
Introdução Resultados

Conclusão

Este estudo foi submetido à apreciação pelo Comitê

de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de

Lavras, aprovado com CAAE 00601118.7.0000.5116. A

amostra foi obtida por meio da técnica da amostragem

por conveniência e foram incluídas 16 atletas do sexo

feminino em nível profissional de competição,

praticantes regulares das sessões de treinamento da

equipe de voleibol. Foram excluídas as atletas com

histórico de lesão muscular em período prévio de

quatro semanas ou que estivessem impedidas de

participar regularmente das sessões de treinamento da

equipe.

Para a coleta de dados, foram utilizados:

Questionário de Prontidão para o esporte com foco nas

lesões musculoesqueléticas; Questionário Nórdico

Musculo-esquelético; Teste de sentar e alcançar

(flexibilidade no banco de Wells); Avaliação da

flexibilidade ativa dos músculos da cadeia anterior e

lateral da coluna através da técnica de goniometria.

A técnica de liberação miofascial foi executada

durante 4 semanas, em três encontros semanais. O

tempo de estímulo sobre cada grupo muscular alvo foi

30 segundos com 15 segundos de recuperação,

totalizando 10 minutos.

A análise estatística deu-se por meio dos testes

Shapiro-Wilk e t-student com nível de segurança para

análise dos dados de p<0.05.
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Observar os benefícios da técnica de liberação

miofascial e os efeitos desse método no risco de lesão,

dor e flexibilidade em atletas de voleibol da equipe

Lavras Tênis Clube (LTC).

Objetivo 

A fáscia corresponde a uma lâmina contínua de tecido

conjuntivo que conecta as estruturas do corpo, com

função de sustentação, proteção e transmissão de

forças. O tecido fascial pode sofrer estresses e tensões,

restringindo a elasticidade, a amplitude de movimento e

flexibilidade, aumentando o risco de dores e lesões. A

técnica de liberação miofascial, além de restabelecer os

padrões normais de amplitude de movimento,

flexibilidade e propiciar segurança nos movimentos

realizados, também pode promover melhora na

circulação, relaxamento e alívio de dores.

A liberação miofascial aplicada em atletas de voleibol

apresentou resultados possivelmente associados à

diminuição do risco de lesão, aumento da flexibilidade e

diminuição da dor, atestando a importância de se

manter a boa integridade fascial a fim de obter melhor

performance e segurança no desempenho esportivo.

Ao Centro Universitário de Lavras – UNILAVRAS, ao

Lavras Tênis Clube (LTC) e à Fundação de Amparo à

Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG).
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