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TÍTULO DO PROJETO 
 

Efeitos do alongamento e da mobilização neural na flexibilidade: Estudo 
randomizado controlado. 

 
RESUMO 

 
O objetivo deste estudo é comparar a eficácia da mobilização do sistema 
nervoso e do alongamento para ganho de flexibilidade no movimento de flexão 
da articulação do quadril.Será realizado 10 sessões de alongamento no grupo 
1 e 10 sessões de mobilização neural no grupo 2. Para avaliação será 
realizado teste para flexibilidade utilizando o flexímetro.O teste será realizado 
nos dois grupos, antes e depois de realizarem todas as sessões.Quando 
realizado o teste pela segunda vez a voluntária deverá estar em descanso de 
pelo menos vinte quatro horas após a última sessão. O alongamento será 
realizado em três séries, de 60 segundos cada.A mobilização neural será 
realizada em três séries, de 60 segundos cada.Após coleta e tabulação será 
definida a análise estatística. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
 

flexibilidade, alongamento e mobilização neural. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Fidelis, Patrizzi e Walsh (2013) A flexibilidade é definida como a máxima 
amplitude de movimento e é muito importante para as tarefas do dia a dia, 
considerada um componente muito importante para a execução de movimentos 
simples ou complexos, desempenho desportivo, manutenção da saúde e 
preservação da qualidade de vida. Não há definição de padrões ótimos de 
flexibilidade além de sua variação como idade, gênero e raça. Sua perda não 
só reduz a quantidade de movimento realizado por uma articulação, como pode 
também aumentar a probabilidade de lesão nas articulações ou músculos 
envolvidos.  
O alongamento é um exercício físico que auxilia naflexibilidade dos músculos, 
promovendo o estiramento de uma boa parte das fibras musculares, além de 
proporcionar uma boa amplitude do movimento, melhorando o desempenho 
nas atividades físicas.A prática do alongamento para prevenir lesões 
musculares tem sido encorajada para evitar o espasmo muscular, que impede 
o fluxo sanguíneo para os músculos, gerando dor isquêmica, também 
proporciona uma boa postura corporal em estado dinâmico ou estático que é 
essencial nas atividades de vida diária, uma boa postura evita que nosso corpo 
permaneça em contração excessiva e prolongada. Pensando nisso, os 
exercícios de alongamento ajudam no realimento dos tecidos musculares e 
consequentemente na postura a favor da harmonia de movimentos corporais. 
(DANTAS, 2005)  
Bonvicini, Gonçalves e Batigália (2005) compararam os efeitos de duas 
técnicas diferentes de alongamento muscular durante quatro semanas. Foram 
estudadas 30 mulheres, voluntárias, de mesma faixa etária, divididas em dois 
grupos de quinze. Foi realizada a goniometria da flexão de quadril de ambos os 



membros inferiores das 30 voluntárias. O grupo estudado possuía 15 
voluntárias, cada uma delas foram submetidas a uma sessão de alongamento 
sustentado por 60 segundos no membro inferior direito e 2 sessões de 
alongamento de 20 segundos, com intervalo de 10 segundos, no membro 
inferior esquerdo. As outras 15 participantes constituíram o grupo controle e 
não receberam nenhuma intervenção. Os resultados mostraram ganho de 
amplitude de movimento para a musculatura isquiotibial mostrou ser maior em 
sessões de alongamento passivo de uma série de 60 segundos. 
A mobilização do sistema nervoso é um método de terapia manual que vem 
sendo estudada no mundo todo, ela se destaca pelo efeito de diminuição de 
dor quando causada por uma disfunção de tecido neural, mais comum em 
membros superiores e membros inferiores. A dor neural pode ser descrita de 
diferentes formas, sendo elas formigamento, choque, perda de sensibilidade, 
dormência entre outros. A deformação mecânica e diminuição da mobilidade 
presentes no sistema nervoso prejudicam a integridade do mesmo, e é 
exatamente nesses fatores que a mobilização neural atua. (BUTLER, 2003). 
Segundo Fontequeet al (2005) o objetivo desta pesquisa é verificar a eficácia 
da mobilização neural e do alongamento, no ganho de amplitude de movimento 
de flexão de quadril em indivíduos sedentários e assintomáticos apresentando 
apenas restrição da musculatura posterior da coxa por encurtamento. 
Participaram da amostra 10 (dez) indivíduos de ambos sexos, constituídos dois 
grupos; grupo A, composto por cinco indivíduos, onde foi aplicado a 
mobilização do sistema nervoso, e o grupo B formado por cinco indivíduos, 
onde foi aplicado o alongamento passivo. Os dados foram obtidos através de 
um goniômetro posicionado a nível trocanteriano a fim de mensurar a flexão do 
quadril pré e pós-tratamento. A diferença obtida entre o ganho de amplitude de 
movimento entre mobilização neural e alongamento passivo foi de 8,4 graus, 
demonstrando assim maior efetividade da mobilização neural no ganho de 
amplitude de movimento de quadril. 
 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 
O objetivo geral deste estudo será verificar os efeitos da mobilização do 
sistema nervoso e do alongamento na flexibilidade. 
O objetivo específico é comparar a eficácia da mobilização do sistema nervoso 
e do alongamento para ganho de flexibilidade no movimento de flexão da 
articulação do quadril. 
 

