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EFEITO DA TÉCNICA DE INIBIÇÃO DOS MÚSCULOS SUBOCCIPITAIS NA 
AMPLITUDE DE MOVIMENTO E PERCEPÇÃO DE ESFORÇO DE 

EXTENSÃO DE JOELHO EM ADULTOS JOVENS. 
 

A osteopatia é um recurso da terapia manual baseado nas descobertas do Dr. 

Andrew Still (1828-1917) que associa a estrutura e a função do organismo humano. Ela 

concebe um método de análise e tratamento das modificações de uma estrutura relativa à 

outra em um foco global, pelo estudo das relações adequadas entre as distintas partes do 

corpo. Ela desfruta de uma ampla diversidade de técnicas de tratamento, contendo 

manipulações e mobilizações1,2. 

Dentre as várias técnicas utilizadas na osteopatia, tem-se a técnica de inibição dos 

músculos suboccipitais que é amplamente utilizada na terapia manual e sua importância na 

coluna cervical alta é bem reconhecida, mas a sua relação com estruturas distantes ainda 

não foi identificada3. 

Relata-se que existe uma correlação entre o grupo muscular dos isquiotibiais com os 

músculos suboccipitais onde o ganho de flexibilidade dos músculos posteriores da coxa 

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

abaixo do osso occipital3. Também há relatos de uma conexão entre os músculos 

suboccipitais e isquiotibiais por meio de um sistema neural que passa através da dura-

máter4.  Em outro artigo, de revisão de literatura, pesquisadores confirmam a existência de 

uma ponte miodural e sua ligação com a articulação atlanto-occipital por meio de um 

tecido conjuntivo miofascial e enfatiza a importância de mais estudos nesta conexão 

miodural com possíveis relatos sintomatológicos5. 

Outros pesquisadores consideram que se o tônus dos músculos suboccipitais for 

reduzido, o comprimento dos músculos isquiotibiais e o ganho de amplitude de flexão de 

quadril serão maiores. Hipóteses possíveis que relacionam ambas as estruturas – 

suboccipitais e isquiotibiais – são: controle postural, a dura-máter e as cadeias miofasciais. 

A liberação da fáscia muscular permite maior alongamento e reduz o tônus dos flexores de 

joelho (isquiotibiais) devido à alta densidade de fusos neuromusculares presentes nos 

músculos suboccipitais6.  

Baixos índices de flexibilidade podem estar associados a problemas posturais, algias, 

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

tensões neuromusculares7. As condições que podem levar ao encurtamento adaptativo ao 

redor de uma articulação e perda subsequente da amplitude de movimento incluem 
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imobilização prolongada, mobilidade restrita, doenças de tecido conectivo ou 

neuromusculares, processos patológicos nos tecidos devido a trauma e deformidades 

ósseas congênitas e adquiridas8. 

Encurtamentos do grupo muscular isquiotibiais tem um impacto negativo na 

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

região lombar9. O incremento da falta de flexibilidade dos músculos isquiotibiais é um 

quadro comum entre pacientes com diagnóstico de Lombalgia10, podendo causar 

sobrecarga na região da coluna lombossacra11. 

Alguns pesquisadores obtiveram resultados significativos no aumento da 

flexibilidade dos músculos isquiotibiais, realizando a técnica de inibição dos músculos 

suboccipitais e a técnica de auto-liberação miofascial, que tem como um de seus objetivos 

diminuir o tônus dos músculos suboccipitais assim como promover um relaxamento da 

fáscia muscular12. 

A goniometria radiológica é considerada o método avaliativo mais fidedigno para a 

quantificação de ângulos formados entre as articulações13,14, auxiliando, portanto no 

diagnóstico e acompanhamento de alterações esqueléticas15-17. 

A Escala de Esforço Percebido na Flexibilidade (PERFLEX) apresenta grande 

potencial para a avaliação da intensidade necessária, a fim de se atingir os grandes arcos de 

movimento articular que caracterizam a flexibilidade, conforme demonstram as correlações 

alcançadas entre os métodos utilizados, principalmente a goniometria18. 

É necessário ter na literatura argumentos concretos quanto à origem de um 

encurtamento muscular e sua fisiopatologia. Os estudos na área de investigação do sistema 

neural como uma das possíveis causas de encurtamentos musculares ainda necessitam de 

uma ampla discussão e maior aprofundamento via pesquisas que se proponham a 

estabelecer esta correlação.  

