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INTRODUÇÃO: A ginástica artística é uma modalidade caracterizada por meio da 

execução de movimentos complexos e de alta sobrecarregas nas estruturas ósseas, 

articulares e musculares, quais podem ocasionar disfunções miofasciais e 

comprometer a capacidade funcional. Assim, realizar uma sessão de mobilização 

miofascial pode reduzir dores musculoesqueléticas e aumentar o desempenho 

agudo nos componentes da capacidade funcional. OBJETIVO: Analisar o efeito 

agudo de uma sessão de mobilização miofascial na capacidade funcional de 

ginastas. MÉTODOS: Doze ginastas saudáveis (média de 14,8 ± 3,28 anos) foram 

submetidos a uma sessão de IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization), 

baseada na metodologia Myofascial Release®, que preconiza a harmonização da 

biotensegridade miofascial por meio da mobilização instrumental das linhas 

anatômicas miofasciais. A técnica foi aplicada nas regiões do ombro, membros 

superiores, cintura escapular, dorso, quadril e membros inferiores. A capacidade 

funcional foi determinada, pré e pós uma sessão de mobilização miofascial, por meio 

da aplicação do protocolo de avaliação funcional do movimento (Functional 

Movement Screen - FMS) que consiste de sete testes com diferentes padrões de 

movimentos (agachamento profundo, passo por cima da barreira, avanço em linha 

reta, mobilidade de ombro, elevação de perna estendida, estabilidade de tronco e 

estabilidade de rotação) e pontuação em uma escala de zero a três pontos. Para as 

análises, a capacidade funcional foi adotada como a soma dos sete testes da 

avaliação funcional do movimento. RESULTADOS: O teste de Wilcoxon pareado foi 

utilizado para comparar os valores da capacidade funcional, pré e pós mobilização 

miofascial, devido à característica ordinal da variável dependente. Aumentos 

significantes foram observados nos valores da capacidade funcional pós a 

mobilização miofascial (10,2%; 14,8 ± 1,8 vs. 16,3 ± 1,7; P < 0,05). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os achados do presente estudo sugerem que uma 

sessão de mobilização miofascial instrumental promove aumentos na capacidade 

funcional em ginastas. 

 

INTRODUÇÃO  

A Ginástica Artística (GA) no Brasil é uma modalidade esportiva em ascensão. 

Recentes conquistas internacionais contribuíram para transformar incentivar a 



criação de centros de treinamento, proporcionando o crescente aumento no número 

de jovens que aderiram à modalidade (1).  

A convivência do ginasta em fase de crescimento, com movimentos de alta 

complexidade pode contribuir para o seu desenvolvimento físico. A diversidade de 

acrobacias e seus elevados graus de complexidade demandam constante 

estimulação corporal e em consequência, a adaptação das capacidades físicas e 

motoras, que podem facilitar a aquisição de habilidades importantes para garantir 

bons níveis de condicionamento físico (2,3). Entretanto, a GA quando praticada em 

alto nível torna-se bem mais específica em relação à necessidade de 

desenvolvimento físico e desempenho de alto rendimento, podendo sobrecarregar 

estruturas ósseas, articulares e miofasciais. Desta forma, necessidade de dedicação 

extrema em treinamentos, especialização física precoce, entre outros fatores podem 

causar elevados níveis de estresse físico, podendo ocasionar dores corporais, 

lesões por trauma cumulativo e até sequelas permanentes em decorrência da 

deterioração de estruturas articulares (4). 

Portanto, em atletas altamente treinados a precisão na elaboração dos treinamentos, 

a escolha de protocolos de avaliações eficazes para identificar riscos e as 

intervenções terapêuticas regulares são condutas seguras para a melhoria do 

rendimento, uma vez que nesses indivíduos é comum a carga de treinamento oscilar 

entre o estimulo insuficiente e o aparecimento de incapacidades relacionadas ao 

excesso de treinamento (5).  

