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Resumo

Objetivo – Analisar a influência da mecanosensibilidade neural na mobilidade de extensão do joelho através do teste de flexibilidade dos
isquiotibiais e teste de slump por meio de goniometria. Métodos – Foram avaliados 19 voluntários bilateralmente (38 membros inferiores)
através do teste de slump para mecanosensibilidade neural e teste de flexibilidade dos isquiotibiais com um goniômetro. De acordo com o
teste de slump os MMII foram divididos em 2 grupos: GSP (slump positivo, n = 28) e GSN (slump negativo, n = 10). Posteriormente os par-
ticipantes foram avaliados através do teste de flexibilidade dos isquiotibiais com dorsiflexão e flexão plantar com mensuração da ADM de
joelho. Resultados – Os resultados referentes ao teste de slump revelaram um aumento significativo na ADM de joelho pós-extensão de ca-
beça nos MMII que compõe o grupo GSP (t=10.56; p<0,0001) e não foi evidenciado modificação da ADM de joelho durante o mesmo teste
nos MMII que compõe o grupo GSN (t=0.000; p=0,5). Os resultados referentes ao teste de flexibilidade dos isquiotibiais no grupo GSP re-
velaram um aumento significativo na ADM de joelho com o tornozelo em flexão plantar quando comparado com o tornozelo em dorsifle-
xão (t=8.911; p<0,0001). Já no grupo GSN, não foi evidenciado diferença significativa na ADM de joelho com tornozelo em dorsiflexão ou
flexão plantar (t=1.470; p=0.08). Conclusão – Os resultados sugerem que a dorsiflexão de tornozelo em sujeitos com perda de mecano-
sensibilidade neural detectada pelo teste de slump pode influenciar na ADM de extensão de joelho durante o teste de flexibilidade dos 
isquiotibiais.

Descritores: Sistema musculoesquelético; Sistema nervoso; Nervo ciático

Abstract

Objective – To analyze the neural mechanosensitivity influence in the knee extension mobility through the hamstrings flexibility test and
slump test by goniometry means. Methods – Nineteen subjects were bilaterally assessment (38 lower limbs) with slump test for neural
mechanosensitivity and hamstrings flexibility test by goniometer. In agreement with the slump test the lower limbs were divided in 2
groups: GSP (positive slump, n = 28) e GSN (negative slump, n = 10). After the groups formation the subjects were assessment by hams-
trings flexibility test with dorsiflexion and plantar flexion. The knee range of motion (ROM) was assessment. Results – The results of the
slump test show significant increase in the knee ROM post neck extension in the GSP (t=10.56; p<0,0001) and modification of knee ROM
was not evidenced during the same test in the GSN (t=0.000; p=0,5). The results of the hamstrings flexibility test in the GSP show signi-
ficant increase in knee ROM with plantar flexion ankle when compared with dorsiflexion (t=8.911; p<0,0001). In the GSN, modification
of knee ROM was not evidenced during the same test (t=1.470; p=0.08). Conclusion – Our results suggest that ankle dorsiflexion in sub-
jects with neural mechanosensitivity decrease detected by slump test it can influence in the knee extension ROM during the hamstrings
flexibility test.

Descriptors: Musculoskeletal system; Nervous system; Sciatic nerve

Introdução

A amplitude de movimento (ADM) é caracterizada pela liberdade
de movimento de uma ou mais articulações, influenciadas pela ha-
bilidade de alongamento do sistema muscular1. A perda da habili-
dade de alongamento de um músculo acarreta consequentemente
na redução de amplitudes de movimentos e mudanças posturais dos
segmentos envolvidos1.

Entretanto, a amplitude de um movimento, não é exclusiva-
mente dependente da flexibilidade muscular uma vez que o sistema
neural também apresenta capacidade de se movimentar2. A Neu-
rodinâmica surgiu para auxiliar na investigação da mecânica e fi-
siologia do sistema nervoso e das lesões musculoesqueléticas.
Sendo assim, uma lesão no tecido neural, implica em alterações de
suas propriedades mecânicas e fisiológicas2.

