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RESUMO 

INTRODUÇAO: A diminuição da flexibilidade dos isquiotibiais pode acarretar desvios 

posturais como a inclinação posterior da pelve, por atuar na extensão do quadril e na flexão 

do joelho, afetando assim a marcha e provocando dores nos membros inferiores. 

OBJETIVO: verificar a flexibilidade da musculatura posterior da coxa. 

METODOLOGIA: Esta pesquisa é caracterizada como um estudo transversal que teve 

como população alvo os estudantes do gênero feminino que estudavam na Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) - extensão São Luiz Gonzaga, com 

faixa etária entre 18 e 30 anos que apresentavam encurtamento na musculatura posterior da 

coxa confirmado pelo teste dedos no chão e pela medição da flexão de quadril com o joelho 

estendido menor ou igual a 80º. RESULTADOS: As acadêmicas da URI, com faixa etária 

entre 18 e 30 anos, apresentaram, em sua maioria, encurtamento muscular em ambos os 

testes para mensuração de flexibilidade, no entanto, 28% apresentaram encurtamento 

muscular no teste de flexibilidade linear e 32% apresentaram encurtamento muscular no 

teste de flexibilidade angular. CONCLUSAO: A maioria das participantes apresentou 

encurtamento da cadeia posterior da coxa.  

 

Palavras-chaves: Encurtamento muscular; flexibilidade; isquiotibiais; saúde. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Decreased flexibility of the hamstrings can lead to postural deviations 

such as posterior pelvic inclination, acting on hip extension and knee flexion, thus affecting 

gait and causing pain in the lower limbs. PURPOSE: to verify the flexibility of the posterior 

musculature of the thigh. METHODOLOGY: This research is characterized as a cross - 

sectional study with the target population of female students who studied at the Integrated 

Regional University of. High school (URI) - São Luiz Gonzaga extension, with ages ranging 

from 18 to 30 years presented shortening in the posterior musculature of the thigh confirmed 

by the test toes on the floor and by the measurement of the hip flexion with the extended 

knee less or equal to 80º. RESULTS: The URI students, with ages ranging from 18 to 30 

years, presented muscle shortening in both tests for flexibility measurement, however, 28% 

presented muscle shortening in the linear flexibility test and 32% presented muscle 

shortening in the angular flexibility test. CONCLUSION: The majority of the participants 

presented shortening of the posterior thigh chain. 

 

Key words: Muscle shortening; flexibility; hamstrings;  health.  
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INTRODUÇÃO 

 

A palavra flexibilidade é derivada do latim “flectere” ou “flexibilis” e significa 

curvar-se. Essa habilidade refere-se à extensibilidade dos tecidos periarticulares permitindo 

o movimento normal fisiológico. Mas, o conceito de flexibilidade muitas vezes é confundido 

com o de elasticidade que é definida como a qualidade física responsável pela execução 

voluntária de um movimento de amplitude máxima, por uma ou mais articulações dentro dos 

limites morfológicos e sem risco de provocar lesões (ALTER, 1996; AQUINO, 2006; 

FERREIRA, 2013).  

A flexibilidade tem importância qualitativa no desempenho desportivo e lúdico do 

ser humano, pois é uma qualidade física frequente no cotidiano de diversas atividades 

ocupacionais e recreativas, e, para que haja uma boa amplitude de movimento (ADM), é 

preciso haver mobilidade e elasticidade adequada dos tecidos moles que circundam a 

articulação (músculos, tecido conectivo e pele) (CAMPOS, 2004; BADARO, 2007). 

Desta forma, a diminuição da flexibilidade muscular leva ao encurtamento muscular 

que consiste na diminuição do comprimento das fibras musculares devido à falta de 

atividade física e/ou permanecer em uma mesma postura por tempo bastante prolongado, 

aumentando o risco de lesões e dificultando a realização das atividades de vida diária 

(KISNER, 2005). 

Devido à falta de atividade física, a musculatura posterior da coxa que é conhecida 

como isquiotibiais tende a encurtar, esse grupo muscular é composto pelos músculos bíceps 

femoral, semimembranoso e semitendinoso. Na posição sentada os tendões dos isquiotibiais 

estão frouxos e se encurtam para corrigir essa frouxidão aumentando a tensão nos 

isquiotibiais e diminuindo a flexibilidade. A diminuição da flexibilidade desse grupo 

muscular pode acarretar desvios posturais como a inclinação posterior da pelve, por atuar na 

extensão do quadril e na flexão do joelho, afetando assim a marcha e provocando dores nos 

membros inferiores (CARREGARO, 2007; ALTER, 1996; POLANCHINI, 2005). 