Gray Cook et al. desenvolveram um instrumento específico para avaliar a 

capacidade funcional, e que poderia levar a uma abordagem eficaz na prevenção de 

lesões em atletas de alto rendimento, incluindo ginastas, a Avaliação Funcional do 

Movimento (FMS) (6). Esse instrumento avalia a qualidade dos padrões de 

movimentos funcionais, acusando assimetrias, limitações, determinando os déficits 

que muitas vezes não são encontrados em avaliações tradicionais. Esse protocolo 

de avaliação exige dos indivíduos flexibilidade, mobilidade articular, força muscular, 

propriocepção, coordenação motora, e equilíbrio corporal para realização das etapas 

do teste (7). Apesar do método FMS não poder ser utilizado para a determinação de 

diagnósticos, é um excelente instrumento para demonstrar limitações ou assimetrias 

nos padrões de movimentos. Ao utilizar movimentos compensatórios ineficientes, os 

indivíduos podem reforçar padrões inadequados e desenvolverem quadros álgicos 

ou mesmo lesões (8). 



No campo das intervenções terapêuticas, a mobilização miofascial é uma técnica 

não invasiva, de aplicação simples e rápida, utilizada para contribuir com a melhora 

dos níveis de dor, flexibilidade e melhoria da capacidade funcional. Em seus relatos, 

Myers (2010) afirma que a fáscia é um tecido conjuntivo que envolve as fibras 

musculares e tem como função contribuir na transmissão de força entre os 

segmentos corporais (9). Quando se encontra tensionada em excesso, ou quando 

perde a plasticidade devido ao estresse mecânico, esse tecido é capaz de afetar a 

flexibilidade e a capacidade de movimentação em níveis adequados de amplitude 

(10). Nesse sentido, essa técnica atua como uma mobilização da fáscia (11), ou 

seja, pode ser realizada através do uso de instrumentos específicos para gerar 

tração sobre os trilhos miofasciais em regiões corporais que podem tornar-se rígidas, 

prejudicando a flexibilidade e interferindo sobre a qualidade dos movimentos 

corporais. 

Através do exposto, diversas formas de intervenção que primam pela melhora do 

rendimento em atletas já vêm sendo estudadas e utilizadas para melhorar o 

desempenho em atletas de alto rendimento (12). Investigações sobre a eficiência de 

técnicas capazes de avaliar os padrões de movimentos (FMS), e melhorar 

capacidades físicas em atletas (mobilização miofascial) podem ter grande utilidade 

para aprimorar as condições físicas e desempenho de ginastas. Portanto, o objetivo 

do presente estudo foi analisar o efeito agudo de uma sessão de mobilização 

miofascial na capacidade funcional e níveis de dor em ginastas de competição. 

 

MÉTODOS 

Amostra 

Participaram do estudo 12 ginastas de competição (14,8 ± 3,28 anos), sendo nove 

do sexo feminino e três do sexo masculino. Como critério de inclusão, os ginastas 

deveriam participar de competições por no mínimo um ano, não ter praticado 

exercícios vigorosos 24 horas antes dos procedimentos do presente estudo e não 

apresentar qualquer restrição ósteo-musculo-articular para a realização dos testes. 

Foram excluídas as participantes que não compareceram ao local da coleta de 

dados no horário indicado. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa 

com seres humanos (Protocolo nº 72354717.4.0000). Os participantes da pesquisa 

foram orientados sobre os procedimentos do estudo e assinaram o Termo de 



Consentimento Livre e Esclarecido, conforme às normas da resolução 196/96 do 

CNS. 

