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Introdução. Na década de 70, um dos principais alunos de Françoise Mézières, Philippe Emmanuel Souchard no-
meou o método de Reeducação Postural Global (RPG) como é conhecido atualmente. Inúmeros estudos propuseram-
se a investigar o método RPG, no entanto ainda existe a necessidade de compreender os mecanismos funcionais de 
sua eficácia, visto que poucos estudos são encontrados na literatura. Objetivos. Avaliar a resposta elétrica dos 
músculos multífidos e gastrocnêmio lateral nas posturas de ângulo fechado de quadril do método RPG bem como a 
flexibilidade e as alterações hemodinâmicas. Método. Trata-se de um estudo longitudinal, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFMS (protocolo número: 1151380/2015). A amostra foi composta por oito 
participantes entre 18 e 30 anos, que foram submetidas às posturas de ângulo fechado do método RPG. Foram cap-
tados sinal eletromiográfico dos músculos multífidos e gastrocnêmio lateral, ambos bilateralmente, concomitantemente 
foram mensurados a saturação de oxigênio, frequência cardíaca, pressão arterial e flexibilidade. A atividade mioelétrica 
foi captada durante os 30 minutos de alongamento, contudo as porcentagens médias da atividade foram realizadas 
no intervalo inicial (0-5min), intermediário (15-20min) e final (25-30min). As variáveis hemodinâmicas foram coletadas 
nos mesmos intervalos, e a flexibilidade foi coletada antes da postura e ao final da mesma. A avaliação do efeito da 
posição, do efeito do momento e da interação entre estes fatores, em relação às variáveis avaliadas, foi realizada por 
meio do teste ANOVA de duas vias de medidas repetidas, seguido pelo pós-teste de Tukey, quando pertinente. A análise 
foi realizada por meio do programa estatístico SigmaPlot, versão 12.5, considerando um nível de significância de 5%. 
Resultados. O sinal eletromiográfico apresentou um aumento significativo na postura bailarina em comparação com 
as demais em todos os músculos avaliados. Ao ser avaliado o momento de captação, a postura sentada apresentou 
um declínio na ativação do músculo gastrocnêmio lateral direito do momento inicial para o intermediário. Em relação 
às alterações hemodinâmicas, houve diferenças significativas na pressão arterial média e frequência cardíaca quando 
relacionado à postura, já a saturação de oxigênio não sofreu modificações relevantes no decorrer do momento e da 
postura. Conclusão. Este estudo mostra que o recrutamento muscular é diferente nas posturas avaliadas, sendo 
mais evidente na “bailarina”. A postura “rã no ar” apresentou um resultado importante para a prática clínica, sua pos-
sível contraindicação em algumas condições e/ou patologias consequente de alterações cardiovasculares, como a 
diminuição da PAM durante sua execução.
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