Os nervos periféricos são estruturas complexas, que consistem
em fibras nervosas, tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. Ca-
madas sucessivas de tecido conjuntivo envolvem as fibras ner-
vosas, denominadas endoneuro, perineuro e epineuro. Estas ca-
madas têm como função a proteção das fibras nervosas3. Essa
organização estrutural dos nervos periféricos permite a condu-
ção adequada dos impulsos nervosos pelo axônio, que permite

a tolerância de posturas prolongadas de tronco, cabeça e mem-
bros4. Para que o sistema nervoso possa suportar forças mecâni-
cas geradas pelos movimentos diários e consequentemente evi-
tar lesões, é importante que as suas funções primárias sejam
realizadas de forma adequada para que não haja perda de sua
mecanosensibilidade2,5.

A mecanosensibilidade neural é dependente da capacidade de
três funções primárias, que são: a capacidade de suportar tensão
devido ao aumento de seu comprimento durante um movimento,
a capacidade de deslizamento que auxilia na dissipação de tensão
e a capacidade de suportar compressão, pois durante um movi-
mento o nervo pode sofrer compressão de um músculo ou uma es-
trutura óssea2,5.

A perda da mecanosensibilidade neural pode resultar em dis-
funções nos tecidos que recebem sua inervação. Como conse-
quência, estruturas músculoesquelétcas podem estar comprometi-
das numa disfunção de origem neural. Para essa investigação é
necessário a utilização de testes específicos que avaliam a sensibi-
lidade e mobilidade do tecido neural, quando submetido a um es-
tresse mecânico2.

Desta forma, vários autores tem descrito procedimentos de ava-
liação para a diferenciação de estruturas muscular e neural2,5-8.
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O teste de slump tem sido o teste mais utilizado na prática clí-
nica e tem se mostrado com uma excelente confiabilidade na re-
produção dos sintomas neurais seguido por uma redução desses
sintomas com a extensão cervical como critério para um teste
positivo5,9. 

Diante do exposto, a hipótese é de que uma restrição das con-
dições neurais pode influenciar diretamente no teste de flexibilidade
dos isquiotibiais, uma vez que o mesmo promove estiramento de
raízes nervosas durante a sua realização.

Desta forma o objetivo deste estudo foi de analisar a influência
da mecanosensibilidade neural na ADM de extensão da articulação
do joelho no teste de flexibilidade dos isquiotibiais.

Métodos

Voluntários

Participaram deste estudo 19 voluntários jovens de ambos os
sexos, com idade entre 20 e 29 anos. Os participantes foram
avaliados bilateralmente (38 membros inferiores) através do

teste de slump para mecanosensibilidade neural e teste de fle-
xibilidade dos isquiotibiais. Em ambos os testes a ADM do joe-
lho foi mensurada com um goniômetro (Carci – São Paulo – Bra-
sil) para análise posterior dos valores em graus obtidos. De
acordo com o teste de slump os MMII foram divididos em 2 gru-
pos: GSP (slump positivo) e GSN (slump negativo). Os MMII que
durante o teste de slump não apresentavam modificação da
ADM de extensão do joelho após a extensão da cabeça, foram
considerados negativos. Já os MMII que apresentavam modifi-
cação da ADM de extensão do joelho durante a extensão de ca-
beça, foram considerados positivos. Posteriormente os partici-
pantes foram avaliados através do teste de flexibilidade dos
isquiotibiais com dorsiflexão e flexão plantar com mensuração
da ADM de joelho.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa [Pro-
tocolo nº 409/09] e todos os indivíduos foram informados dos ob-
jetivos do estudo e assinaram um termo de consentimento livre e es-
clarecido de acordo com a Resolução 196 do CNS, antes da
admissão no experimento.
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Figura 1. Figuras ilustrativas da sequência do teste de slump. (1A) – posição inicial do teste. (1B) – voluntário com flexão cervical, torácica e tor-
nozelo em dorsiflexão. (1C) – posição final do teste quando o voluntário relata sensação de desconforto na região posterior da coxa e
restrição do movimento de joelho. (1D) – simulação de um voluntário considerado negativo ao teste. Note que quando a cabeça está em
extensão, não há melhora da ADM de joelho em relação a Figura 1C. (1E) – simulação de um voluntário considerado positivo ao teste.
Note que quando a cabeça está em extensão, há melhora da ADM de joelho em relação à Figura 1C.