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 
 
Indivíduos com diminuição de flexibilidade possuem prejuízo durante a 
produção de movimento, na manutenção da postura, na estabilização das 
articulações e uma probabilidade maior de sofrer lesões. Portanto, este estudo 
irá avaliar os fatos com os dados e fazer uma comparação de duas técnicas, 
verificando os efeitos do exercício passivo de alongamento muscular versus a 
mobilização neural para ganho de flexibilidade no movimento de flexão da 
articulação do quadril. 
 

METODOLOGIA 
 



Será realizado um ensaio clínico randomizado controlado e cego. Os 
participantes deste estudo devem respeitar os critérios de inclusão e exclusão. 
Critérios de inclusão: possuir flexibilidade no movimento ativo de flexão da 
articulação do quadril menor do que 90 graus; ter idade entre 18 e 25 anos e 
ser do gênero feminino. 
Critérios de exclusão: possuir contraindicação aos tratamentos (bloqueio 
articular, fratura óssea recente, presença de processo inflamatório, dor aguda, 
hematoma, doença degenerativa, estenoses extremas, problemas cognitivos, 
incapacidade de comunicação), não comparecer no dia da avaliação ou faltar 
no dia do tratamento. 
O nosso estudo será realizado será realizado nas dependências do Centro 
Universitário Católico Salesiano Auxilium de Lins. 
Os participantes serão informados de todos os objetivos e procedimentos 
realizados nesse estudo, aqueles que concordarem irão assinar um termo de 
consentimento livre e esclarecido.  Todos serão avaliados por um terapeuta 
cego que fará a distribuição dos grupos de tratamento. Será realizado 10 
sessões de alongamento no grupo 1 e 10 sessões de mobilização neural no 
grupo 2. 
Será realizado teste para flexibilidade utilizando o flexímetro: Teste de elevação 
do membro estendido ativo. Para isso, a participante será posicionada em 
decúbito dorsal, fixando-se o joelho do membro que não está sendo avaliado 
(estendido). O segmento não perde o contato com a maca durante o 
movimento. O membro avaliado deverá manter a máxima extensão do joelho, e 
o tornozelo em posição neutra durante o movimento de flexão do quadril. O 
flexímetro será colocado na face lateral da coxa para que não haja alteração no 
ângulo com alguma movimentação no joelho. O mostrador é voltado para fora 
(para o avaliador). Estabiliza-se a pelve, evitando a elevação do quadril e a 
retirada da coluna lombar da superfície durante o movimento ativo de flexão da 
articulação do quadril.O teste será realizado nos dois grupos, antes e depois de 
realizarem todas as sessões.Quando realizado o teste pela segunda vez a 
voluntária deverá estar em descanso de pelo menos vinte quatro horas após a 
última sessão. 
O alongamento estático será realizado em três séries, de 60 segundos cada. A 
voluntária será posicionada em decúbito dorsal. O membro inferior que não 
recebe o alongamento ficará com o joelho em extensão, sem perder o contato 
com a maca. Já o membro inferior que recebe o alongamento, irá manter a 
articulação do tornozelo em dorsiflexão máxima, e a articulação do joelho em 
extensão máxima. Mantendo estáticas as posições destas duas articulações, 
aplica-se o movimento de flexão da articulação do quadril até o participante 
relatar um desconforto suportável na região posterior do membro inferior. 
A mobilização neural será realizada em três séries, de 60 segundos cada. A 
voluntária será posicionada em decúbito dorsal. O membro inferior que não 
recebe a mobilização neural ficará com o joelho em extensão, sem perder o 
contato com a maca. Já o membro inferior que recebe a mobilização neural, irá 
manter a articulação do joelho em extensão máxima. Aplica-se o movimento de 
flexão da articulação do quadril até o participante relatar um desconforto 
suportável na região posterior do membro inferior. A partir deste momento 
começa a movimentação contínua passiva da articulação do tornozelo, 
alternando da posição neutra para a posição de dorsiflexão, um ciclo deste 
movimento por segundo. 



Após coleta e tabulação será definida a análise estatística. 
 

RESULTADOS 
 

Para a análise estatística foi realizado um teste de normalidade Kolmogorov-
Smirnov, para posteriormente realizar a comparação dos dados onde foi 
analise de variância para dados não paramétricos Kruskal-Waills seguido de 
Stundent-Newman-Keuls. 
 

