
1 

INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DO “NATURAL APOPHYSEAL 
GLIDES” NO GANHO DE FLEXIBILIDADE DOS MÚSCULOS 

ISQUIOSTIBIAIS.  
 

É sabido que os encurtamentos musculares são um dos fatores comumente 

citados na literatura como causadores ou agravantes de disfunções mecânicas em 

articulações ou complexos articulares que podem levar a uma possível sintomatologia álgica 

até desordens de equilíbrio corporal¹! Um músculo precisa ser alongado o suficiente para 

manter mobilidade normal nas articulações e ser curto o suficiente para contribuir 

efetivamente para a estabilidade articular² - 

A flexibilidade muscular é citada como uma qualidade física e definida como a 

habilidade do músculo de alongar-se, permitindo a uma articulação movimentar-se através 

da amplitude de movimento disponível³, sem atingir demasiado estresse musculotendíneo¹. 

Contrariamente, sua diminuição implica na redução da capacidade do músculo deformar-

se, implicando em amplitude de movimento limitada4.  

Esta definição poderia ser complementada e enunciada como: Qualidade física 

responsável pela execução voluntária de um movimento de amplitude angular máxima, por 

uma articulação ou conjunto de articulações, dentro dos limites morfológicos, sem o risco 

de provocar lesão 5.  

 Baixos índices de flexibilidade podem estar associados a problemas posturais, 

álgias, níveis de lesão, diminuição da vascularização local, aparecimento de adesões, e 

aumento de tensões neuromusculares5. As condições que podem levar o encurtamento 

adaptativo ao redor de uma articulação e perda subsequente da amplitude de movimento 

incluem: imobilização prolongada, mobilidade restrita, doenças de tecido conectivo ou 

neuromusculares, processos patológicos nos tecidos devido a trauma e deformidades 

ósseas congênitas e adquiridas6. 

Alguns estudos correlacionam o sistema fascial que se interliga entre os diversos 

sistemas do corpo humano, assim como segmentos corpóreos, levantando-se possíveis 

hipóteses de sintomatologias clínicas associado a disfunções neste sistema facial, como por 

exemplo, os encurtamentos musculares, incluindo a musculatura dos isquiostibiais6.  

Encurtamentos do grupo muscular isquiostibiais tem um o impacto negativo na 

postura da região pélvica, esta alteração pélvica incide numa das várias causas de dor na 

legião lombar7. O incremento da falta de flexibilidade dos músculos isquiostibiais é um 



quadro comum entre pacientes com diagnóstico de Lombalgia8.  O encurtamento dos 

músculos posteriores da coxa pode causar sobrecarga na região da coluna lombosacra9. 

 Relata-se que existe uma correlação entre o grupo muscular dos isquiostibiais 

com os músculos subocciptais quando o ganho de flexibilidade dos posteriores da coxa 

podem estar associado a uma diminuição do tônus destes músculos que se encontram logo 

abaixo do osso occipital10. Existe ainda uma conexão entre os músculos subocciptais e 

isquiostibias por meio de um sistema neural que passa através da dura máter¹¹.  Numa 

revisão de literatura confirmam a existência de uma ponte miodural, e sua ligação com a 

articulação  atlantooccipital por meio de um tecido conjuntivo miofascial, e enfatiza a 

importância de mais estudos nesta conexão miodural com possíveis relatos 

sintomatológicos¹².  

A“NATURAL APOPHYSEAL GLIDES”que traduzindo  para o português 

“Deslizamento Naturais Apofisários”, técnica que pode ser definida por mobilizações 

oscilatórias aplicáveis as articulações facetárias desde a segunda vértebra cervical até a 

sétima vértebra cervical que tem como objetivo principal ganho de amplitude de 

movimento com ausência de desconforto, diminuição do quadro álgico local, além de 

diminuição do tônus nessa região. Os efeitos pós mobilizações devido a estímulos 

mecânicos que estruturas capsulares sofrem durante a aplicação da técnica, onde a cápsula 

das articulações zigoapofisárias tem a possibilidade de ganhar maior flexibilidade e 

consequentemente ganho de amplitude nessa articulação¹³  

Não se tem na literatura pesquisas que correlacionam a técnica descrita por 

Mulligan : “NATURAL APOPHYSEAL GLIDES”  no ganho de flexibilidade muscular do 

grupo muscular: Isquiostibiais. Sendo assim será o nosso principal objetivo analisar a 

influencia no ganho de flexibilidade dos músculos isquiostibiais após a aplicação da técnica 

de terapia manual NAGS em homens que possuem encurtamento deste grupo muscular.  

Nossa amostra será composta por 50 voluntários do sexo masculino, com idade 

entre 18 e 25 anos, que apresentem encurtamentos significativos dos músculos 

isquiostibiais bilateralmente verificado pelo teste de encurtamento dos isquiostibiais. Serão 

excluídos deste estudo voluntários com ausência de encurtamentos dos isquiostibiais, 

história de doenças traumato-ortopédicas da coluna vertebral e membros inferiores. 

Os voluntários serão divididos randomicamente em dois grupos: NAGS ( GN) e 

controle (GC), ambos com 25 voluntários. Será coletado um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido de cada participante, conforme a orientação do comitê de ética em 

pesquisa da Universidade Estadual de Roraima (UERR) e da resolução nº 466/2012, que 



contém as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Antes da assinatura de termo de consentimento, todos os indivíduos serão informados dos 

propósitos, riscos e benefícios do estudo. 

O encurtamento desta musculatura será avaliada da seguinte forma: o voluntário 

se colocará em decúbito dorsal, com quadril e joelho do lado que será avaliado flexionado a 

90º. Posteriormente o examinador realiza extensão passiva do joelho (determinação do 

ângulo poplíteo), com os posicionamentos do goniômetro da seguinte forma: eixo paralelo 

na linha interarticular tibiofemoral, braço fixo paralelo e lateralmente a coxa e o braço 

móvel paralelo e lateralmente a perna na mesma direção do maléolo fibular. O teste é 

paralisado quando o voluntario inicia com um desconforto muscular na parte posterior da 

coxa e da fossa poplítea. Será considerado positivo quando a medida for maior que 20º de 

déficit para extensão total do joelho. Esse teste será repetido após a aplicação do 

tratamento escolhido. 

A aplicação da técnica como tratamento se dará da seguinte forma: o voluntário se 

encontrará na posição sentada, o terapeuta se posicionará ântero-lateralmente ao voluntário 

(do lado mais confortável para o terapeuta), a parte inferior do tronco do examinador 

estará em contato com superfície anterior do ombro do voluntário.  O voluntário deverá 

permanecer com o pescoço e cabeça na posição neutra, enquanto o terapeuta posiciona a 

falange proximal ou intermedia do dedo mínimo na região da vertebra C2, especificamente 

nas facetas que se articulam com a vertebra C1. A partir desse momento são aplicados 

movimentos lentos e oscilatórios numa direção póstero-anterior destas facetas, fazendo 

com que ocorra uma pequena mobilização articular na articulação atlantoaxial.  

Após a coleta de todos os dados será feita analise estatística para verificar as 

diferenças intragrupos e intergrupos , se estas foram ou não consideradas significativas 

(p≥0,05). Trabalhar-se a com duas hipóteses, onde a afirmativa será de diferença 

significativas entre os ganhos de amplitude movimento na extensão de joelho para o grupo 

que sofreu intervenção da técnica de terapia manual descrita, e a hipótese negativa não 

haverá diferença significativa entre os grupos no ganho de amplitude de movimento de 

extensão de joelho. 
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