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Resumo
Objetivo – O presente estudo visa comparar a eficácia da mobilidade vertebral e do alongamento posterior de membros inferiores no
ganho de flexibilidade. Métodos – Participaram do estudo 20 estudantes do sexo feminino, com idade entre 20 e 30 anos, não praticante
de atividade física, divididas em dois grupos, a saber: Grupo Mobilidade (n=10) foi submetido a exercícios de mobilidade vertebral, e
Grupo Alongamento (n=10) foi realizado alongamento passivo de membros inferiores. A avaliação da flexibilidade foi mensurada antes
do início dos exercícios e novamente ao término dos mesmos. O estudo teve duração de cinco semanas. Resultados – Houve uma me-
lhora da flexibilidade em ambos os grupos, entretanto, não houve diferença estatística na comparação entre os dois grupos. Conclusão –
Observou-se que a prática regular dos exercícios propostos em ambos os grupos promoveu significativa melhora no ganho de flexibili-
dade.

Descritores: Amplitude de movimento articular; Exercícios de alongamento muscular; Limitação da mobilidade 

Abstract
Objective – This study aims to compare the efficacy of spinal mobility and subsequent stretching of the lower limbs in flexibility gains.
Methods – The study included 20 female students, aged between 20 and 30 years, not practicing physical activity, divided into two
groups, namely: Mobility Group (n = 10) underwent spinal mobility exercises, and Stretching Group (n = 10) was performed passive
stretching of lower limbs. Evaluation of flexibility was measured before the start of the exercise and again at the end of the same. The
study lasted five weeks. Results – There was an improvement in the flexibility masters groups, however, there was no statistical difference
in the comparison between the two groups. Conclusion – It was observed that the regular practice of the exercises in both groups
provided a significant improvement in flexibility gains.

Descriptors: Range of motion articular; Muscle stretching exercises; Mobility limitation

Introdução
A flexibilidade é definida como a capacidade de mo-

ver uma articulação, ou uma série de articulações, por
meio da amplitude de movimento total, irrestrita e livre
de dor. A flexibilidade irá depender da viscoelasticidade
do tecido conjuntivo, ou seja, das estruturas ligamen-
tares e capsulares ao redor dessa articulação. Além
disso, a amplitude de movimento articular pode ser li-
mitada também pela forma das superfícies articulares,
e pela flexibilidade muscular ou capacidade da unidade
musculotendínea de se alongar1-2.

A perda da flexibilidade é definida como a redução
da habilidade de deformação do músculo3.

Para cada articulação a flexibilidade é bastante espe-
cífica podendo variar de indivíduo para indivíduo e até
no mesmo indivíduo com passar do tempo1.

Acredita-se que a flexibilidade mantém-se estável
até por volta dos dez anos de idade. Ao se entrar na
fase da puberdade começa-se perder a flexibilidade
gradativamente, revelando perdas mais acentuadas a
partir de 30 anos de idade, perdas estas, associadas
mais a falta de treinamento do que ao processo de 
envelhecimento4-5.

Alguns fatores como temperatura, ambiente, idade,
sexo, herança genética, tensão muscular, limitações do
tecido conjuntivo dentro dos músculos, ligamentos, in-

fluências neuromusculares entre outros, podem vir a
influenciar na flexibilidade1.

Diversos procedimentos vêm sendo utilizados na fi-
sioterapia para o ganho de flexibilidade. O treinamento
através de exercícios de alongamento passivo e mobi-
lidade vertebral são técnicas exploradas para alcançar
tal objetivo4,6.

O alongamento pode ser definido como uma técnica
utilizada para aumentar o comprimento das estruturas
constituídas de tecidos moles, consequentemente a ex-
tensibilidade musculotendínea e do tecido conjuntivo
periarticular. À medida que ocorre o aumento do com-
primento das estruturas que tiverem encurtamento adap-
tativo, há também o aumento da flexibilidade articular,
ou seja, da amplitude de movimento (ADM)7.

Dentre os métodos de alongamento, o mais utilizado
é o alongamento passivo, pois é o método mais seguro,
simples e com menor risco de lesão. Nesse tipo de
alongamento o membro será mantido em posição esta-
cionária em seu maior comprimento possível, ou seja,
o tolerado pelo paciente, por um período de um minuto.
O procedimento deve ser realizado de forma lenta e
gradual para evitar a resposta neurológica do reflexo
do estiramento e estimular a atividade dos órgãos ten-
dinosos de Golgi3,8-10.

