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Resumo – O alongamento e o aquecimento são recursos muito utilizados por vários profissionais com finalidades diferentes. Os alongamentos estático, balístico e a FNP são as três principais
formas de alongamento. A eficiência destas técnicas esta diretamente relacionada com a forma
com que elas são utilizadas. Apesar de algumas controvérsias, vários estudos sugerem que a utilização do aquecimento associado ao alongamento pode alterar a eficácia das técnicas no ganho
de ADM. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão crítica dos trabalhos que investigam a
relação do alongamento com as formas de aquecimento. Metodologia: Foram utilizados artigos
experimentais do banco de dados PUBMED com as palavras chave STRETCHING e WARM
UP, datados entre 1985-2005. Resultado: Foram encontrados dezessete artigos dos quais oito
puderam ser analisados. Conclusão: Embora haja controvérsia, o aquecimento pode ser uma
ferramenta útil no ganho de alongamento de ADM.
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Abstract – Warm-up and stretching are very useful tools for many healthy professionals with a
plenty of indications. The static, ballistic and proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF)
are the most used stretching techniques. The efficacy of these techniques are related with the
prescription. Although controversy in the literature, some authors suggest the use of thermal
agents to increase the efficacy of stretching. Active and passive warm-up are used with goal of
decrease stiffness, increase tissue extensibility and gain range of motion (ROM). The objective
of this paper is doing a critical review of the papers who investigate the relationship between
stretching and warm-up. Procedure: It was used PUBMED database with the words STRETCHING, WARM UP and HEAT. Results: It was founded seventeen papers were only eight could
be analised. Conclusion: Despite controversies warm up could be a useful tool to improve the
efficacy of stretching and ROM.
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Introdução

44,46

da musculatura podem limitar a amplitude
de movimento, restringindo a ação muscular
e alterando toda a biomecânica articular 46.
Desta forma, as articulações tornam–se mais
susceptíveis a lesões, não só de suas estruturas internas como também das próprias
estruturas periarticulares 15. Esta alteração da
biomecânica articular pode ser considerada a
principal justificativa para a realização de um
treino de flexibilidade. Vários autores destacam outros importantes benefícios do treino
de flexibilidade: prevenção de lesões, melhora
do desempenho esportivo, economia de energia na corrida, alívio da dor, relaxamento
e aquecimento muscular 10,16,17,22,23,25,28,30,35.
Embora haja bastante controvérsia acerca de
algumas dessas propriedades, o treino de
flexibilidade é bastante prescrito para estes
fins dentro dos mais diversos ambientes
14,16,17,21,22,23,28,3032,33,35,37,44
.

Apesar de existir controvérsias sobre
a eficácia destas técnicas alguns autores
afirmam que a FNP é mais eficaz no ganho
de flexibilidade em relação ao alongamento
balístico e estático 35.

. É uma técnica bastante funcional, pois
em
muitos casos simula o gesto esportivo a
O treino de flexibilidade é um recurso
ser
executado.
Por outro lado ela pode expor
utilizado por vários profissionais da saúde
o
tecido
muscular
a leões 44,46.
em programas de reabilitação, protocolos de
A FNP é uma técnica de alongamento que
treinamento ou simplesmente para promover
faz uso dos princípios de inibição reflexa e
o bem estar do indivíduo 33,46.
10,31,44,46
. Nesta
Flexibilidade pode ser entendida como a relaxamento pós-excitatório
técnica
há
uma
contração
da
musculatura
capacidade de movimentar uma articulação
por toda sua amplitude de movimento sem agonista seguida de um relaxamento podendo
causar estresse excessivo na unidade múscu- ou não haver uma contração da musculatura
31 44,46
lo-tendinea 46. Encurtamentos ou contraturas antagonista , .

A duração e a freqüência do treino de
flexibilidade tem sido bastante estudada nos
últimos anos 1,2,11,48. Segundo Bandy et al
(1994) a sustentação do alongamento por 30
segundos é mais efetivo que a sustentação por
10 e 15 segundos e tão efetivo quanto a sustentação do alongamento por 60 segundos 1.
Os mesmos autores afirmam que a realização
do alongamento por apenas uma repetição é
tão eficaz quanto a realização de três séries
no ganho de flexibilidade dos isquiotibiais
2
. Feland at al (2001) em um estudo similar
observou que em pessoas acima de 65 anos a
sustentação do alongamento por 60 segundos
se mostrou mais efetivo que o exercício sustentado por 15 e 30 segundos no ganho de
flexibilidade dos isquiotibiais 11. Ele atribuiu
esta diferença às alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento 11.

