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RESUMO 

Estudos recentes que investigaram o relaxamento sob tensão e creep em seres humanos  
constataram que essas duas propriedades podem ser verificadas durante uma sessão de 
alongamento, bem como o aumento agudo da amplitude de movimento (ADM). 
Portanto o objetivo do presente estudo foi analisar o comportamento da ADM e do 
relaxamento sob tensão ao longo de seis repetições de 30 segundos (s) de alongamento 
passivo-estático, com o intuito de analisar o efeito do número de repetições na resposta 
viscoelástica da unidade musculo-tendão (UMT). Participaram desse estudo 13 sujeitos 
do sexo masculino (20.8 ± 2.0 anos). Os sujeitos foram submetidos a uma sessão de 
treinamento contendo seis repetições de 30 s de alongamento passivo-estático no 
aparelho isocinético flexmachine. Não foram encontradas diferenças significativas para 
o relaxamento sob tensão entre as repetições (p= 0,103). Em relação à ADM houve 
diferença significativa entre a primeira repetição e as repetições 3-6 e entre a segunda 
repetição e as repetições 4 e 6 (p<0,01).  Em conclusão, os resultados demonstraram que 
o comportamento da ADM e do relaxamento sob tensão podem ser analisados durante 
uma sessão de alongamento passivo-estático, sendo que o número de repetições não 
exerceu  influência na magnitude da resposta viscoelástica da UMT, mas sim, 
influenciou o aumento da ADM.   

Palavras-chave: Amplitude de movimento. Relaxamento sob tensão. Alongamento.



ABSTRACT 

 

 Recent studies that investigated the creep and stress relaxation in humans found that 
these two properties can be verified during a stretching session, as well as the acute 
increase in range of motion (ROM). Therefore the aim of this study was to analyze the 
behavior of ROM and stress relaxation over six repetitions of 30 seconds of passive 
static stretching, with the purpose of establish a relationship between the number of 
repetitions and the viscoelastic response of the muscle-tendon unit (MTU). Thirteen 
males participated in this study (20.8 ± 2.0 years). The subjects were submitted to a 
training session with six repetitions of 30 seconds passive static stretching in 
flexmachine isokinetic apparatus. There were no significant differences for stress 
relaxation between repetitions (p= 0,103). In relation the ROM was significant 
difference between the first repetition and 3-6 repetitions and between the second 
repetition and repetitions 4 e 6 (p<0, 01). In conclusion, these results demonstrate that 
the behavior of ROM and stress relaxation can be analyzed during a passive static 
stretching session, however the number of repetitions had no influence on the 
viscoelastic response of the MTU, but, influenced the increase of ADM. 
 

Keywords: Range of motion. Stress relaxation. Stretching. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento da amplitude de movimento máxima (ADMmáx) é de grande importância 

para o tratamento de disfunções músculo-esqueléticas (HALBERTSMA et al., 2001; 

YEH et al., 2005, 2007), e para determinadas modalidades esportivas, que demandam 

grandes amplitudes de movimento (GUIDETTI et al., 2009).   

Estudos que encontraram aumento da ADMmáx sem alterações significativas na resposta 

viscoelástica da unidade músculo-tendão (UMT), justificam esse aumento através da 

teoria sensorial, na qual as alterações encontradas na ADM são associadas  a uma maior  

tolerância do indivíduo ao alongamento. Já os estudo que encontraram alterações tanto 

da ADM quanto das variáveis biomecânicas (i.e. rigidez), relacionam essas alterações 

ao relaxamento sob tensão e creep (WEPPLER e MAGNUSSON, 2010). 

O relaxamento sob tensão consiste na diminuição do torque de resistência ao 

alongamento quando a UMT é alongada e mantida em um comprimento constante por 

um tempo específico (AVELA et.al., 2004; GAJDOSIK et al., 2006), enquanto o creep 

pode ser verificado quando um torque constante é aplicado na UMT e a mesma  

deforma-se, aumentando seu comprimento ao longo do tempo (TAYLOR et al., 1990; 

MAGNUSSON et.al., 1996a, 1997, 2000; BERGAMINI, 2008; WEPPLER e 

MAGNUSSON, 2010). Estas propriedades biomecânicas do tecido biológico 

ocorreriam independente de mecanismos neurofisiológicos como demonstrado por 

McHugh et al. (1992). 

