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Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do alongamento estático na 

flexiblidade da musculatura Isquiotibial por meio de uma Revisão Sistemática com 

Metanálise de Estudos Experimentais (EP). Foram incluídos EP que aplicaram 

alongamento estático e avaliaram o desfecho da Amplitude de Movimento (ADM), 

comparado a grupo controle ou a outras técnicas, em adultos saudáveis. A estratégia de 

busca lançou mão das seguintes bases de dados (do início a outubro de 2012): 

MEDLINE, Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Cochrane, Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e Embase: 

Biomedical Database. Títulos e resumos dos artigos identificados na estratégia de busca 

foram independetemente avaliados por dois investigadores em duplicata. Usando 

formulários padronizados, os mesmos investigadores independentemente conduziram a 

extração dos dados. A análise da qualidade dos estudos considerou adequação da 

geração aleatória, alocação sigilosa, cegamento dos investigadores, cegamento do 

avaliador de desfecho, e descrição de perdas e exclusões. Os cálculos foram realizados 

usando o random effects method, p ≤ 0.05 foi considerado estatisticamente significativo. 

A heterogeneidade estatística dos efeitos do tratamento entre os estudos foi avaliada 

usando Conhran’s Q test e o teste de inconsistência I². Todas as análises foram 

conduzidas usando o Review Manager version 5.1 (Cochrane Collaboration). Em 

função da variedade de métodos de avaliação da ADM a Metanálise precisou ser 

dividida de acordo com três tipos de teste: (1) Straight Leg Raise; (2)Passive Knee 

Extension Test; (3) Active Knee Extension Test. A estratégia de busca identificou 716 

resumos, dos quais 58 estudos foram considerados relevantes e recuperados para análise 

detalhada. Vinte e oito desses estudos atenderam aos critérios de elegibilidade e foram 

incluídos na Revisão Sistemática (828). No entanto, apenas 20 estudos com 660 

participantes possuíam informações suficientes e foram incluídos na Metanálise. Na 

análise do Straight Leg Raise, os resultados foram satisfatórios com relação ao 

alongamento [14,44° (IC95%: 11,47 a 17,42, p = 0,20; I²:29%)]. Na análise do Passive 

Knee Extension Test o alongamento estático se mostrou eficaz para o ganho de 

flexibilidade de Isquiotibiais [-8,58° (IC95%: -10,84 a -6,31, p = 0,84; I²:0%)]. Na 

análise do Active Knee Extension Test o alongamento estático também se mostrou 

efetivo para o ganho de ADM [8,44° (IC95%: 5,27 a 11,61, p = 0,62; I²:0]. Foi 

identificada uma moderada qualidade metodológica nos estudos revisados e analisados, 

no entanto, foi possível verificar que o alongamento estático é efetivo no incremento de 

flexibilidade de Isquiotibiais em adultos jovens saudáveis, em todos os tipos de 

avaliação utilizados. 
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