Testes de avaliação

Teste de slump

O teste de slump foi aplicado, com base em Butler6 (1998) e
Shacklock2 (1995). Os voluntários foram posicionados de forma
sentada com as dobras dos joelhos na beirada da maca (Figura
1A). As mãos foram unidas atrás de suas costas e foi pedido ao
voluntário que “encurvar-se”, fletindo o pescoço na tentativa de
colocar o “queixo no tórax” juntamente com uma pequena fle-
xão de tronco e aumento da cifose torácica (Figura 1B). Na se-
quência, o pesquisador pedia para o voluntário estender o joe-
lho ativamente, juntamente com uma dorsiflexão do tornozelo,
até o indivíduo referir um desconforto na região posterior da
coxa (Figura 1C). Neste momento, foi realizada a medida de an-
gulação do joelho através de um goniômetro. Após este proce-
dimento, os voluntários realizavam uma extensão de cabeça
para avaliação da sensação na região posterior da coxa (Figuras
1D e 1E). 

Após a extensão de cabeça, se o voluntário relatava um alívio na
região posterior da coxa, o voluntário testado continuava a exten-
são do joelho até sentir um novo desconforto (Figura 1E). Nova-
mente foi realizada uma medida de angulação do joelho. Durante
a realização deste teste, os voluntários que não apresentavam me-
lhora do desconforto na região posterior da coxa e aumento de
ADM de joelho após a extensão da cabeça, foram considerados in-
divíduos negativos ao teste (Figura 1D). Já os voluntários que apre-

sentavam um grande alívio na região posterior da coxa e aumento
de ADM de joelho após a extensão de cabeça, foram considerados
indivíduos positivos ao teste (Figura 1E).

Teste de flexibilidade dos isquiotibiais

O teste de flexibilidade dos isquiotibiais foi realizado, com base
em Brasileiro et al.10 (2007). Para a aquisição dessa medida, o vo-
luntário foi posicionado em decúbito dorsal, com o quadril mantido
a 90 graus e joelho semifletido e o membro contralateral perma-
necendo estendido. O voluntário foi avaliado através da extensão
do joelho, com o tornozelo em dorsiflexão até o indivíduo relatar
um desconforto na região posterior da coxa (Figura 2A). Com o go-
niômetro foi medida a angulação do joelho neste momento. Na
mesma posição, o pesquisador pedia ao voluntário testado que mu-
dasse a posição de dorsiflexão de tornozelo para flexão plantar (Fi-
gura 2B). Quando o voluntário relatava um alívio na região poste-
rior da coxa ele era instruído a continuar a extensão do joelho até
sentir um novo desconforto na região posterior da coxa (Figura 2C).
Neste momento, foi realizado uma nova medida da angulação da
articulação do joelho.