Existem várias formas de se fazer os exercícios de alongamento durante um treino de
flexibilidade, porém as três principais formas
são o alongamento estático, o alongamento
balístico e a facilitação neuromuscular propO aquecimento é uma prática realizada
rioceptiva (FNP) 6,10,28,35,40,43.
por muitos profissionais relacionados ao esO alongamento estático é o mais utilizado porte e reabilitação antes de atividades física
nos programas de reabilitação ou treina- e em conjuntos com técnicas de reabilitação
mento. Neste tipo de alongamento o músculo 36. No entanto pouco se fala a respeitos dos
tem sua origem afastada de sua inserção até objetivos, efeitos fisiológicos e prescrição dos
que se alcance o seu limite de tolerância exercícios de aquecimento 27,36.
sem que haja compensações de articulações
Existem duas técnicas básicas de se
adjacentes, esta posição é sustentada por um realizar um exercício de aquecimento: o
período de tempo 15,29,30,35,40,45. Ele permite aquecimento ativo e o passivo 3,4. Bolsas de
melhor acomodação das propriedades viscoe- água quente, ondas curtas, banhos quente,
lásticas da unidade músculo tendínea, bem sauna, todas estas são maneiras de se realizar
como é uma técnica que oferece pouco risco um aquecimento passivo 3,4. Esta modalipara o tecido muscular 29,30,40.
dade propicia um aumento da temperatura
O alongamento balístico é uma técnica
que envolve movimentos oscilatórios rítmicos
no qual o músculo é levado próximo ao extremo da sua capacidade de deformação retornando imediatamente a sua posição original
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muscular e central sem gasto de energia 3,4.
O aquecimento ativo pode ser realizado
através de uma caminhada, corrida leve, natação e bicicleta entre outros 3,4,26. Uma das
principais vantagens do aquecimento ativo é
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a especificidade, pois ele aquece justamente incluídos devido a falhas metodológicas,
os músculos que serão utilizados durante a baixa validade interna, número de indivíduos
atividade 4,12,26.
menor que dois ou por se tratarem de artigos
Podemos observar várias alterações fi- não experimentais. Destes dezessete, apenas
siológicas em decorrência do aquecimento nove foram analisados e transcritos para este
3,4,24,26,27
. O aumento da temperatura muscular trabalho. Os outros oito artigos apesar de enirá diminuir a viscosidade do tecido mus- volver aquecimento ou alongamento em seres
cular e das articulações 3,4,24. O aumento da humanos, relacionavam estas variáveis com
temperatura central aumentará a produção desempenho, lesões ou dor muscular tardia
de energia pela aceleração das reações as- desviando-se assim do nosso objetivo.
sociadas a fosforilação oxidativa 3,4. Também
são efeitos direto do aquecimento o aumento
da liberação de oxigênio da hemoglobina
e mioglobina, aumento da taxa de reações
metabólicas e tempo de condução nervosa
3,4
. Como efeitos indiretos do aquecimento
podemos citar o aumento do fluxo sanguíneo
muscular, aumento do consumo de oxigênio
basal e os efeitos psicológicos que se manifesta principalmente com a sensação de “estar
preparado”3,4.

Discussão

Com base na resposta biomecânica da
unidade musculotendínea, vários autores
sugerem o uso do aquecimento antes do
alongamento 20,26,28,29,34,36,41, ,42. Eles acreditam
que o aumento da temperatura intramuscular
resultará em uma maior extensibilidade da
unidade musculotendínea, diminuição da
rigidez levando a um aumento da amplitude
de movimento e menor riscos de lesões musExiste na literatura alguma controvérsia culares 20,26,28,29,34,36,38,41,42,42.
do efeito do aquecimento na prevenção de
Vários estudos têm sido feito com o objelesões e dor muscular tardia (DMT) 18,19,36. tivo de observar o efeito do aquecimento no
High et al (1989) não observaram nenhuma treino de flexibilidade 5,7,8,9,13,20,34,39,41,42. De
relação entre aquecimento e alongamento Weijer et al (2004) compararam o efeito do
na prevenção da dor muscular tardia 19. Já alongamento de isquiotibiais realizado junto
Herbert et al (2002) através de uma revisão com o aquecimento num período de vinte
sistematizada afirmou que o aquecimento é e quatro horas 7. Aferições da ADM foram
capaz de prevenir lesões, mas não a DMT 18. realizados antes da intervenção, imediataEste artigo tem como objetivo,
revisar de forma crítica trabalhos que investigam flexibilidade e os vários tipos de
alongamentos.