Assim, esse trabalho visa verificar a flexibilidade da musculatura posterior da coxa 

através de testes clínicos (lineares e angulares) que tem como referência os movimentos do 

quadril e avaliam a normalidade ou o encurtamento muscular. Esses testes são 

caracterizados por movimentos que aumentam a distância entre origem e inserção muscular 

e possuem resultados expressos em ângulos e em uma escala de distância (CHAGAS, 2004; 

BADARO, 2007; CARREGARO, 2007). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa é caracterizada por ser um estudo de caráter transversal e foi aprovada 

pelo comitê de ética e da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

(URI) sob o protocolo CAE 43157315.1.0000.5353 e seguiu as normas da resolução 466/12. 

A população alvo foi os estudantes do gênero feminino que estudavam na Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) - extensão São Luiz Gonzaga, com 

faixa etária entre 18 e 30 anos que apresentaram encurtamento na musculatura posterior da 

coxa confirmado pelo teste dedos no chão e pela medição da flexão de quadril com o joelho 

estendido menor ou igual a 80º. 

No procedimento de coleta de dados foi realizado um convite de forma oral no 

período da noite para as acadêmicas presentes em sala de aula participarem da pesquisa, 

onde, explanamos sobre os objetivos e métodos de inclusão para a realização do trabalho.  A 

partir disto, as interessadas foram encaminhadas até a clinica escola de Fisioterapia da 

universidade para serem submetidas a uma avaliação fisioterapêutica por meio de uma ficha 

para caracterização da amostra e através dos testes de flexibilidade angular e linear para 

averiguar o encurtamento muscular da cadeia posterior da coxa e para assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Para a avaliação da flexibilidade angular dos membros inferiores (MMII), utilizou-se 

o flexímetro da marca Sanny®, onde as universitárias avaliadas foram posicionadas em 

decúbito dorsal sobre um colchonete e o flexímetro posicionado na face lateral da coxa 

direita, após o posicionamento a voluntária realizou a flexão ativa da articulação do quadril 

até a sua amplitude máxima com o joelho plenamente estendido e o tornozelo em posição 

neutra; o valor do ângulo (em graus) apontado pelo flexímetro foi registrado sempre pelo 

mesmo avaliador. Usamos como valor de referência para encurtamento muscular de 

isquiotibiais uma flexão de quadril menor ou igual a 80 graus. 

Já para a avaliação da flexibilidade linear utilizamos o Teste dedos ao chão, onde foi 

solicitado para as acadêmicas manterem os joelhos completamente estendidos e, a partir dai, 

flexionarem o tronco em direção ao solo, com os braços e a cabeça relaxados. O momento 

final da flexão era indicado por uma sensação de tensão muscular que causasse grande 

desconforto nos isquiotibiais e, neste momento, media-se a distância com uma fita métrica 

do terceiro dedo da mão direita ao solo. As voluntárias que conseguiam tocar o solo com a 

ponta do terceiro dedo eram classificadas com flexibilidade normal e excluídas do estudo, já 
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as que atingiam uma distância igual ou acima de 1 cm com relação ao chão e o toque no 

chão eram classificadas com encurtamento muscular.  

Foi utilizada a estatística descritiva sob proporção e porcentagem (variáveis 

qualitativas) e média e desvio padrão (variáveis quantitativas).  

 

RESULTADOS 

 

A Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões de São Luiz Gonzaga 

constava no período da realização do estudo, com 110 universitárias, sendo que 90 foram 

incluídas na amostra e 25 concluíram a pesquisa, conforme a figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Seleção da Amostra 
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As características antropométricas das participantes estão descritos na tabela 1.  

 

Tabela 1. Características antropométricas e demográficas da amostra 

Características n=25 

Idade (anos)  21 ± 2,82 

Gênero M/F - % 0/100 

Estado Civil: % 

Solteira 

Casada 

 

84 

16 

Peso (Kg)  

Altura (cm) 

IMC (Kg/cm²) 

68 ± 16,66 

1,64 ± 0,06 

25,85 ± 6,43 

Profissão: % 

Estudante 

Outras 

 

84 

16 

Curso:% 

Administração 

Ciências Contábeis 

Direito 

Educação Física 

Fisioterapia 

Serviço Social 

 

20 

8 

4 

20 

44 

4 

Semestre: % 

1º semestre 

2º semestre 

3º semestre 

4º semestre 

6º semestre 

7º semestre 

8º semestre 

9º semestre 

 

36 

12 

8 

8 

4 

12 

8 

12 

n - número da amostra. M/F – masculino/feminino; Kg – quilograma; cm – centímetro; 

Kg/cm² - quilograma por centímetros quadrado; Dados descritos em % - porcentagem, 

média e desvio padrão.  

