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RESUMO 

Novas tecnologias, como a Termografia infravermelha e Algometria de pressão têm 

auxiliado os profissionais da área da saúde, tanto para fins de diagnóstico quanto 

para prevenção e tratamento. A liberação miofascial pode ser realizada por um 

conjunto de abordagens, ao contrário de uma técnica específica, a liberação 

miofascial é melhor compreendida como uma abordagem orientada que tem como 

objetivo mobilizar os tecidos baseada nas restrições funcionais e na interação dos 

mesmos com o movimento e postura. As técnicas de liberação miofascial e 

mobilização de tecidos moles assistida por instrumento (IASTM) têm sido usadas 

para aumentar o movimento (ROM); no entanto, evidências comparando diretamente 

a eficácia das técnicas são limitadas. 

INTRODUÇÃO 

A constante evolução tecnológica ocasiona o surgimento de inúmeras 

técnicas e intervenções, as quais facilita e proporciona confiabilidade em diversas 

áreas, inclusive na Educação Física. A termografia infravermelha e algometria de 

pressão auxiliam profissionais da área da saúde em diagnósticos, prevenções e 

tratamentos. Em adição, novas intervenções, por exemplo, a liberação miofascial, 

contribui para uma recuperação mais rápida e eficaz. 

OBIJETIVO 

  O objetivo desta pesquisa é Comparar o efeito de diferentes intervenções de 

liberação miofascial nas respostas agudas do movimento, dor e alterações teciduais 

avaliadas por termografia infravermelha na região dos Isquiotibiais.  

METODOLOGIA 

  Participarão do estudo 24 jogadores de futebol do sexo masculino que, serão 

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

na região dos Isquiotibiais. Avaliação biomecânica funcional será por 

biofotogrametria e FMS (Functional Movement Systems); E para realização da 

termografia será utilizado uma câmera infravermelha Therma CAM T430sc® (FLIR, 

EUA). A captura das imagens será realizada em uma sala com temperatura 

ambiente constante a 23°C, com variação de ±1°C, umidade relativa menor que 
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60%. Os voluntários permanecerão em repouso na sala por um período de 15 

minutos antes de iniciar a coleta de imagens que será analisada em software 

específico (FLIR Systems AB), e após serão aplicadas as técnicas IASTM em 03 

grupos iguais de oito pessoas, cada grupo utilizará uma técnica; ventosa, 

instrumentos de metal e crochetagem.  

DESENVOLVIMENTO 

  Após a aplicação de cada técnica os indivíduos serão avaliados pelos 

instrumentos descritos na metodologia imediatamente a aplicação do IASTM e após 

24 horas as avaliações serão repetidas. Para análise estatística será utilizado os 

testes de Shapiro-Wilk e Levene, serão utilizados para verificar a distribuição de 

normalidade e homogeneidade dos dados, respectivamente. Os resultados serão 

reportados em média ± desvio padrão. A análise de variância two-way, para medidas 

repetidas no segundo fator, será utilizada para as comparações entre as diferentes 

intervenções e momentos. O teste post hoc de Scheffé será empregado para 

identificar possíveis diferenças significantes. O tamanho do efeito também será 

calculado. O nível de significância adotado nas análises será de P < 0,05. Os 

procedimentos estatísticos serão realizados no programa StatisticaTM, versão 7.0.  

  O teste de Wilcoxon pareado, utilizado para comparar os valores da capacidade 

funcional; Algia e termografia pré e pós-mobilização miofascial, devido à 

característica ordinal da variável dependente. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Resultado esperado com a utilização das técnicas de IASTM se o mesmo 

pode ser eficaz em provocar respostas agudas na melhora do movimento, na 

diminuição da dor, na capacidade funcional e provocar alteração na temperatura 

cutânea. Deste modo, a principal hipótese desse estudo é determinar quais técnicas 

de liberação miofascial apresenta melhores resultados. 
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