 
 

 
*P ≤ 0,05 em relação ao pré no mesmo grupo. 
#P ≤ 0,05 em relação ao pós entre os grupos 
 
Para achar o valor percentual entre os grupos foi utilizado o delta percentual. 
Δ% do Grupo Alongamento = 11,99% 
Δ% do Grupo Mobilização = 16,58% 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 
Nos últimos anos, estudos procuram avaliar os efeitos do alongamento e da 
mobilização neural em diversas partes e disfunções do corpo. No presente 
estudo, avaliou – se os resultados dessas aplicações e técnicas no aumento da 
flexibilidade. 
O alongamento muscular está sendo um foco de contradições quando se 
tratam de seus benefícios, no que se diz respeito ao desempenho muscular e 
na prevenção de lesões do indivíduo. Diversos estudos realizados, com o 
objetivo de identificar os efeitos do alongamento muscular antes de qualquer 
exercício físico. Contudo, nota-se ultimamente uma tendência a um consenso 
entre os resultados dos mesmo (CORNWELL et. Al, 2001; KNUDSON 



NOFFAL, 2005; MAREK et al.,2005; SHRIER, 2004). Segundo 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24100287) LAUERSEN ET AL. (2014) o 
fortalecimento muscular é a estratégia mais efetiva para prevenção de lesões 
esportivas. 
No estudo de CAMPANA et al. (2001) fica evidente a importância do exercício 
de alongamento com um mínimo de desconforto muscular para aumentar a 
flexibilidade. Desta maneira, conseguimos provocar aumento de flexibilidade 
nos indivíduos do grupo que recebeu o alongamento. 
DURIGON (1995) descreve que quando o alongamento aplicado era de 20 a 
30% de seu comprimento inicial, as alterações do sarcomero continuavam 
manifestando-se após o relaxamento, sendo portando irreversíveis. Nos casos 
de alongamento de 10%, as modificações eram inteiramente reversíveis. 
Pensando nisso, o grupo que tratamos com exercício de alongamento, obteve 
apenas um efeito agudo no aumento da flexibilidade. 
O alongamento é um dos métodos mais utilizados no âmbito fisioterapêutico 
para promover amplitude de movimento e dar mobilidade adequada aos 
tecidos, prevenindo assim lesões recentes e recidivas, (KISNER, COLBY, 
2009). Porem autores como Shrier (2004), Ramos, Santos e Gonçalves (2007), 
Cornwell, Nelson e Sidaway (2002), dentre outros, vem mostrando em seus 
estudos que o alongamento tem um efeito negativo na força muscular. 
Portanto, estimular o aumento de flexibilidade parece importante no esporte, 
somente nas atividades que exigem flexibilidade. 
Neste estudo observou-se que o grupo de alongamento com 60 participantes, 
obteve de forma significativa o ganho de movimento de flexão de quadril.   
A mobilização do sistema nervoso tem sido abordada nos últimos vinte anos 
com objetivo terapêutico, especialmente para manutenção, aumento da 
amplitude de movimento e alivio de dor e recentemente a técnica vem sendo 
 Utilizada também com o objetivo de diagnostico, avaliando as mais diversas 
doenças que acometem as raízes nervosas (OLIVEIRA JUNIOR; TEIXEIRA, 
2007). Embora existam publicações com os mais diversos objetivos com a 
técnica de mobilização neural (COPPIETERS et al, 2005). 
A mobilização neural vem ganhando grandes avanços, como técnicas de 
restauração do movimento e da flexibilidade, já que restabelece a 
neurodinâmica e o fluxo exoplasmatico, obtendo a homeostasia dos tecidos 
nervosos. (MONNERAT 2010). Uma vantagem clínica da técnica de 
mobilização neural a produção no aumento da flexibilidade não provoca 
desconforto no paciente. 
A mobilização neural procura restaurar o movimento e elasticidade, o que 
promove o retorno as suas funções normais. BUTLER (2003) afirma que 
quando um nervo é alongado, sua área transversal é gradualmente reduzida. 
Por isso, a aplicação deve sempre ser suave. 
O presente estudo identificou que o grupo de mobilização neural com 
participação de 60 indivíduos causou de forma coerente e significativa o 
aumento da flexibilidade na articulação do quadril.  
Os resultados obtidos permitiram observar que o desempenho do grupo 1 
quanto ao alongamento na flexibilidade da articulação de quadril obteve 
resultados de grande importância, apresentando melhora nos indivíduos 
avaliados no presente projeto. Já os resultados encontrados no grupo 2, 
mobilização neural, também obteve resultados significativos para o ganho de 



flexibilidade da articulação de quadril. Ambos os grupos nos demonstrou 
melhora no ganho de flexibilidade. 
Os nossos resultados não corroboram com o estudo de ELLIS & HING (2008) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19119380 que demonstram evidências 
limitadas para utilização terapêutica da mobilização neural.   
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