 

Conforme está descrito nas figuras 9 e 10, respectivamente, a maioria das 

participantes apresentaram encurtamento da cadeia posterior da coxa verificada tanto no 

teste de flexibilidade linear quanto no teste de flexibilidade angular.  
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Figura 2. Resultados obtidos no teste de flexibilidade linear 

 

 

Figura 3. Resultados obtidos no teste de flexibilidade angular 

 

Verificamos, portanto, que apenas 40% das voluntarias obtiveram flexibilidade 

reduzida em ambos os testes e 60% apresentaram encurtamento muscular em apenas um dos 

testes, destes, apenas 28% apresentaram encurtamento muscular no teste de flexibilidade 

linear e 32% apresentaram encurtamento muscular no teste de flexibilidade angular. 
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DISCUSSÕES  

 

Os principais achados do presente estudo foram que a maioria das participantes 

apresentaram encurtamento da cadeia posterior da coxa (68%) durante o teste de 

flexibilidade linear, provavelmente porque eram mulheres sedentárias e com sobrepeso, 

corroborando com o estudo de CORNBLEET (1996) que descreveu que a distancia dos 

dedos ao chão pode ser influenciada por características antropométricas, como tamanho dos 

braços e amplitude de movimento da coluna vertebral. No entanto, 32% das participantes 

não apresentaram encurtamento muscular no teste de dedos ao chão, provavelmente estas 

mulheres podem ser ativas e magras, porém esses dados não foram documentados no estudo, 

sendo uma limitação da pesquisa. 

Já com relação ao teste do flexímetro, 28% das voluntárias não apresentaram 

encurtamento muscular. Isso se deve, possivelmente, a rotação de quadril durante a flexão de 

quadril com o joelho estendido que tende a ocorrer durante a aplicação do teste de 

flexibilidade angular. BOHANNON (1985) e GAJDOSIK (1985) descrevem esta ação 

biomecânica, como fundamentação, num estudo em que ele avaliou a flexibilidade dos 

músculos isquiostibiais numa população jovem.  

No nosso estudo verificamos que 40% das voluntárias obtiveram flexibilidade 

reduzida em ambos os testes, por outro lado, PALASTANGA (2000) e KAPANDJI (2000) 

descreveram em seu estudo que as diferenças nos dois testes de flexibilidade tem relação 

com o comprimento-tensão que preconiza a eficiência do músculo e às posições das 

articulações envolvidas, pois a flexibilidade alterada dos isquiostibiais pode ocasionar 

desvios posturais significativos e afetar a funcionalidade da articulação do quadril e da 

coluna lombar comprometendo a flexibilidade dos músculos avaliados. 

Já com relação à idade, MIKKELSON (2006) e ACHOUR JR (2004) descreveram 

que a flexibilidade é uma capacidade individual e diminui à medida que a pessoa envelhece. 

Todavia, os resultados obtidos nesta pesquisa não confirmaram essa teoria, pois, 80% das 

voluntarias apresentam idade entre 18 à 23 anos e 20% tem idade entre 24 a 29 anos. 

Conforme o estudo de Cortes (2002), a provável justificativa estaria no fato de que as 

participantes apresentavam em comum o sedentarismo.  

Segundo AZEVEDO e SILVA (2010), com o ingresso na universidade muitos 

acadêmicos interrompem a prática esportiva e passam a adotar por tempo prolongado a 

postura sentada aumentando o risco de ocorrência de encurtamentos de isquiotibiais e de 
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desenvolvimento de posturas viciosas, o que explica o fato de que a maioria das 

participantes apresentaram encurtamento da cadeia posterior da coxa. 

ALTER (1996) e HAMILL (1999) descrevem que os isquiotibiais são mais eficientes 

como extensores do quadril com a manutenção dos joelhos estendidos. Os dois testes 

utilizados no estudo são aplicados de modo a reproduzir a amplitude de movimento no 

sentido contrário aos movimentos dos isquiotibiais como extensores do quadril, 

contemplando o posicionamento eficiente desse grupo muscular. Ambos são amplamente 

recomendados tanto como exercício de alongamento quanto na avaliação da flexibilidade 

dos músculos posteriores da coxa. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a maioria das participantes apresentaram encurtamento da cadeia 

posterior da coxa, porém algumas participantes não possuíam encurtamento muscular 

quando  avaliadas separadamente pelos testes de flexibilidade linear e angular, devido as 

características antropométricas que podem influenciar o teste de flexibilidade linear e a 

rotação de quadril durante a flexão de quadril com o joelho estendido que tende a ocorrer 

durante a aplicação do teste de flexibilidade angular. 

Sugerimos a importância da realização de mais estudos intervencionistas com 

técnicas de alongamentos ativos, passivos e balísticos, controlados e randomizados 

relacionados ao encurtamento dos músculos isquiotibiais para que se possa reduzir esses 

encurtamentos e melhorar a qualidade de vida de mulheres jovens sedentárias. 
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