Os voluntários que não apresentavam melhora com a flexão
plantar de tornozelo eram considerados negativos (Figura 2B). Já os
indivíduos que apresentavam um grande alívio na região posterior
da coxa quando foi realizado a flexão plantar, foram considerados
positivos em resposta ao teste (Figura 2C).
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Figura 2. Figuras ilustrativas da sequência do teste flexibilidade dos isquiotibiais. (2A) – voluntário posicionado em decúbito dorsal com quadril
em 90° e extensão de joelho com o tornozelo em dorsiflexão até a restrição de movimento e sensação de desconforto na região poste-
rior da coxa. (2B) – simulação de um voluntário considerado negativo ao teste. Note que quando o tornozelo é posicionado em flexão
plantar, não há melhora da ADM de joelho em relação à Figura 2A. (2C) – simulação de um voluntário considerado positivo ao teste. Note
que quando o tornozelo é posicionado em flexão plantar, há melhora da ADM de joelho em relação à Figura 2A.



* p<0,0001 em relação ao teste de slump com flexão cervical
**p<0,0001 em relação ao teste de flexibilidade com o tornozelo em dorsiflexão

Instrumento de avaliação

Para a avaliação das medidas de angulação da articulação do
joelho, foi utilizado um goniômetro da Marca Carci, São Paulo, Bra-
sil. Durante a avaliação o braço fixo do goniômetro era posicio-
nado paralelo a superfície lateral do fêmur e o braço móvel para-
lelo a superfície lateral da fíbula com o eixo na linha articular do
joelho1.

Análise estatística

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados por meio
do software GraphPad Prism 4. Antes da análise de cada grupo, a
normalidade na distribuição dos dados foi verificada por meio dos
procedimentos da estatística descritiva, utilizando-se o teste de Sha-
piro-Wilk.

Após a coleta, os dados foram submetidos a uma análise estatís-
tica realizada pelo teste t de Student. Para o teste de slump a com-
paração foi feita em relação ao ganho de ADM de joelho com a ca-
beça dos voluntários fletida em relação a cabeça estendida. Já o
teste de flexibilidade dos isquiotibiais a comparação foi feita em re-
lação à ADM de joelho com o tornozelo dos voluntários em dorsi-
flexão e flexão plantar.

Resultados

Os resultados referentes ao teste de slump revelaram um aumento
significativo na ADM de joelho pós-extensão de cabeça nos MMII
que compõe o grupo GSP; extensão de joelho com a cabeça fletida
apresentou média de 150° e cabeça estendida média de 168°
(t = 10.56; p < 0,0001) (Gráfico 1) e não foi evidenciado modifi-
cação da ADM de joelho durante o mesmo teste nos MMII que com-
põe o grupo GSN; extensão de joelho com a cabeça fletida apre-
sentou média de 174° e cabeça estendida média de 174° (t = 0.000;
p = 0,5) (Gráfico 2). Após está análise, o número de membros em
cada grupo foi definido, sendo o GSP com 28 e o GSN com 10
membros inferiores. Os resultados referentes ao teste de flexibili-
dade dos isquiotibiais no grupo GSP revelaram um aumento signi-
ficativo na ADM de joelho com o tornozelo em flexão plantar
(144°) quando comparado com o tornozelo em dorsiflexão (163°)
(t = 8.911; p < 0,0001) (Gráfico 1). Já para o grupo GSN, não foi evi-
denciado diferença significativa na ADM de joelho com tornozelo
em dorsiflexão (163°) ou flexão plantar (167°) (t = 1.470; p = 0.08)
(Gráfico 2). 

Discussão

Pesquisas vêm demonstrando que o sistema neural pode in-
fluenciar diretamente a mobilidade de um determinado segmento,
dependendo da condição de sua mecanosensibilidade2-5,9,11. 

Segundo Tucker et al.12 (2007), o teste de slump é uma ferramenta
de avaliação do sistema neural importante para testar a condição da
mecanosensibilidade do nervo. De acordo com esse teste Coppieters
et al.13 (2005) encontraram diferenças entre 16° a 35,4° de ADM de
extensão de joelho de acordo com o posicionamento do segmento
cervical em sujeitos assintomáticos. Neste sentido Walsh et al.14

(2007) relataram que uma grande maioria de sujeitos assintomáticos
(81% a 96,7%) apresentam uma resposta neural positiva quando o
nervo é mecanicamente sobrecarregado durante o teste de slump.

