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Effects of  therapeutic exercises in school agrestina-pe
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RESUMO

Introdução: O processo de desenvolvimento dos adoles-
centes traz inúmeras transformações na vida destes indivíduos. 
Durante esta fase, os mesmos podem sofrer aumento de tensão 
em determinados grupos musculares. Estudos realizados em 
localidades brasileiras mostram diferenças significativas na 
prevalência de alterações posturais nos estudantes, porém, o 
resultado de intervenções, através de exercícios terapêuticos, 
na flexibilidade muscular nos estudantes é escasso. O objetivo 
deste estudo é descrever as alterações na flexibilidade provoca-
das por um programa de exercícios terapêuticos em estudantes 
do 7° ano de uma escola estadual de Agrestina-PE. Materiais 
e métodos: Foi realizado um estudo quase experimental, atra-
vés de intervenções para analisar o efeito de um protocolo de 
exercícios. O grupo foi submetido à avaliação, ao protocolo de 
exercícios terapêuticos, que foi realizado numa freqüência de 
duas vezes por semana em dias alternados, e reavaliação após 
45 sessões. A análise de dados foi realizada através do software 
EPI-INFO 6.04. Resultados: Foram avaliados 34 indivíduos, que 
apresentaram diferenças nos movimentos e retrações avaliados, 
apenas a inclinação toracolombar lateral esquerda que não 
apresentou diferenças no ganho de flexibilidade. Conclusão: A 
maior alteração ocorreu no ganho de amplitude de movimento 
para inclinação direita das regiões cervical e toracolombar. Esses 
resultados demonstram a necessidade da prática diária destes 
exercícios para a manutenção ou aumento da flexibilidade.
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ABSTRACT

Introduction: The development process of brings adoles-
cents many changes in the lives of these individuals. During this 
stage it may undergo an increase in tension in certain muscle 
groups. Studies in Brazilian cities show significant differences 
in the prevalence of postural changes in students, however, the 
result of interventions through therapeutic exercises, muscle 
flexibility in students is scarce. The aim of this study is to des-
cribe the changes in flexibility caused by a therapeutic exercise 
program for students 7th year in a state school Agrestina-PE. 
Materials and methods: We conducted a quasi-experimental 
study with intervention to analyze the effect of an exercise 
protocol. The group underwent evaluation, postural exercise 
protocol, which was performed at a frequency of twice a week 
on alternate days, and reassessment after 45 sessions. Data 
analysis was performed using EPI-INFO 6.04. Results: We 
evaluated 34 subjects, which showed differences in movements 
and shortening evaluated, only the slope thoracolumbar left 
side that showed no difference in flexibility gains. Conclusion: 
The biggest change occurred in the gain range of motion for 
right slope of the cervical and thoracolumbar. These results 
demonstrate the need to practice these exercises daily for the 
maintenance or development of flexibility.
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INTRODUÇÃO
Uma das regiões anatômicas que mais sofre com o se-

dentarismo e a má postura é a coluna vertebral1,2. Durante as 
atividades, o indivíduo necessita de  estabilidade, flexibilidade 
e força, a partir da interação entre os sistemas muscular, ósseo 
e/ou ligamentar3. A adoção de determinados posicionamentos 
podem ocasionar sobrecarga no sistema musculoesquelético, e 
consequentemente, o aparecimento de lesões agudas ou crôni-
cas2. Estas disfunções se enquadram como uma das principais 
causas de afastamento, na qual limita o indivíduo de realizar 
o movimento, pois as estruturas osteomusculares estão sendo 
exigidas constantemente. 

O processo de desenvolvimento das crianças e adolescen-
tes está se tornando cada vez mais acelerado, estimulando assim, 
inúmeras transformações (biológicas, psicológicas e sociais) na 
vida destes indivíduos4. As crianças e adolescentes, durante este 
período, podem sofrer um aumento de tensão em determinados 
grupos musculares e ligamentares5, ocasionado pelo rápido 
crescimento ósseo que acontece entre os sete a dez anos de 
idade6, e nesta fase, a maioria encontra-se no período escolar. 

A escola é considerada o ambiente essencial do desen-
volvimento humano, onde o estudante recebe orientação e 
formação, e permanece durante um longo tempo de sua vida. 
Hábitos posturais errôneos são frequentemente identificados 
em estudantes, principalmente, pelo uso de mochilas, maneira 
de sentar e prática de outras posturas. Estas práticas inadequa-
das constituem-se um problema de saúde coletiva, afetando 
escolares de ambos os sexos em diferentes idades, e causando 
o aparecimento de retrações musculares, e posteriormente, as 
alterações posturais7. 

A retração refere-se à redução leve do comprimento 
de uma unidade musculotendínea8, resultando em limitação 
na mobilidade articular. O músculo retraído pode ser quase 
completamente alongado, exceto nos limites extremos de sua 
amplitude, o que comumente ocorre em músculos biarticulares 
9. As principais técnicas para o aumento da flexibilidade envol-
vem exercícios de alongamento, considerando seus princípios, 
tipos e aplicabilidade10. Neste contexto, os exercícios terapêu-
ticos vêm surgindo como opções a serem estudadas, testadas 
e comprovadas.