Desse modo, a busca por técnicas que possam melhorar a flexibilidade de músculos 

como os isquiotibiais e consequentemente melhorar a amplitude de movimento de 

extensão de joelho merecem destaque.  

Assim, o presente estudo tem o objetivo de avaliar o efeito da técnica osteopática 

de inibição dos músculos suboccipitais na flexibilidade dos músculos isquiotibiais por meio 

da goniometria radiológica e da percepção de esforço do movimento de extensão de joelho. 

O presente estudo atenderá as normas para a realização de pesquisa em seres 

humanos, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução 466 de dezembro de 
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2012, do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. Será coletada a assinatura de todos os 

participantes do estudo no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contendo: 

objetivo, riscos e benefícios. 

Serão incluídos na amostra adultos jovens do sexo masculino, com idade entre 18 e 

25 anos, destreinados, que apresentem encurtamentos dos músculos isquiotibiais, com 

déficit de 20º para atingir a extensão completa de joelho, bilateralmente, verificado pelo 

teste de encurtamento dos isquiotibiais19. Serão excluídos os que tiverem distúrbios 

osteomioarticulares em membros inferiores e coluna vertebral, usem medicação com efeito 

relaxante muscular, tiverem déficit menor que 20º para a extensão completa de joelho e os 

que tiverem realizado atividade física nas últimas 48 horas.  

Os voluntários serão divididos randomicamente, por sorteio, em três grupos: 

experimental, controle e sham, com 15 indivíduos em cada grupo. Todos serão submetidos 

a uma avaliação inicial da amplitude de movimento, por meio da goniometria radiológica e 

percepção de esforço, por meio da escala de esforço percebido (PERFLEX)18, ambas para 

o movimento de extensão de joelho. Na sequencia serão realizados os protocolos de 

intervenção nos grupos: experimental (aplicação de técnica de inibição dos músculos 

suboccipitais), grupo controle (repouso por 5 minutos) e sham (toque suave da mão do 

pesquisador na nuca do voluntário). Após as respectivas intervenções, os voluntários serão 

submetidos à reavaliação. 

Para a avaliação da goniometria radiológica, o sujeito é deitado em decúbito dorsal, 

com flexão de quadril em 90° e orientado a estender o joelho o máximo que conseguir19, 

nesse instante é feita uma radiografia de perfil do joelho do voluntário. Assim, a 

goniometria será feita na imagem radiográfica, com o eixo do goniômetro posicionado na 

linha articular tíbio-femoral, braço fixo na linha mediana lateral do fêmur em direção ao 

trocânter maior do mesmo e braço móvel paralelo à fíbula, lateralmente, em direção ao 

maléolo lateral. 

Para avaliação da percepção de esforço, o voluntário visualizará a escala 

PERFLEX18 e será orientado a estender o joelho o máximo que conseguir, e será solicitado 

ao mesmo que quantifique a sensação. 

Para aplicação da técnica de inibição dos músculos suboccipitais, o voluntário estará 

em decúbito dorsal com olhos fechados e o Pesquisador estará sentado próximo à cabeça 

do voluntário. O pesquisador coloca as mãos, em posição supino abaixo do osso occipital, 

apoiando a polpa dos dedos na musculatura suboccipital, na região do atlas, com posterior 
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elevação dos dedos a fim de provocar pressão em direção ao nariz do voluntário. É 

solicitado ao voluntário que relaxe sua cabeça, até que o pesquisador possa sentir o peso da 

cabeça do voluntário, sobre suas mãos2,3,20-23. 

Após a coleta de dados, será realizada uma comparação intra e intergrupos para 

verificar as diferenças e se estas foram ou não consideradas significativas (p≥0,05). 

Espera-se que os resultados obtidos contribuam de maneira esclarecedora acerca 

dos reais benefícios dessas técnicas no desempenho muscular e que os resultados sejam 

utilizados como embasamento não só por fisioterapeutas, mas também por outros 

profissionais da área da saúde, que poderão avaliar melhor a necessidade de utilizá-las, ou 

até mesmo para melhor aplicabilidade, prescrição e rendimento dessas técnicas. 
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