Os efeitos do alongamento podem ser divididos em



agudos e crônicos. Os agudos são resultado da flexibi-
lização do componente elástico da unidade musculo-
tendínea que diminui a tensão muscular, e, os crô¬nicos
resultam em remodelamento adaptativo da estrutura
muscular, explicado pelo acréscimo do número de sar-
cômeros em série, o que implica em aumento do com-
primento muscular, efeitos estes, que po¬dem perma-
necer por determinado período após a interrupção dos
exercícios2,7.

A mobilidade vertebral caracteriza-se basicamente
pela capacidade biomecânica que a coluna vertebral
tem em movimentar-se, sendo que além das vértebras e
dos músculos, a coluna depende do funcionamento dos
discos intervertebrais e dos ligamentos para que ocorram
os movimentos. Normalmente, existe boa mobilidade
vertebral na infância e adolescência, enquanto na idade
adulta, com o aparecimento de fatores de risco como o
sedentarismo, gravidez, obesidade e osteoporose, a co-
luna vertebral apresenta redução da mobilidade4. 

A coluna vertebral forma o eixo ósseo do corpo, ofe-
rece proteção, resistência e sustentação, mas também
a flexibilidade necessária à movimentação do tronco.
Os movimentos da coluna são, em geral, o somatório
de pequenos movimentos resultando em ampla exten-
são da mobilidade da coluna como um todo4,11. 

Por outro lado, deve-se ressaltar que estes movimentos
são mais livres nas junções entre vértebras de uma região
e outra, como na lombossacral e na toracolombar11.

A coluna vertebral é o segmento mais complexo e
funcionalmente significativo do corpo humano. Na fle-
xão a coluna curva-se anteriormente. Em virtude da
presença das costelas, ela é reduzida no segmento to-
rácico da coluna, mas ampla nas regiões cervical e
lombar, especialmente na junção lombossacral, onde
a articulação entre os processos articulares se faz quase
no sentido sagital. As vértebras movem-se anterior-
mente, forçando o núcleo pulposo posteriormente. Essa
associação coordenada de movimentos é o que permite
a mobilidade da coluna vertebral11.

Existem vários métodos para avaliar a flexibilidade,
o Teste com o Banco de Wells representa um deles, o
mesmo avalia os músculos isquiotibiais, a musculatura
do membro superior e posterior do tronco e membros
inferiores de forma indireta. Trata-se de um instrumento
de medida linear e quantitativa, que possui formato de
caixa, construído em madeira nas dimensões:
30x56x24cm. Na sua parte superior, tem fixado hori-
zontalmente um sistema métrico em milímetro (mm),
e, em sua porção central, uma trilha que desliza pela
régua graduada. O ponto zero (0 mm) é marcado
quando as mãos chegam ao nível da região plantar, fi-
cando os valores positivos a partir do apoio do ponto
dos pés, quando os dedos das mãos ultrapassam a re-
gião plantar, e, considerados valores negativos quando
a posição das mãos não atinge esse ponto12-13.

A posição para realizar o teste é a de sedestação no
solo, com os membros inferiores em flexão de quadril,
extensão de joelho e pés apoiados na superfície vertical
anterior do Banco de Wells. Os membros superiores

devem ficar estendidos sobre a superfície horizontal
onde há o sistema métrico e iniciar lentamente o mo-
vimento de flexão do tronco, simultaneamente a uma
expiração, movendo a trilha distalmente13.

Ao atingir o seu limite máximo, o paciente mantém-
se na posição por alguns segundos. O teste pode ser
realizado três vezes, sendo coletado o maior resultado13. 

Nosso estudo tem por objetivo comparar a eficácia
da mobilidade vertebral e do alongamento posterior
de membros inferiores no ganho de flexibilidade.

Métodos
Estudo experimental, comparativo, de campo e quan-

titativo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
sob o protocolo nº 289/11, que objetivou comparar a
eficácia da mobilidade vertebral e do alongamento pos-
terior de membros inferiores no ganho de flexibilidade.

O mesmo foi desenvolvido na clínica de cinesiologia
de uma universidade privada no município de Jundiaí
no interior do Estado de São Paulo. Participaram do es-
tudo 20 estudantes, do sexo feminino, com idade entre
20 e 30 anos e não praticantes de atividades físicas. Os
indivíduos foram esclarecidos sobre os procedimentos
do estudo e assinaram um Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido segundo as Diretrizes e Normas Re-
gulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Huma-
nos constantes da Resolução do Conselho Nacional de
Saúde n°196/96, autorizando suas participações.