Análises Estatísticas 

O teste de Wilcoxon pareado foi empregado com o intituíto de comparar os valores 

da capacidade funcional, pré e pós mobilização miofascial, devido à característica 

ordinal da variável dependente. O nível de significância adotado foi de P < 0,05. Os 

resultados são expressos em média ± desvio padrão. Os procedimentos estatísticos 

foram realizados no programa StatisticaTM, versão 7.0.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Para avaliar o perfil dos ginastas foi aplicado o teste FMS que se destina a avaliar 

qualidade de padrão de movimento, identificando limitações e assimetrias. É 

composto por sete testes funcionais, entre eles: agachamento profundo, passo por 

cima da barreira, avanço em linha reta, mobilidade de ombro, elevação da perna 

estendida, estabilidade de tronco e estabilidade de rotação. A pontuação é realizada 

em uma escala ordinal de 0-3. Uma pontuação de 3 representa a capacidade do 

indivíduo para executar padrão de movimento sem compensações, uma pontuação 

de 2 indica que algum tipo de compensação está presente, e uma pontuação de 1 é 

dado quando o indivíduo é incapaz de executar o padrão de movimento. O zero é 

registrado se houver dor durante execução do teste13. 

Durante a aplicação dos testes, para manter a consistência em todas as triagens, o 

aplicador segue um script de orientações padronizadas pelo FMS e este é repetido 

para todos os participantes. Os participantes têm a possibilidade de repetir três 

vezes a execução de cada movimento. Em cada movimentação o avaliador analisou 

a execução dos padrões de movimentos dos atletas e registrou a pontuação em 

tempo real através de observação visual dos planos frontal e sagital.  

Apenas um avaliador, com formação em curso de treinamento padronizado em FMS 

e terapias de mobilização miofascial, previamente treinado, realizou todas as 

avaliações. A mobilização miofascial (IASTM) é uma forma de terapia que se utiliza 

de instrumentos que envolvam a aplicação de baixa carga de tensão tangencial de 

longa duração no complexo miofascial com intenção de reestabelecer o 

comprimento ótimo, redução da dor e potencializar a função. Os objetivos principais 

da mobilização miofascial são: Reduzir tensão miofascial, auxiliar no ganho da 

extensibilidade tecidual, prevenir e tratar dor miofascial pós exercício e assim 



potencializar a função. Neste estudo o objetivo principal foi de melhorar a 

capacidade funcional dos atletas de GA, aumentando a extensibilidade tecidual dos 

atletas. Para isso a mobilização miofascial foi efetuada seguido os trilhos anatômicos 

dos principais grupos musculares exigidos durante a atividade de GA 

 

RESULTADOS 

 Na Tabela 1, são apresentados os valores dos componentes da aptidão 

funcional, pré e pós, liberação miofascial, das participantes. Aumentos significantes 

pós liberação miofascial foram observados para os movimentos de agachamento 

profundo e mobilidade de ombro (P < 0,05). Entretanto, diferenças significantes não 

foram observadas para (P > 0,05), pré e pós liberação miofascial, para os testes 

passo por cima da barreira, avanço em linha reta, elevação de perna estendida, 

estabilidade de tronco e estabilidade de rotação. 

 

Tabela 1. Valores de cada componente da aptidão funcional do teste de avaliação 

funcional do movimento, pré e pós liberação miofascial, em ginastas de competição 

(n=12). 

 Pré Pós 

Agachamento profundo 1,9 ± 0,5 2,3 ± 0,7 

Passo por cima da barreira 2,3 ± 0,5 2,5 ± 0,5 

Avanço em linha reta 2,4 ± 0,7 2,6 ± 0,5 

Mobilidade de ombro 1,8 ± 0,6 2,3 ± 0,6 

Elevação de perna 

estendida 

3,0 ± 0,0 3,0 ± 0,0 

Estabilidade de tronco 1,5 ± 0,5 1,8 ± 0,6 

Estabilidade de rotação 1,8 ± 0,6 1,8 ± 0,4 

Os valores estão expressos em média ± desvio padrão. 

 

 

A soma dos valores dos movimentos do teste de avaliação funcional do 

movimento (FMS) em ginastas de competição é apresentada na Figura 1. Aumentos 

significantes foram observados nos valores da capacidade funcional pós a 

mobilização miofascial (10,2%; P < 0,05). 



 

 

Figura 1. Soma dos valores dos sete movimentos do teste de avaliação funcional do 

movimento (FMS) em ginastas de competição (n=12). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os achados do presente estudo sugerem que uma sessão de mobilização miofascial 

instrumental promove aumentos na capacidade funcional em ginastas. 
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