Materiais e Métodos
A seleção dos artigos será feita na base
de dados do PUBMED no período de 19852005, utilizando como palavras chaves
STRECHING AND WARM-UP AND HEAT,
sendo trabalhos experimentais ou quase
experimentais, randomizados, em humanos.
A partir dos artigos obtidos será feita uma avaliação quanto a metodologia destes (número
de indivíduos, descrição dos procedimentos,
análise estatística apropriada e resultados),
podendo obter conclusão a partir da validade
interna e externa dos estudos abordados.

Resultados
Seguindo a metodologia citada, apenas
dezessete trabalhos puderam ser incluídos
na revisão. Os demais não puderam ser

mente após a intervenção, 15 minutos, 1, 4,
e 24 horas após a intervenção. Os resultados
mostraram um aumento significativo da ADM
de extensão do joelho nos grupos que realizaram o alongamento separadamente e em
conjunto com o aquecimento nos primeiros
15 minutos. Após este tempo houve uma
diminuição da ADM, porém os valores desta
permaneceram significantemente acima dos
valores basais. Apesar de um aumento geral na
ADM, não houveram alterações significativas
no grupo que foi submetido ao aquecimento
prévio 7. Knight et al (2001) compararam um
programa de alongamento utilizando calor
superficial, calor profundo e o aquecimento
ativo no ganho de extensibilidade dos flexores
plantar durante seis semanas 20. Como calor
superficial foi utilizado bolsa de água quente,
como calor profundo foi utilizado o ultra som
contínuo durante 7 minutos e como aquecimento ativo foi pedido que se realizasse o
exercício de se ficar nas pontas dos pés. Entre
as modalidades testadas o ultra-som contínuo
foi o mais efetivo no ganho de ADM de dorR. bras. Ci. e Mov. 2006; 14(2): 103-110
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siflexão após seis semanas de treinamento 20.
Williford et al (1986) observaram ao aumento
da flexibilidade de várias articulações após a
realização do trote 42. Em um dos grupos foi
realizado o trote como forma de aquecimento
ativo juntamente com o alongamento e em
outro grupo foi realizado apenas o alongamento42. O experimento contou com grupo
controle. Draper et al (2002) compararam
o ganho de flexibilidade de isquiotibiais
utilizando o alongamento estático sozinho
e associado à diatermia por ondas curtas 8.
Eles não observaram alterações significativas
na flexibilidade entre os dois grupos. Eles
atribuem este resultado ao curto espaço de
tempo entre a intervenção e avaliação 8.
Em um outro estudos, os mesmos autores
comparam o efeito crônico da diatermia e o

alongamento estático 9. Eles observaram um
aumento da ADM de flexão de quadril no
grupo que utilizou a diatermia associada ao
alongamento em relação aos grupos controle
e que utilizou a diatermia placebo junto
com o alongamento 9. Já Funk et al (2002)
compararam o ganho de flexibilidade de
isquiotibiais em dois grupos, sendo que o primeiro realizou apenas o alongamento estático
e o segundo apenas bolsa de água quente
durante vinte minutos 13. Eles observaram que
o grupo que utilizou apenas a bolsa de água
quente apresentou um ganho de flexibilidade
maior do que realizou apenas o alongamento
estático 13. Wenos e Konin (2004) observaram
um aumento da ADM de flexão de quadril
com a utilização do aquecimento passivo e
ativo antecedendo a FNP 41. Não houve dif-

Quadro 1. Artigos revisados.
Autor/Ano

Resultado

Grupo controle, grupo de alongamento
estático e aquecimento ativo, grupo
alongamento estático e grupo
aquecimento ativo. (n=56)

Houve aumento da amplitude de
movimento no grupo que realizou o alongamento sozinho bem
como junto com o aquecimento
em relação aos demais grupos

Wenos e
Konin 41 (2004)

Grupo controle, alongamento através de
FNP, aquecimento ativo e FNP, aquecimento passivo e FNP. (n=12)

Não houve diferença entre os
grupos que realizaram o aquecimento, porém houve aumento
da ADM em relação ao grupo
controle.