Foram excluídos indivíduos que apresentassem algum
tipo de algia e lesão muscular ou vertebral, fraturas,
processos inflamatórios e infecciosos, deficiências cog-
nitivas, praticantes de atividades físicas ou realizando
algum tipo de tratamento fisioterapêutico.

Foi utilizada uma ficha de avaliação contendo as se-
guintes etapas: identificação do aluno, contendo nome
e idade; dados da primeira avaliação, nos quais estavam
inclusos a data e o resultado do teste de flexibilidade;
definição da terapia proposta, onde foi colocado o tipo
de exercício e o grupo pertencente, e, dados da segunda
avaliação, contendo a data e o resultado final do teste
de flexibilidade.

Foi realizado o teste de flexibilidade através do Banco
de Wells para coleta dos resultados iniciais, sendo este
aplicado sem aquecimento prévio, com os indivíduos
trajando roupas leves, que permitiam boa amplitude
de movimento.

Após a coleta dos dados, as fichas de avaliação foram
examinadas e os grupos foram divididos de forma ho-
mogênea de acordo com os resultados obtidos no teste
de flexibilidade através do Banco de Wells.

Os grupos foram divididos em Grupo Mobilidade
(GM): 10 indivíduos que realizaram exercícios de mo-
bilidade vertebral. Posicionamento: participante ficou
em posição de gato, sendo orientado e supervisionado
a realizar movimentos de extensão e flexão vertebral,
feito por 5 vezes de 20 repetições. Grupo Alongamento
(GA): 10 indivíduos que realizaram alongamento pas-
sivo de membros inferiores. Posicionamento: partici-
pante foi posicionado em decúbito dorsal, com uma
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perna fletida e a outra perna em flexão de quadril à 90º
e o joelho em extensão, sendo mantida a posição por
1 minuto, seguida de 1 minuto de repouso e repetindo-
se por 3 vezes o processo. O alongamento foi feito em
ambos os membros inferiores. 

Os exercícios foram realizados duas vezes por se-
mana, em dias alternados, por um período de cinco
semanas, totalizando 10 sessões, sendo que as partici-
pantes foram orientados a não realizar os exercícios
durante a execução do programa de intervenção, para
não interferir nos resultados finais.

Ao final do estudo o teste de flexibilidade através do
Banco de Wells foi novamente aplicado.

A análise estatística avaliou os resultados através de
média, desvio-padrão, valores mínimos e máximos e
submetidos à análise de variância, ANOVA. A suposição
de homogeneidade das variâncias foi verificada apli-
cando-se os testes de comparações múltiplas pelo mé-
todo de Tukey. O nível de significância assumido para
todos os testes empregados foi de 5%.

Resultados
Participaram do estudo 20 estudantes do sexo femi-

nino com idade entre 20 a 30 anos e não praticantes
de atividades físicas, sendo que nenhuma delas apre-
sentou intercorrências durante a realização do mesmo.

Após a intervenção proposta pelo estudo, os resulta-
dos obtidos através do banco de Wells, tanto os exercí-
cios de alongamento de membros inferiores como os

exercícios de mobilidade vertebral, um aumento signi-
ficativo entre a avaliação inicial e final (Tabela 1, Grá-
ficos 1 e 2). Porém, a comparação entre o ganho de
flexibilidade entre os grupos, verificou-se uma maior
eficácia no GA em relação ao GM, entretanto, não
houve diferença significativa entre os grupos estudados
(Tabela 1, Gráfico 3).

Tabela 1. Média e desvio-padrão dos valores da avaliação
inicial, avaliação final e a diferença entre as ava-
liações dos grupos (mm)

                                                       Grupo                Grupo
                                                  Alongamento      Mobilidade

  Avaliação Inicial                       249,6±25,69     254,3±23,65
  Avaliação Final                         291,9±23,77     284,3±32,96
  Diferença entre avaliações      42,3±26,89*    30,0±24,5*

Valores expressos pela Média ± Desvio Padrão.
** Não diferem em 5% de significância (p≥0,05).