Estudos recentes têm investigado o comportamento do relaxamento sob tensão e creep 

em seres humanos in vivo. Sobolewski et al. (2013) encontraram em quatro séries de 30 

segundos (s) de alongamento passivo-estático maior porcentagem de relaxamento sob 

tensão na primeira série comparado às séries subsequentes. Em outro estudo, 

Sobolewski et al. (2014), também em quatro séries de 30 s, mensuraram o creep através 

da variação da ADM e verificaram um aumento de 8,51% comparando a ADM 

alcançada na primeira e quarta série. Esses resultados reforçam o fato de que tanto o 

relaxamento sob tensão quanto o creep, estão presentes na resposta ao alongamento 

muscular.    

Estudos anteriores que investigaram a resposta viscoelástica da UMT em animais têm 

sugerido que a partir da quarta repetição, alterações na resposta viscoelástica não são 
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mais significativas. Taylor et al. (1990) realizaram 10 repetições de alongamento nos 

músculos tibial anterior e extensor longo dos dedos de coelhos e constataram que 

somente até a quarta repetição ocorreram alterações significativas no relaxamento sob 

tensão e no aumento da UMT. Experimentos envolvendo seres humanos têm mostrado 

resultado similar, Weir et al. (2005) verificaram que cinco séries de 120 s de 

alongamento causou redução nos valores do pico de torque e torque final quando 

comparado ao alongamento precedente, apenas nas quatro primeiras séries.  

Soboleswki et al. (2013; 2014) têm investigado recentemente o comportamento do 

relaxamento sob tensão e creep em seres humanos in vivo, contudo esses autores 

investigaram estas propriedades somente para a musculatura triceps surae. Estudos que 

tenham investigado simultaneamente estas propriedades biomecânicas na musculatura 

posterior da coxa ainda não foram relatados na literatura, considerando o melhor do 

nosso conhecimento. Pelo fato desta musculatura ser foco de interesse de diferentes 

profissionais da saúde (MCHUGH et al., 2010), obter dados do comportamento do 

relaxamento sob tensão e creep poderá fornecer subsídios para um melhor entendimento 

da resposta desta musculatura ao alongamento muscular.  Além disso, se a musculatura 

posterior da coxa também apresenta respostas viscoelásticas semelhantes àquelas 

verificadas para a musculatura do triceps surae quanto ao número de repetições e 

comportamento do relaxamento sob tensão e creep, ainda necessita ser investigado.  

Portanto o objetivo do presente estudo foi analisar o comportamento da ADM e do 

relaxamento sob tensão ao longo de seis repetições de 30 segundos de alongamento 

passivo-estático, com o intuito de verificar o efeito do número de repetições na resposta 

viscoelástica da UMT.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Sujeitos 

Participaram do estudo 13 voluntários do sexo masculino com idade média de 20.8 anos 

(±2.0), massa corporal média de 70.5 Kg (±10.7) e estatura média 172.6 cm (±7.3 cm). 

Os sujeitos não poderiam apresentar lesões músculo-esqueléticas nos últimos 6 meses 

nos membros inferiores, coluna e pelve, não estarem participando de qualquer atividade 

que envolva treinamento de flexibilidade ou força para membros inferiores nos últimos 

6 meses, e possuir  ADM de extensão do joelho inferior a 120° (140° extensão máxima 

do joelho) quando posicionado no aparelho flexmachine. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da UFMG, parecer nº. ETIC 240.813 e todos os voluntários 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, concordando em participar da 

pesquisa.  

2.2 Instrumento 

O aparelho flexmachine foi utilizado para realizar os testes (CABIDO et al., 2014). O 

aparelho flexmachine consiste em duas cadeiras conectadas lateralmente a um braço 

mecânico. Para minimizar qualquer movimento compensatório, na pelve e nos membros 

inferiores, são utilizadas cintas sobre as espinhas Ilíacas ântero-superiores e no terço 

distal da coxa. Sobre o braço mecânico está localizada uma plataforma de força cujo 

posicionamento é ajustável individualmente. Esse braço mecânico é movimentado por 

um motor (SEW eurodrive, Belo Horizonte, Brasil) cujo acionamento ocorre por meio 

de um dispositivo manual com dois botões, sendo um para subir e outro para descer. A 

amplitude de movimento do braço mecânico é registrada por um potenciômetro 

localizado no eixo de rotação. Para a calibração do potenciômetro presente no 

flexmachine foi utilizado um goniômetro digital Bosch (precisão de 0,5º). Através do 

software Dasylab 11.0 (Dasytec Daten System Technik GmbH, Germany), a voltagem 

do potenciômetro foi medida na posição inicial e final. 

