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RESUMO 

A tensão miofascial reduz a flexibilidade, o desempenho físico e leva o individuo a 

adotar posturas compensatórias e o Distensionamento Miofascial Aquático (DMA) 

surge como uma nova terapêutica. Objetivo: avaliar o efeito do DMA em 

universitárias. Foram avaliadas 22 universitárias, por meio do teste da distância mão 

chão (MC) e pelo Banco de Wells (BW); divididas em grupo controle (GC), que 

permaneceram em imersão a 34ºC e grupo intervenção (GI), que além da imersão 

foram submetidas ao DMA, em três momentos, pré, pós e quatro horas após a 

aplicação da técnica. Resultado: A imersão em água aquecida e o DMA 

proporcionaram um aumento da flexibilidade de forma imediata, observado pelas 

médias obtidas pelas medidas Mão-Chão e pelo Banco de Wells, no GC e GI. 

Também, que após 4 horas, o efeito do DMA foi intensificado no GI, observado pela 

mudança dos valores das médias obtidas pelo Banco de Wells de 21,55 cm para 

24,68cm com p=0,006 no GI, e para avaliação Mão-Chão, de 6,36cm para 3,18cm 

com p=0,110 no GI, nesse caso sem significância estatística, talvez explicada por 

prováveis compensações em vários segmentos corporais durante a avaliação no 

BW pela postura preconizada e pelo número reduzido de sujeitos avaliados. 

PALAVRAS CHAVE: Distensionamento Miofascial Aquático, Flexibilidade, 

Fisioterapia Aquática. 

 

INTRODUÇÃO 

A flexibilidade é fator primordial para um bom desempenho físico, seja para 

realização de atividades da vida diária bem como para a melhora do desempenho no 

meio desportivo. Favorece o desenvolvimento de uma postura corporal adequada 

permitindo movimentação corporal com menor sobrecarga articular localizada a 

ponto de evitar futuros desgastes e lesões (JONES et al., 2005; MALLIOU et al., 

2006; PENHA et al., 2008; BADARO et al., 2007). 



O termo flexibilidade apresenta várias definições, no entanto fica claro o 

envolvimento de estruturas articulares, peri articulares (configuração óssea 

anatômica, cápsula articular, ligamentos, etc.)  e miofasciais no seu exame clínico 

(JUNIOR, 2007).  

Segundo Badaro et al. (2007)  os fatores endógenos que influenciam na flexibilidade 

são a idade, sexo, somatótipo, individualidade biológica, condição física, respiração 

e concentração e os exógenos,  a temperatura ambiente e a hora do dia (variações 

circadianas).  

O meio líquido proporciona inúmeras vantagens terapêuticas pautadas nas 

características físicas da água, principalmente aquelas relacionadas à diminuição da 

descarga de peso articular e relaxamento muscular. Estas garantem modificações 

nas estruturas miofasciais da coluna vertebral envolvidas na flexibilidade corporal 

(BARATELLA e PARREIRA, 2011). 

O estudo de Koeke (2012) foi o primeiro trabalho realizado com o Distensionamento 

Miofascial Aquático (DMA) e demonstrou o aumento da flexibilidade anterior em 

universitárias, resposta imediata obtida pela avaliação pré e pós-intervenção 

utilizando Banco de Wells.  

Dentro deste contexto, vem sendo desenvolvido no setor de Fisioterapia Aquática da 

Clínica de Fisioterapia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o (DMA). 

Caracterizado como uma técnica de manuseio para liberação do músculo, da fáscia 

e estruturas peri articulares, promovendo a diminuição da tensão dessas estruturas 

e de suas inter-relações,  realizada em piscina aquecida (34ºC)  para promover o 

aumento na flexibilidade corporal. 

Diante do exposto a importância de se estudar o efeito do Distensionamento 

Miofascial Aquático (DMA) implica em proporcionar subsídios científicos para sua 

aplicabilidade não só como proposta de tratamento, mas também de forma 

preventiva, garantindo o estado de saúde do indivíduo.  