Já em sujeitos sintomáticos, Pahor e Toppenberg15 (1996) utili-
zaram o teste de slump para avaliar a neurodinâmica de indivíduos
que haviam sofrido entorse de tornozelo em inversão. Os resulta-
dos demonstraram uma redução significativa da extensão do joelho
no lado acometido, comparado com o membro contralateral, nas
três diferentes posições do tornozelo (neutro, dorsiflexão e inversão).
O teste de slump associado com a inversão de tornozelo produziu
sintomas na face lateral da porção inferior da perna, e do tornozelo
que eram reduzidos com a liberação da flexão cervical. 

Os dados deste trabalho corroboram com os dados encontrados
por Coppieters et al.13 (2005), uma vez que no grupo GSP foi en-
contrado uma diferença significativa de 18° de ADM de extensão
de joelho quando a cervical foi permaneceu inalterada mesmo
com a extensão da coluna cervical.

Já em relação ao teste de flexibilidade dos isquiotibiais, este é um
teste muito utilizado apenas para avaliação referente ao tecido
muscular. Entretanto ele pode ser influenciado pelo tecido neural,
dependendo da condição da mecanosensibilidade da raiz neural,
uma vez que todo o trato neural posterior é tencionado durante o
teste. Esse teste apresenta certa similaridade em relação ao teste de
elevação da perna estendida (SLR – straight leg raising). De acordo
com o teste SLR, Boland e Adams16 (2000) encontraram uma dife-
rença de 10° na ADM de quadril durante a aplicação deste teste
com o tornozelo em dorsiflexão quando comparado com o torno-
zelo em flexão plantar.

Os dados deste trabalho referentes ao teste de flexibilidade dos
isquiotibiais se assemelham a esses dados descritos na literatura,
uma vez que foi encontrado uma diferença significativa de 19° na
extensão de joelho com o tornozelo em dorsiflexão quando com-
parado com o tornozelo em flexão plantar. Já no grupo GSN, não
foi evidenciado diferença significativa em relação ao posiciona-
mento do tornozelo.

Gráfico 1. Comparação do teste de slump com flexão de cervical (F)
e com extensão de cervical (E) e do teste de flexibilidade
dos isquiotibiais com dorsiflexão e flexão plantar no grupo
slump positivo (n = 28). As colunas representam a média
dos valores de extensão de joelho em graus e as barras re-
presentam ± erro padrão da média (EPM)

Gráfico 2. Comparação do teste de slump com flexão de cervical (F)
e com extensão de cervical (E) e do teste de flexibilidade
dos isquiotibiais com dorsiflexão e flexão plantar no grupo
slump negativo (n = 10). As colunas representam a média
dos valores de extensão de joelho em graus e as barras re-
presentam ± erro padrão da média (EPM)
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Dessa forma, os dados deste estudo demonstraram que quando
há uma alteração da mecanosensibilidade neural acusada pelo
teste de slump, provavelmente haverá perda de suas propriedades
primárias, como tensão, deslizamento e compressão, que irão in-
fluenciar na ADM de joelho durante o teste de flexibilidade dos
isquiotibiais de acordo com o posicionamento do tornozelo. En-
tretanto, quando o teste de slump se apresentou negativo, não
houve influência do tornozelo na ADM de joelho durante o teste
de flexibilidade.

Conclusão

Os resultados sugerem que a dorsiflexão de tornozelo em sujei-
tos com perda da mecanosensibilidade neural detectada pelo teste
de slump pode influenciar na ADM de extensão de joelho durante
o teste de flexibilidade dos isquiotibiais. 

Este achado trás uma informação relevante no aspecto clínico e
científico uma vez que o teste de flexibilidade dos isquiotibiais é
amplamente utilizado como método de avaliação e pode acusar
uma falsa ADM de joelho, dependendo da condição do sistema
neural.
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