Knight et al 20 (2001)

Grupo controle, alongamento estático,
alongamento e bolsa quente por 15 minutos (calor superficial), alongamento e
ultrassom por 7 minutos (calor profundo)
e alongamento e aquecimento ativo. O
tempo de alongamento foi 30 segundos.
(n=97)

O grupo que realizou calor profundo foi mais eficiente no ganho
de ADM de dorsiflexão em relação ao grupo que realizou calor
superficial, aquecimento ativo
e apenas alongamento. Todos
obtiveram ganhos significativos
em relação ao grupo controle.

Draper et al 9(2002)

Grupo controle, Alongamento estático
por 30 segundos e alongamento junto
com aquecimento passivo por diatermia
durante 15 minutos. (n=37)

Não houve diferenças significativas entre os grupo de alongamento sozinho e acompanhado
com aquecimento

Draper et al 8(2004)

Grupo controle, Alongamento estático
sustentado por 10 minutos e aquecimento
passivo por diatermia, e mesmo procedimento mais diatermia placebo. (n=30)

Diatermia mais alongamento foi
mais efetivo que alongamento e
diatermia placebo no ganho de
ADM de flexão de joelho.

Grupo controle, aquecimento ativo e
alongamento estático, alongamento
estático por 30 segundos. (N=51)

Após o aquecimento houve um
aumento da ADM em relação às
medidas pré-intervenção

Funk et al 13(2002)

Um grupo realizou aquecimento passivo
por 20 minutos, o outro grupo alongamento estático por 30 segundos. (n=30)

Grupo que realizou apenas
aquecimento obteve mais ganho
de ADM em relação ao grupo que
realizou apenas alongamento.

Burke et al (2001)

Comparou alongamento estático(FNP
modificada), aquecimento passivo e
resfriamento passivo. Não houve grupo
controle. (n=45)

Houve aumento da ADM nos
três grupos porem sem diferença
entre eles.

Taylor et al 391995

Alongamento estático, aquecimento passivo e resfriamento passivo mais alongamento estático por 30 segundos. (n=24)

Houve aumento da ADM nos
três grupos porem sem diferença
entre eles.

deWeijer et al
7
(2004)

Williford et al
42
(1986)

5
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erenças estatisticamente significativas entre
as ADM´s dos grupos experimentais, ambas
foram maiores que o grupo controle 41. Burke
et al (2001) comparou o uso do aquecimento
e do resfriamento no ganho de ADM de flexão
do quadril com o joelho estendido 5. Foram
utilizaram três grupos: um grupo realizou
apenas o alongamento estático e os outros
dois grupos realizaram o aquecimento e o
resfriamento junto com o alongamento. Eles
observaram um aumento da ADM entre os
três grupos porem sem nenhuma diferença
estatística entre eles 5. Taylor et al (1995), em
um estudo similar, havia comparado o ganho
de ADM de extensão do joelho utilizando
o alongamento estático, o aquecimento e o
resfriamento 39. Eles também observaram um
aumento geral na ADM porém sem diferenças
entre os grupos, sugerindo assim não haver
aumento da eficácia com o uso de agentes
termais 39. O resumo dos trabalhos incluídos
encontram-se no quadro 1.

Nosso estudo, através da revisão, mostrou
que existem evidências conflitivas que falem
em favor ou contra a utilização do aquecimento seja ele passivo ou ativo no ganho
de extensibilidade muscular e conseqüentemente na amplitude de movimento. Apesar
de tais controvérsias, um número maior de
referências nos falam em favor da utilização
do aquecimento.
Independentemente do ganho de extensibilidade e conseqüentemente de ADM
os efeitos provocados pelo aquecimento,
citados na introdução, justificam a utilização
deste recurso em programas de reabilitação
ou treinamento.
Observamos também que há uma necessidade de estudos clínicos de qualidade comparando as diferentes formas de aquecimento no
ganho agudo de amplitude de movimento.
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