 

OBJETIVOS 

Avaliar o efeito do DMA em universitárias. 

 

METODOLOGIA 



Após aprovação do estudo via Plataforma Brasil, número CAAE 07078612. 4. 0000. 

0084 foram selecionadas 22 estudantes universitárias, entre 19 e 21 anos, que não 

realizavam atividade física e esportiva rotineiramente, permaneciam na posição 

sentada por 4 horas diárias aproximadamente, no período matutino, que não 

apresentavam e/ou estavam em tratamento devido patologias músculo esqueléticas 

e não fossem adaptadas ao meio líquido (piscina). 

Foi realizado um estudo descritivo comparativo longitudinal, mensurando-se em 

centímetros a flexibilidade anterior do corpo pelo teste de sentar e alcançar com 

Banco de Wells e pela distância mão chão, respectivamente.  

A Instituição no qual foi realizada a coleta de dados, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, Campus Alphaville, foi informada através de carta de informação e 

consentimento à Instituição e os sujeitos convidados e selecionados foram 

esclarecidos sobre a proposta do estudo, manuseios realizados, local da realização, 

vestuário necessário, critérios de inclusão e exclusão, após todos os 

esclarecimentos necessários, confirmadas suas participações, assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e Carta de Informação ao Sujeito de 

Pesquisa.  

Os instrumentos utilizados foram: Piscina aquecida a 34°C (1,20 de profundidade); 

Bola de borracha (Mercur nº3 ); Flutuador (espaguete ou aquatubo); Banco de Wells 

composto por uma caixa de madeira medindo 30,5cm x 30,5cm x 30,5cm, com 

prolongamento de 23 centímetros para apoio dos membros superiores dos sujeitos; 

Tapete de EVA; Fita métrica milimétrica de 1metro. 

Os sujeitos selecionados segundo os critérios de inclusão e exclusão, foram 

orientados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa e, confirmaram sua 

participação por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e 

divididas aleatoriamente, por meio de sorteio em 2 grupos: 11 para compor o grupo 

controle (GC) e 11 para compor o grupo de intervenção (GI- Distensionamento 

Miofascial Aquático - DMA).   

Ambos os grupos foram avaliados por meio do teste de sentar e alcançar e distância 

mão chão, respectivamente, em três momentos, a saber:  

Avaliação inicial - início da manhã antes da imersão. 2º momento Avaliação pós-

intervenção - Para o grupo controle (GC) após 35 minutos de imersão até os 

ombros, em repouso. E para o grupo de intervenção (GI) após imersão e DMA por 



35 minutos e 3º momento: Avaliação final - após 4 horas da avaliação pós-

intervenção para os sujeitos do GC e GI. 

Medidas de Avaliação: 

Teste de sentar e alcançar - Banco de Wells: Cada sujeito foi orientado a sentar, 

no chão, com apoio isquiático, sobre um colchonete de EVA onde foi posicionado o 

banco de Wells. Posicionamento do sujeito: plantas dos pés no fundo da caixa, com 

os joelhos estendidos e o quadril em flexão. Solicitação: com os membros superiores 

estendidos encostar ambas as mãos unidas no prolongamento da caixa, em cima da 

fita métrica, e medir em centímetros a flexibilidade anterior.  

Teste de distância mão chão: Cada sujeito foi orientado a ficar em ortostatismo 

sem calçados, com os joelhos estendidos e braços posicionados ao longo do corpo. 

Solicitação: realizar a flexão anterior do tronco, com a cabeça e braços relaxados, 

tentando alcançar o terceiro dedo da mão no chão até sua possibilidade máxima. 

Essa distância foi medida com um fita métrica sendo que os valores se aproximavam 

ao  zero (0) quando alcance do dedo ao chão e considerados negativos quando 

esse alcance foi ultrapassado. 

Medidas de Intervenção: 

Imersão: Os sujeitos, individualmente, foram colocados em piscina aquecida a 34ºC, 

com imersão na altura dos ombros e orientados a permanecer parados em repouso 

por 35 minutos. 