Discussão
Estudos sobre a flexibilidade vêm ganhando impor-

tância sistematicamente14-18. A flexibilidade tem sido
considerada um importante aspecto da função humana.
A necessidade de movimentos amplos vem sendo visto
como condição imperativa no desempenho em ações
tanto cotidianas, para realização das atividades de vida
diária, como profissionais e também em determinados
esportes. Além disso, são cada vez mais freqüentes os
estudos evidenciando a importância da flexibilidade
na prevenção de diversos distúrbios neuromusculares14.
Verificar através da mobilidade vertebral e alongamento
posterior de membros inferiores qual técnica apresenta
maior ganho de flexibilidade representa papel impor-
tante na prática clínica fisioterapêutica.

Em nosso estudo pudemos observar que após o em-
prego dos exercícios, os resultados indicaram que am-
bos os grupos, dentro das condições deste estudo, ob-
tiveram ganhos efetivos de flexibilidade. Essa resposta
pode ser explicada principalmente pela diminuição na
tensão e rigidez da unidade musculotendínea.

Pesquisas demonstram que o aumento da flexibilidade
muscular pode ser conseguido e até mesmo mantido
com diferentes e regulares programas de treinamento,
sendo que essas mudanças se devem principalmente às
propriedades viscoelásticas do tecido19.

Gráfico 1. Análise comparativa entre avaliação inicial e final do
Grupo Alongamento através do Banco de Wells.

Gráfico 2. Análise comparativa entre avaliação inicial e final do
Grupo Mobilidade através do Banco de Wells.

Gráfico 3. Análise comparativa da diferença no ganho de flexibili-
dade entre os grupos.



Em um estudo de caso com ginastas, os autores pro-
porcionaram níveis elevados de flexibilidade com apli-
cação de diferentes treinos pertinentes para tal ganho10.

Outro fato que deve ser lembrado é que nesse estudo,
o GA obteve um maior ganho de flexibilidade quando
comparado ao GM. Essa resposta mais significativa
pode ser decorrente do aumento da tolerância ao alon-
gamento, pela inibição reflexa do músculo submetido
ao alongamento e até mesmo pelo aumento do número
de sarcômeros em série.

A literatura é vasta relatando que o alongamento pas-
sivo representa menos perigo de dano tecidual, tem
maior demanda energética e consegue aliviar a tensão
e a dor muscular1. 

Estudos demonstram que o alongamento muscular é
suficiente para aumentar a flexibilidade, onde, pode
ser observado mudanças nos órgãos tendinosos de
Golgi dos tendões e adaptações do fuso muscular, que
pode ter permitido maior tolerância ao alongamento18,20.

Através de analises do efeito de exercícios de alon-
gamento pode-se afirmar que há melhora da flexibili-
dade causada pela propriedade viscoelástica dos mús-
culos onde pode ter levado a uma redução da resposta
do fuso muscular18,20-21.

Um grande número de estudos tem mostrado que o
aumento da flexibilidade posterior de membros infe-
riores promovido pelo alongamento ocorre pela possível
adição de sarcômeros, contribuindo desta forma com
o presente estudo21-23.

Em relação ao tempo de sustentação e freqüência do
alongamento, estudos relatam que um número mínimo
de repetições é capaz de realizar alterações na unidade
músculo-tendão, aumentando a flexibilidade dos teci-
dos moles e que não há aumento de flexibilidade
quando a duração do alongamento é aumentada de 30
para 60 segundos, ou quando a frequência de alonga-
mento é aumentada de uma a três vezes por dia9,24. 

Em contrapartida, outro estudo afirma que a freqüên-
cia e a duração do alongamento muscular podem in-
terferir na melhoria da flexibilidade, sugerindo que os
alongamentos sejam realizados três vezes por semana
por no mínimo 30 segundos21,25-27.

Porém, nesse estudo optou-se pela realização de três
repetições de alongamento estático e sua sustentação
por um período de 60 segundos, por duas vezes por
semana, sendo observada sua eficácia no ganho de
flexibilidade.

Foi observado que existem poucas produções cientí-
ficas relacionada à mobilidade vertebral, salientando a
necessidade de mais estudos sobre tal assunto.

Considerando-se, finalmente, o tamanho da amostra
deste estudo, sugere-se que sejam realizadas novas pes-
quisas com maior número de sujeitos, com outros gru-
pos de idade e gênero.

Conclusão
Com o presente estudo pode-se concluir que a prática

regular dos exercícios propostos em ambos os grupos
promoveu significativa melhora no ganho de flexibili-

dade, porém o GA obteve ganhos superiores aos do GM.
Esses resultados podem auxiliar na prescrição de exercí-
cios para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
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