O voluntário assentou-se no aparelho flexmachine com o terço distal do membro 

inferior examinado sobre o suporte para a coxa (Figura 1). Utilizando um goniômetro 

digital (Bosch, DWM 40 L), o trocânter maior e o epicôndilo lateral do fêmur foram 

alinhados para posicionar o quadril a 135° de flexão (45º em relação ao assento). A 

cadeira e o flexmachine foram ajustados para alinhar o côndilo lateral do fêmur do 
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membro inferior testado ao eixo do braço mecânico. A plataforma de força foi 

posicionada à uma distância de aproximadamente 2 cm acima do maléolo e o membro 

inferior a ser testado foi posicionado sobre ela.  O pé contralateral foi posicionado sobre 

blocos de madeira de alturas variáveis, mantendo toda a região plantar apoiada.  

 

Figura 1. Posicionamento do sujeito no aparelho flexmachine. 
 

Fonte: (CABIDO et al., 2014) 
 

2.3 Procedimentos  

Durante o estudo os sujeitos foram submetidos a uma sessão de familiarização, 48 horas 

(h) antes do teste e treinamento, onde foram realizadas medidas antropométricas, 

através de uma balança Filizola e um estadiômetro acoplado a este equipamento, com 

precisões de 0,1 kg e 0,5 cm, respectivamente, e aferição da massa do segmento perna-

pé. Em seguida foram posicionados no aparelho e todos os ajustes realizados para o 

posicionamento do sujeito foram registrados para serem usados no treinamento e no 

teste.  A seleção do membro inferior que foi submetido ao treinamento foi realizada de 

maneira aleatória.   



9 
 

Cada voluntário realizou 3 repetições válidas de extensão passiva do joelho durante as 

quais, as variáveis ADM e Torque foram mensuradas. Em todo o teste o joelho foi 

estendido passivamente a uma velocidade de 5°/s até alcançar a ADMmáx, e, em seguida, 

retornou a posição inicial. A ADMmáx foi definida no presente estudo como o maior 

ângulo de extensão do joelho suportado pelo sujeito. Em seguida, os sujeitos foram 

submetidos a uma sessão de treinamento contendo seis repetições de 30 segundos de 

alongamento passivo-estático.  

2.4 Sessão de treinamento 

Utilizando a técnica passivo-estático, os sujeitos realizaram  6 repetições de 30 s de 

alongamento, com pausa entre as repetições de aproximadamente 10 s. A velocidade de 

alongamento foi de 5°/s e a intensidade 70% do torque máximo. Com isso, a ADM 

correspondente a 70% do torque máximo, foi considerada a ADM a ser mantida 

constante durante os 30 s de alongamento. Desta forma, os sujeitos em cada repetição 

alcançavam uma determinada ADM que correspondia a 70% do torque máximo.  

2.5 Análise Estatística 

A análise descritiva foi realizada para todas as variáveis estudadas, assim como o teste 

de normalidade (Shapiro-Wilk) e de homogeneidade (Levene). Foi utilizada a análise de 

variança (ANOVA) one-way para medidas repetidas para identificar possíveis 

diferenças significativas na ADM e no relaxamento sob tensão ao longo das seis 

repetições de alongamento. O nível de significância adotado foi de p<0,05 e os 

procedimentos estatísticos foram realizados utilizando o pacote estatístico PASW 

Statistics 18 (SPSS, Inc.). 
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3 RESULTADOS 

Todas as variáveis estudadas apresentaram distribuição normal no teste de normalidade 

e foram homogêneas, permitindo o uso de testes estatísticos paramétricos. Os resultados 

da ANOVA demonstraram uma diferença significativa entre os valores médios da ADM 

comparando a primeira repetição com as repetições 3 – 6 e comparando a segunda 

repetição em com as repetições 4 e 6.  (p<0,01).   