Manobras do DMA – Distensionamento Miofascial Aquático – Intervenção: 

Fase 1: Realização dos movimentos, pelo próprio sujeito, utilizando a bola com 

acompanhamento e orientação do fisioterapeuta; e Fase 2: Movimentos realizados 

apenas pelo fisioterapeuta.  

FASE 1. Movimentos 1, 2, 3 e 4, realizados com o paciente imerso, em ortostatísmo, 

próximo a lateral da piscina, porém, sem apoio, repetidos 8 vezes, a saber: 

Movimento 1. Face plantar do pé: Deslizamento com pressão da bola, verticalmente, 

na fáscia plantar, enfatizando borda medial e lateral do pé.  

Movimento 2. Face plantar (ou medial do pé) - movimentos circulares em toda fáscia 

plantar - calcanhar, médio pé e retro pé. (8 vezes em cada região) 

Movimento 3. Face plantar do pé: Deslizamento com pressão da bolinha, 

horizontalmente, na base dos metatarsos (I° ao V°), com calcanhar apoiado no chão 

(fundo da piscina).  



Movimento 4. – Na posição anterior, direcionar um passo a frente com o outro 

membro, permanecer durante 1 minuto. 

Movimentos 5, 6, 7, e 8 com o paciente na postura em cubo recostado (região dorsal 

e pélvica posterior) em uma das laterais da piscina. 

Movimento 5. “Quebra nozes” a e b: a. Comprimir a bola na região póstero-medial do 

joelho, realizar a flexão passiva do joelho (com suas próprias mãos). Permanecer 

durante 1 minuto. 

b. Comprimir a bola na região póstero-medial do membro inferior, realizar a flexão 

passiva do joelho (com suas próprias mãos). Permanecer durante 1minuto. 

Movimento 6. Deslizamento com pressão da bolinha, circularmente, abrangendo a 

região do m. glúteo máximo. (8 vezes)  

Movimento 7. Deslizamento com pressão da bolinha, circularmente, abrangendo a 

região sacral (8 vezes). 

Movimento 8. Deslizamentos com pressão da bolinha, “desenhando” traços verticais 

na região dos músculos espinhais, paralelamente à coluna vertebral. 15 repetições 

iniciando em 5 pontos que subdividem tal distância: acima da crista ilíaca, costelas 

flutuantes, próximo a T12, borda inferior medial da escápula,  metade da borda 

medial da escápula até C7. 

 

FASE 2. Movimentos realizados apenas pelo fisioterapeuta. 

Paciente na posição de flutuação em decúbito dorsal, suportado por flutuador 

(espaguete) na região poplítea de ambos os joelhos unidos, com a cabeça apoiada 

nas mãos do fisioterapeuta. Sequência dos deslizamentos com pressão, realizados 

em 8 repetições locais, manualmente, pelo fisioterapeuta: 

Iniciando com movimentos de C7 a occipital – sentido caudo-cranial seguindo para 

Couro cabeludo fáscia epicrânica. Pressão e movimentos com a ponta dos dedos. 

Sentido caudo-cranial, depois Músculo frontal das sobrancelhas até couro cabeludo. 

Com as 2 mãos do fisioterapeuta simultaneamente, depois pressão digital no m. 

orbicular dos olhos. Bilateralmente.- 3 repetições de deslizamentos com pressão nas 

regiões: temporal, m. masseter e mm. infra hióideos. Finalização com tração global 

com apoio da base do crânio. 

 

DESENVOLVIMENTO 



Os sujeitos selecionados foram divididos em 2 grupos: 11 para o grupo controle, 

onde permaneceram 45 min em imersão em piscina aquecida (34ºC) e 11 para o 

grupo denominado intervenção, que nos 45 minutos em imersão, realizaram o DMA, 

individualmente. Todas realizaram, às 7:00h da manhã, a avaliação Pré imersão, 

através do Banco de Wells e distância mão chão; outra avaliação após ou Pós 

imersão ou imersão e DMA, e retornaram ao setor às 12:00h para avaliação final, ou 

seja, após, aproximadamente, 4 horas em suas atividades rotineiras na Universidade  

 

RESULTADOS 

Os dados quantitativos adquiridos no período de coleta pelas medidas da distância 

mão chão e banco de Wells, respectivamente, foram analisados estatisticamente 

sendo considerados para análise os valores médios do grupo controle e grupo 

intervenção. Os dados foram avaliados separadamente e representados em 

gráficos. 

