica.

sido frequentemente utilizada em programas de

Um estudo realizado por Skarabot17 buscou

treinamento, seja para melhorar a performance

comparar os efeitos agudos de três diferentes

antes da atividade principal, seja para acelerar a

intervenções para o aumento da flexibilidade

recuperação muscular após o exercício físico4.

dos músculos flexores plantares de adolescentes

Baseados nessa nova perspectiva, o objetivo do

treinados. Para tanto, utilizaram três diferentes

nosso estudo foi comparar os efeitos agudos das

intervenções: ALM usando o foam roller, AE

técnicas de ALM e do AE sobre a flexibilidade

e o protocolo combinado (ALM + AE). Os

dos músculos isquiotibiais em adolescentes

resultados demonstraram que tanto a ALM

praticantes de aulas de Educação Física, por

quanto o AE resultaram em melhorias para a

meio do teste de sentar e alcançar, na tentativa

flexibilidade, porém a combinação da ALM e do

de verificar a eficácia da ALM como método de

AE promoveram ganhos superiores (9,1%).

preparação para ganhos agudos de flexibilidade.

Em um estudo semelhante, só que

Outros estudos também utilizaram o teste de

adotando a metodologia randomizada, Roylance16

sentar e alcançar para avaliar a flexibilidade

analisaram

dos músculos isquiotibiais em experimentos

universitários americanos e encontraram melhora

parecidos ao nosso8, 11, 1, 16.

estatisticamente significativa no teste de sentar

Os

resultados

da

nossa

a

flexibilidade

de

estudantes

pesquisa

e alcançar para a técnica que realizou ALM

demonstraram ganhos agudos superiores para

combinada com alinhamento postural, quando

o GALM em comparação ao GAE. O aumento

comparada a técnica que fez AE seguido da

médio da distância alcançada no teste de sentar e

ALM. A diferença nos efeitos agudos sobre a

alcançar após a ALM foi de 17,1% ou cerca de 6

flexibilidade entre ALM e AE pode indicar que

centímetros, indicando que a utilização do rolo

seus resultados são mediados por diferentes

de espuma foi capaz de influenciar nos ganhos

mecanismos.

de flexibilidade da musculatura isquiotibial em

Grieve8 avaliaram a flexibilidade da musculatura
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isquiotibial de estudantes ingleses divididos em

antes do exercício, treinamento ou competição

dois grupos. O grupo intervenção realizou ALM

que requerem maior flexibilidade.

na sola dos pés com a utilização de bolas de
CONCLUSÃO

tênis por quatro minutos (dois minutos em cada
pé), enquanto um grupo controle apenas ficou
sentado em uma cadeira pelo mesmo período

A aplicação do AE e da ALM em

de tempo. Os resultados apontaram melhora

adolescentes escolares resultou em aumento

estatisticamente significante de forma aguda para

imediato

a flexibilidade do grupo ALM.

isquiotibiais. No entanto, pudemos ver que a técnica

na

flexibilidade

dos

músculos

Já, Halperin10 compararam os efeitos

de ALM foi mais eficaz. Em consonância com os

do AE e da ALM sobre a flexibilidade nos

estudos apresentados, podemos considerar que a

músculos da panturrilha de indivíduos treinados,

ALM é uma técnica que pode ser utilizada pelos

encontrando resultados parecidos para as duas

alunos nas aulas de Educação Física objetivando

técnicas.

um melhor desempenho para a capacidade de

Sullivan1 experimentaram a utilização da

flexibilidade. Mesmo assim, as conclusões do

ALM em protocolos com diferentes tempos de

presente estudo devem ser interpretadas com

execução (5 e 10 segundos) e com dois momentos

cautela, existindo a necessidade de pesquisas que

de estímulos, relatando um aumento de 4,3%

apontem os resultados da utilização da ALM de

para a flexibilidade da musculatura isquiotibial

maneira crônica sobre a flexibilidade.

quando realizada em períodos de 10 segundos,
com acréscimos sendo verificados na segunda
etapa de ALM.
A teoria mais comum usada para explicar
o aumento da flexibilidade com a ALM é a
propriedade tixotrópica da fáscia, pois a pressão
exercida sobre a fáscia por meio do rolamento
com o foam roller, pode permitir que a fáscia se
torne macia e se estire, promovendo um maior
alongamento do músculo e por consequência
uma maior flexibilidade18.
Alguns autores2, 4, 19 afirmam que a ALM
utilizando rolos de espuma é uma alternativa
viável ao AE, ou um complemento para o mesmo
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