Os valores médios e o desvio padrão da ADM em todas as séries estão apresentados na 
tabela 1.  

Tabela 1: Relaxamento sob tensão (RST); Amplitude de movimento (ADM); Desvio Padrão(DP) 

      RST (%)      DP (%)   ADM (°)      DP (°) 
Repetição 1       25,4        5,4      69,3       11,5 
Repetição 2       22,7        5,0      71,4       10,9 
Repetição 3       24,1        3,8      73,1*       11,3 
Repetição 4       23,0        5,2      74,7* ⱡ       12,3 
Repetição 5       22,2        4,5      74,1*       11,6 
Repetição 6       22,3        5,3      75,0* ⱡ       11,1 

 
* Diferença significativa em relação a primeira repetição. ⱡ Diferença significativa em relação a segunda 
repetição.  
 
Os resultados da ANOVA demonstraram que não houve diferença estatisticamente 

significativa para o relaxamento sob tensão entre as repetições (p= 0,103) (FIG. 2) 

Figura 2: Relaxamento sob tensão (%) e Amplitude de movimento [ADM (°)] em seis repetições.  

                             
* Diferença significativa em relação a primeira repetição. ⱡ Diferença significativa em relação a segunda 

repetição.  
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4 DISCUSSÃO 

Os principais resultados encontrados no presente estudo mostram um aumento 

significativo da ADM comparando a primeira repetição com as repetições 3 – 6 e 

comparando a segunda repetição com as repetições 4 e 6. Em relação ao relaxamento 

sob tensão não houve diferença significativa entre as repetições. 

 

Esses resultados relativos a ADM estão de acordo com estudos prévios que mostraram 

aumento da ADM após uma sessão de alongamento passivo-estático. Corroborando com 

os achados de  Taylor et al. (1990) que observaram 3,46% de aumento no comprimento 

muscular após 10 repetições de alongamento e Sobolewski et al. (2014) que 

encontraram 8,51% de aumento da ADM após quatro séries de 30 s de alongamento, o 

presente estudo encontrou um aumento de 8,22% na ADM após seis repetições de 

alongamento de 30 s.  

 

No presente estudo foi observado aumento significativo da ADM somente até a terceira  

repetição, diferente dos resultados apresentados por Sobolewisk et al. (2013; 2014) que 

reportaram aumento significativo da ADM até a quarta repetição. A diferença entre os 

resultados pode estar relacionada a característica do estímulo de alongamento. No 

presente estudo a intensidade do alongamento foi de 70% do torque máximo suportado 

pelo sujeito, enquanto nos estudos de Sobolewski et al. (2013; 2014) a intensidade foi 

estabelecida como o torque máximo suportado pelo voluntário. Intensidades maiores 

poderiam ter provocado maiores respostas de acomodação do tecido (SULLIVAN et al., 

1992). Reforçando esses resultados Bergamini et al., (2008) também verificaram uma 

alteração significativa na ADMmáx em maiores intensidades de alongamento. Dessa 

forma parece plausivel que a diferença da intensidade adotada nos diferentes estudos 

seja um aspecto relevante para o entendimento das alterações nos diferentes protocolos 

de alongamento.    

 

O aumento da ADM logo após uma sessão de alongamento é atribuido a alteração da 

tolerância ao alongamento assim como a alteração no comportamento das propriedades 

biomecânicas da UMT, principalmente no que se refere a propriedade viscosa da UMT 

(TAYLOR et al., 1990; SOBOLEWSKI et al., 2013; 2014), que apresenta característica 

tempo-dependente. Ainda de acordo com Sobolewski et al. (2014) a resposta viscosa da 
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UMT é atribuída ao relaxamento sob tensão. O relaxamento sob tensão pode ser 

observado durante a execussão da técnica de alongamento passivo-estático e consiste na 

diminuição do torque de resistência ao alongamento quando a UMT é alongada e 

mantida em um comprimento constante por um tempo específico.  Dessa forma, 

mantendo-se a mesma ADM ao longo do tempo a resistência ao alongamento diminui e 

nas repetições subsequentes é possível alcançar uma ADM maior para o mesmo valor 

de torque aplicado, ou seja, devido a menor resistência oferecida pelo tecido um mesmo 

torque aplicado resultará em uma ADM maior. Sendo assim, os resultados do presente 

estudo confirmam que as propriedades biomecânicas podem estar associadas ao 

aumento da ADM. 