Optou-se pela utilização de testes estatísticos não paramétricos, pois o conjunto de 

dados possuiu uma baixa amostragem (inferior a 30 sujeitos): Teste de Friedman e 

Wilcoxon. 

Foi realizada a comparação dos momentos Pré, Pós e Final em cada um dos 

grupos, tanto para Mão Chão quanto Banco Wells.  

Segue, na tabela 1. os resultados da avaliação Mão Chão por grupo, utilizando-se o  

teste de Friedman. 

 

Mão chão 
Controle Intervenção 

Pré Pós Final Pré Pós Final 

Média 4,41 -1,47 0,13 11,39 6,36 3,18 

Mediana 0,80 -8,00 0,00 14,40 10,70 5,50 

Desvio Padrão 12,64 13,20 11,85 13,27 13,39 10,18 

Q1 -4,00 -11,00 -9,00 6,25 -0,75 0,00 

Q3 13,05 6,95 9,80 21,20 13,50 7,25 

N 11 11 11 11 11 11 

IC 7,47 7,80 7,00 7,84 7,91 6,02 

P-valor <0,001 <0,001 

Tabela 1: Evolução de Mão Chão por Grupo (valores em cm) 

 

Observando os valores da tabela 1, concluímos que existe diferença 

estatisticamente significante entre os momentos em ambos os grupos, pois foi 

considerado nível de significância de 5% ou p ≤ 0,05.  

 

 
Pré Pós 

Controle 
Pós 0,003 

 
Final 0,003 0,237 

Intervenção 
Pós 0,003 

 
Final 0,005 0,110 

Tabela 2: P-valores da tabela 1 



Analisando a tabela 2, concluímos que a diferença em ambos os grupos, utilizando a 

distância mão chão, ocorreu apenas entre o momento Pré em comparação com os 

demais.  

No grupo controle a média Pré de 4,41 caiu para -1,47 no momento Pós (p=0,003) 

porém aumentou no momento final para 0,13, menor que o valor do momento Pré 

(p=0,03) mas maior que o valor no momento Pós (p=0,237). Portanto, não houve 

diferença estatística significante entre os momentos Pós para o Final. 

No grupo Intervenção, a média do Pré foi de 11,39 e caiu para 6,36 no Pós (p= 

0,003) e caiu ainda mais no Final para 3,18 (p=0,005), porém não houve 

significância estatística para a variação entre os momentos Pós e Final (p=0,110). 

No gráfico abaixo pode ser observada a evolução dos valores entre os grupos 

referentes á medida da distância Mão Chão. 

 

Gráfico 1: Evolução das medidas da distância Mão Chão entre os grupos controle e intervenção. 

 

Observando os valores finais, notamos no grupo controle, que o valor Final (0,13cm) 

foi menor que o Pré (4,41cm), porém maior que o valor Pós (-1,47cm), ou seja, a 

flexibilidade anterior aumentou em relação ao início, de forma significativa 

estatisticamente (p=0,03), porém não se intensificou, também não retomou ao valor 

inicial da avaliação Pré, no entanto o valor Final em relação ao Pós encontrado, não 

foi estatisticamente significativo (p=0,237).  

No Grupo Intervenção, os valores encontrados foram diminuindo progressivamente 

demonstrando um efeito imediato que foi se intensificando até o final, não 

retrocedendo como observado no grupo controle, apesar de não se obter diferença 

estatisticamente significativa entre os momentos Pós e Final (p=0,110). 
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Em seguida, nas tabelas 3 e 4, estão demonstrados os resultados entre os grupos 

controle e intervenção, medidos através do Banco de Wells, utilizando os testes de 

Friedman e posteriormente Wilcoxon. 