Os programas de educação postural permitem aos estu-
dantes a prática de exercícios de alongamento, orientações pre-
ventivas e conhecimentos anatômicos sobre a coluna vertebral15. 
Autores têm referenciado que participantes destas intervenções, 
em diferentes faixas etárias, tendem a modificar positivamente 
sua postura durante as atividades da vida diária (AVDs), bem 
como seus conhecimentos teóricos sobre a coluna vertebral 11,12. 
Entretanto, os resultados são escassos no que tange à questão 
do aumento ou manutenção da mobilidade em praticantes de 
exercícios. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar o efeito 
sobre a flexibilidade proporcionado por um programa de exer-
cícios em estudantes de uma escola estadual de Agrestina-PE.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado um estudo quase experimental com esco-

lares do 7º ano da Escola Estadual Professor José Constantino, 
que está localizada em Agrestina – PE, no período de maio a 

setembro de 2012. 
A seleção da amostra foi realizada por conveniência, com 

objetivo de recrutar o maior número possível de participantes. 
Foram executadas 45 sessões, com 25 minutos de duração para 
cada, sendo duas por semana, perfazendo 23 semanas. Foram 
incluídos os estudantes com faixa etária entre 10 a 14 anos, de-
vidamente matriculados no 7º ano da Escola Estadual Professor 
José Constantino. Além disso, os seguintes critérios de exclusão 
foram adotados: deficiência cognitiva que impossibilitasse a 
resposta ao questionário e orientações durante os exercícios, 
deficiência física que impedisse a prática dos exercícios e 
exame, indivíduos que apresentassem durante o exame físico 
resultados tendenciosos a hipótese diagnóstica de frouxidão 
ligamentar, escolares que faltassem a 25% da carga horária dos 
exercícios terapêuticos, não participação de um dos momentos 
da avaliação, relato de dor durante os exercícios e discrepância 
de membros inferiores acima de 2 cm.

Para a realização da pesquisa, os responsáveis pelos es-
colares tomaram conhecimento dos procedimentos envolvidos 
e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). A investigação foi conduzida de acordo com a re-
solução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido 
analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade ASCES em 15/02/2012, através do parecer 10/2012.

Na finalidade de treinar e averiguar os instrumentos e 
protocolo relacionados à coleta de dados, foram recrutados 5 
(cinco) escolares para participarem da pesquisa e que não foram 
contabilizados no estudo propriamente dito. 

A coleta de dados foi realizada em três etapas: (1) ava-
liação dos estudantes, (2) execução dos exercícios e (3) rea-
valiação dos participantes. Estas etapas foram executadas em 
uma sala de aula com ampla iluminação natural. Na avaliação, 
o roteiro de exame possuía os seguintes dados: informações 
pessoais (nome, idade, sexo, altura, peso e Índice de Massa 
Corpórea), anamnese (presença, localização, classificação e 
posicionamentos que favorecem ao aparecimento de dores na 
coluna vertebral) e avaliação fisioterapêutica (análise postural, 
medida dos membros inferiores, goniometria). Na reavaliação, 
apenas os dados fisioterapêuticos (goniometria e análise pos-
tural) foram coletados.

Para avaliação postural, foi utilizado um simetrógrafo da 
marca Cardiomed®. Durante a análise, o escolar foi posicionado 
frente ao examinador, na postura em pé, para possibilitar melhor 
visualização de desníveis das regiões anatômicas, e examinado 
em três vistas: anterior, posterior e lateral. Os estudantes usaram 
roupas adequadas como short e blusa para as meninas e short 
para os meninos, para uma melhor visualização das alterações 
posturais.

A investigação do Índice de Massa Corpórea foi baseada 
nos valores de referência desenvolvidos pela OMS13. Para pe-
sagem da massa corpórea, foi utilizada uma balança digital da 
marca Mor® devidamente aferida por órgão responsável (IN-
METRO); e para medida da estatura (em pé) uma fita métrica 
antropométrica da marca Fisiomed®.

Na avaliação da discrepância dos membros inferiores, a 
fita métrica foi posicionada entre a espinha ilíaca ântero-superior 
e o maléolo medial. Neste exame, o escolar foi posicionado 
em decúbito dorsal com os joelhos e quadril em extensão. Na 
presença de uma diferença igual ou maior a 2 cm considerou-
-se existente a discrepância de membros14 e o indivíduo foi 
excluído da pesquisa.
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Para mensuração da flexibilidade, foi utilizado um go-
niômetro da marca Carci® e fita métrica (fleximetria) que foi 
posicionada de acordo com pontos anatômicos estabelecidos e 
mensurada na posição neutra e posição final do movimento. Para 
avaliação goniométrica e fleximetria, foram adotados o proto-
colo de avaliação da amplitude de movimento estabelecido por 
Palmer 15. Vale salientar, que a análise goniométrica, validada 
por Petherick 16, foi realizada na região cervical (expressa em 
graus) e para região toracolombar, foi utilizada a fleximetria 
(expressa em centímetros), validada por Achour junior 17, com 
exceção do movimento de rotação toracolombar que foi men-
surado através da goniometria.