Corroborando os estudos que também mostraram a resposta do relaxamento sob tensão 

durante uma sessão de alongamento (TAYLOR et al., 1990; MAGNUSSON et al., 

1996, 1998, 2000), o presente estudo encontrou ~25% de relaxamento sob tensão na 

primeira repetição, semelhante aos resultados encontrados por Magnusson et al. (2000), 

que encontraram entre 25-29% de relaxamento sob tensão na primeira repetição após 

uma intervenção de alongamento com duração de 90 s. Por outro lado, Sobolewski et al. 

(2014) encontraram ~12% de relaxamento sob tensão também na primeira série. Essa 

discrepância pode ser explicada pelas diferenças nas durações do alongamento (90s no 

estudo de Magnusson et al. (2000) e 30s no presente estudo) e características dos 

participantes (Sobolewski et al., 2013). 

 

Diferentemente de estudos prévios, no presente estudo, não foram encontradas 

diferenças significativas para o relaxamento sob tensão entre as repetições. Esse 

resultado é conflitante em comparação àqueles encontrados em estudos anteriores 

(TAYLOR et al., 1990; SOBOLEWSKI et al., 2013; 2014). Taylor et al. (1990) 

encontraram valores significativamente maiores para o relaxamento sob tensão nas 

quatro primeiras repetições comparado as demais repetições. Corroborando os 

resultados de Taylor et al. (1990), Sobolewski et al. (2014) reportaram diferenças 

significativas entre a resposta do relaxamento sob tensão na primeira repetição 

comparado as repetições 3 e 4.  Possíveis explicações para as divergências encontradas 

entre os resultados do presente estudo para o relaxamento sob tensão e os dados 

encontrados em estudos prévios podem estar relacionadas a aspectos metodológicos. 

Enquanto o presente estudo foi realizado com humanos in vivo, o estudo de Taylor et al. 
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(1990) utilizou um modelo animal in vitro. Diferentes intensidades de alongamento 

também podem resultar em diferentes respostas de relaxamento sob tensão. A resposta 

viscoelástica da UMT além de ser tempo-dependente, é influenciada pela força aplicada. 

Sendo assim, maiores intensidades de alongamento podem resultar em uma maior 

magnitude da deformação da UMT levando a uma maior resposta de relaxamento sob 

tensão quando comparada a intensidades menores. O fato de ter sido utilizada uma 

menor intensidade no presente estudo comparado aos estudos de Sobolewski et al. 

(2013; 2014) mostra que, apesar de ter ocorrido o relaxamento sob tensão em todas as 

repetições, a resposta foi similar ao longo do tempo. Estudos futuros são necessários 

para verificar a relação entre diferentes intensidades e a resposta do relaxamento sob 

tensão. 

 

Outro aspecto que merece atenção está relacionado as diferentes musculaturas utilizadas 

nos estudos de Sobolewski et al. (2013; 2014) e no presente estudo, sendo elas triceps 

surae e isquiotibiais, respectivamente. Sabe-se que existe uma alta correlação entre a 

área de secção transversa (AST) e rigidez da UMT (r=0,87) (CHLEBOUN et al., 1997) 

dessa forma, quanto maior a AST do músculo maior a resistência do tecido a 

deformação (i.e. rigidez). Devido a maior quantidade de massa muscular presente nos 

isquiotibiais comparado ao triceps surae espera-se que esta musculatura apresente uma 

maior rigidez e necessite de uma intensidade maior do que a utilizada no presente 

estudo para proporcionar uma maior magnitude da deformação. Contudo essa 

argumentação necessita ser comprovada em estudos futuros. 

Em conclusão, os resultados demonstraram que o comportamento da ADM e do 

relaxamento sob tensão podem ser analisados durante uma sessão de alongamento 

passivo-estático, sendo que o número de repetições não exerceu influência na magnitude 

da resposta viscoelástica da UMT, mas sim, influenciou o aumento da ADM.   
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