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Introdução. A Diafibrólise Percutânea ou crochetagem é uma técnica de tratamento das algias mecânicas do 
aparelho locomotor, que atua quebrando as aderências teciduais, e auxiliando na recuperação da sua flexibilidade. 
Objetivos. analisar o efeito da técnica de diafibrólise sobre o ganho da amplitude do movimento de flexão da coluna 
lombar de acadêmicos do curso de Fisioterapia de uma instituição privada de ensino superior do Recife. Método. 
Foi realizado um estudo experimental, transversal e quantitativo, com 21 estudantes, sedentários, e que apresenta-
vam encurtamento muscular de cadeia posterior. Foram realizadas avaliações, através da goniometria passiva e do 
teste dedo ao solo. Os participantes foram separados em 3 grupos, um fez alongamento associado a diafibrólise, o 
segundo fez exclusivamente o alongamento, e o terceiro foi o grupo controle. Foram realizados 10 procedimentos 
com cada grupo expeirimental, duas vezes por semana. O estudo recebeu aprovação do comitê de ética do Hospital 
Agamenon Magalhães (CAAE 36260114.1.0000.5197). Para avaliar o perfil dos participantes foram calculadas as 
frequências percentuais e construídas as respectivas distribuições de frequência. Também foram calculados os va-
lores mínimo, máximo, média e desvio padrão da idade dos alunos e da amplitude de movimento articular (ADM). O 
teste Kolmogorov-smirnov verificou a normalidade das medidas utilizadas. Para comparação das médias de amplitude 
de movimento entre os grupos foi aplicado o teste T-Student, considerando o intervalo de confiança de 95%. Re-
sultados. Foram observadas diferenças estatisticamente significantes em relação à flexibilidade da coluna lombar, 
ADM de quadril e teste dedo ao solo para o grupo que realizou alongamento e diafibrólise (p-valor 0,002 / 0,003 e 
0,006 respecticamente), e para a ADM de quadril e o teste dedo ao solo no grupo que realizou alongamento (p-valor 
0,002 e 0,001 respectivamente), quando comparados ao controle. Conclusão. Constatou-se o aumento do arco 
de movimento lombar em ambos os grupos, confirmando dessa maneira, a interferência positiva da diafibrólise, as-
sociada ao alongamento, sobre o aumento da flexibilidade da cadeia posterior. Contudo, estudos com metodologias 
diferenciadas são necessários para aprimorar a mensuração e a influência desta técnica sobre os componentes do 
sistema musculoesquelético.

Descritores: Fisioterapia; Coluna Vertebral; Manipulações Musculoesqueléticas. 

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