 

Banco Wells 
Controle Intervenção 

Pré Pós Final Pré Pós Final 

Média 25,56 26,52 27,53 19,41 21,55 24,68 

Mediana 26,50 29,70 29,10 18,60 19,80 24,10 

Desvio Padrão 12,11 13,06 11,73 11,63 11,70 10,80 

Q1 18,90 16,80 22,20 12,75 14,15 18,90 

Q3 32,60 34,90 35,85 24,60 26,95 28,85 

N 11 11 11 11 11 11 

IC 7,15 7,72 6,93 6,87 6,91 6,38 

P-valor 0,012 <0,001 

Tabela 3: Evolução de Banco de Wells por Grupo (valores em cm) 

No grupo Controle, utilizando-se o Banco de Wells, notou-se que a diferença ocorreu 

apenas entre o momento Pré e os demais, observando-se uma resposta imediata à 

imersão, sendo que no Pré houve a menor média (25,56cm), que foi aumentando 

até o momento Final (Pós=26,53cm e Final=27,53cm).  Mais uma vez, não foi 

observada diferença significativa estatisticamente entre os momentos Pós e Final 

(p=0,230). Já no grupo Intervenção, concluímos que existe diferença estatística 

entre todos os momentos. Assim, os valores foram aumentando ao longo do tempo, 

pois iniciou com 19,41cm de média no Pré (p=0,003), foi para 21,55cm no momento 

Pós (p=0,003) e terminou com 24,68cm de média no Final (p=0,006).  

No gráfico abaixo (gráfico 2.) pode ser observada a evolução dos valores entre os 

grupos referentes á medida obtida através do Banco de Wells. 

 

Gráfico 2: Evolução de Banco de Wells por Grupo. 

Os sujeitos ficaram 4 horas após imersão e ou DMA em suas atividades rotineiras na 

Universidade, em sala de aula, sem atividades físicas que contribuíssem para 
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Pré Pós 

Controle 
Pós 0,050 

 
Final 0,013 0,230 

Intervenção 
Pós 0,003 

 
Final 0,003 0,006 

Tabela 4: P-valores da tabela 3 



importantes alterações miofasciais. Porém, os grupos de intervenção (portanto que 

realizaram o DMA) mostraram aumento nos valores Finais pelo Banco de Wells e 

diminuição na distância Mão Chão, sugerindo que o distensionamento conseguido, 

observado pelos valores Pós, não só permaneceram como efeito imediato, mas 

também tardio, após 4 horas de sua aplicação, podendo até serem intensificados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pudemos observar que a imersão em água aquecida e o DMA proporcionaram um 

aumento da flexibilidade anterior de universitárias de forma imediata, observáveis 

pelos resultados obtidos pelas medidas da distância Mão Chãos no GC de 4,41cm 

(média) para -1,47cm (média), com p=0,003, e, no GI de 11,39cm (média) para 

6,36cm (média), com p- 0,003.   E com o Banco de Wells, no GC de 25,56 cm 

(média) para 26,52cm (média), com p=0,05, e, no GI de 19,41cm (média) para 

21,55cm (média) com p=0,03. E ainda, que após 4 horas, em suas atividades 

normais (assistir aula sentadas), próximo ao horário de meio dia, o efeito do DMA é 

intensificado, observado pela mudança dos valores obtidos pelo Banco de Wells de 

21,55 cm (média) para 24,68cm (média) com p=0,006. Já na avaliação com a 

medida da distância Mão Chão de 6,36cm (média) para 3,18cm (média) com 

p=0,230 não existindo significância estatística, talvez explicada pelas compensações 

em vários segmentos corporais durante sua utilização (avaliação do sujeito) e pelo 

número reduzido de sujeitos avaliados. 

Estudar o efeito do Distensionamento Miofascial Aquático auxiliará para embasar a  

atuação clínica e as tomadas de decisão do fisioterapeuta, pois tal intervenção é 

papel fundamental como ponto de partida para vários trabalhos corporais 

preventivos, terapêuticos e mesmo desportivo. 
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