Foi aplicado um protocolo de 23 exercícios, destes 17 
exercícios deram ênfase ao alongamento dos músculos envol-
vidos (Fibras superiores do trapézio, levantador da escápula, 
tríceps, grande dorsal, quadrado lombar, glúteo máximo, para-
vertebrais, peitoral maior, quadríceps, flexor radial e ulnar do 
carpo, Palmar longo, extensor curto e longo radial do carpo e 
extensor ulnar do carpo, redondo Maior, deltóide anterior e mus-
culatura extensora cervical, torácica e lombar), e, 6 exercícios 
de movimentação ativa para a cervical (flexão, extensão, rotação 
direita, rotação esquerda, inclinação direita e esquerda).  Para 
os exercícios de alongamento, foram consideradas duas séries 
com a manutenção do posicionamento por trinta segundos. Nos 
exercícios de movimentação ativa foram consideradas duas 
séries de dez repetições sem a manutenção do posicionamento 
durante sua execução2. 

Os dados foram processados e analisados descritivamente 
no software Epi-Info 6.04 (Center for Disease Control and Pre-
vention, Atlanta, Estados Unidos). As variáveis contínuas foram 
apresentadas como médias e porcentagens, as mesmas foram 
categorizadas para permitir a análise comparativa.

RESULTADOS
Foram avaliados 34 indivíduos com as seguintes médias: 

12,06 anos (idade), 1,54m (altura), 43,18 kg (peso) e 17,99 kg/
m² (Índice de Massa Corpórea), apresentados na tabela 1. Destes 
participantes, 24 (70%) eram do sexo feminino e 10 (30%) do 
sexo masculino.  

Tabela 1 - Perfil e características do total da amostra.

Em relação às medidas goniométricas, as médias foram 
analisadas por movimento de cada região da coluna vertebral, 
e consideradas antes e após as intervenções propostas no estu-
do. Os seguintes movimentos foram avaliados: flexão cervical 
antes (41,58°), flexão cervical depois (42,82°), extensão cervi-
cal antes (40,71°), extensão cervical depois (41,94°), rotação 
cervical esquerda antes (58,91°), rotação cervical esquerda 
depois (59,53°), rotação cervical direita antes (58,88°), rotação 
cervical direita depois (59,62°), inclinação cervical direita antes 

(38,91°), inclinação cervical direita depois (40,47°), a inclinação 
cervical esquerda antes (39,91°),inclinação cervical esquerda 
depois (39,97°), rotação toracolombar à direita antes (29,91°), 
rotação toracolombar depois (31,30º), rotação toracolombar à 
esquerda antes (30,50º) e rotação toracolombar depois (31,35º).

Tabela 2 - Distribuição das médias das avaliações goniométricas.

Conforme os valores de mensuração por meio da flexi-
metria (tabela 4), os resultados obtidos quanto à região tora-
colombar foram observados na avaliação e após 45 sessões. 
Os seguintes movimentos foram analisados: flexão torácica 
antes (9,59 cm) e depois (11,12 cm), extensão torácica antes 
(4,76 cm) e depois (6,09 cm), inclinação tóracolombar direita 
antes (38,91 cm) e depois (40,47 cm), inclinação toracolombar 
esquerda antes (13,65 cm) e depois (13,06 cm). 

Tabela 3 - Distribuição ds médias das avaliações através da fleximetria.

Em relação à avaliação postural, não foram encontradas 
diferenças nos desvios posturais encontrados (tabela 5).
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DISCUSSÃO
A flexibilidade é caracterizada pela habilidade de uma 

única articulação ou uma série de articulações se movimentarem 
com amplitude de movimento (ADM), de maneira confortável 
e livre de dor 18. Após as sessões estabelecidas na metodologia 
proposta, foi observado aumento da ADM nos seguintes mo-
vimentos: 

- Cervical: inclinação direita (1.56º), flexão (1.24º), ex-
tensão (1.23º), rotação direita (0.74º), rotação esquerda (0.62 
º), inclinação esquerda (0.06º).

- Toracolombar: inclinação direita (1.56 cm), flexão 
(1.53cm), rotação direita (1.39 cm), extensão (1.33 cm), rotação 
esquerda (0.35 cm).

Em nossos resultados, alguns dados parecem concordar 
com o estudo de Bandy et al. 19, no sentido de que o maior tempo 
de duração deste exercício pode produzir melhora na amplitude 
de movimento. No entanto, ainda não há um consenso em rela-
ção à diversidade de técnicas, número de repetições, frequência, 
tempo de duração e intensidade de tensão que deve ser aplicada 
ao músculo durante este exercício terapêutico 20. Vale salientar, 
que a inclinação esquerda toracolombar não apresentou dife-
rença de valores após as intervenções. 

Diante da diversidade de protocolos e técnicas relaciona-
das à sua execução, considera-se que o alongamento é usado em 
programas de aptidão física e reabilitação porque se acredita que 
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