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Você já percebeu algum incômodo nas costas após uma noite de
sono, um estralo ali, uma dorzinha aqui ou até mesmo acordou
sentindo-se cansado?

Existem várias causas para isso como:

má postura,

estresse,

insônia,

atividade física.
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Quando praticamos alguma atividade e exercício físico e não
alongamos o nosso corpo, sentimos certo desconforto no dia
seguinte.

O alongamento não é só importante para quem prática atividade
física.

Os incômodos musculares podem melhorar com a prática regular
de alongamento, pois ele engloba inúmeros benefícios como o
relaxamento e alívio da tensão muscular, a melhora da postura e
da flexibilidade corporal, e até mesmo o aumento do bem-estar
físico e mental.
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• O alongamento são exercícios físicos que visam à preservação e o
aperfeiçoamento do grau de flexibilidade muscular, a prática do
mesmo favorece o estiramento das fibras musculares,
contribuindo para que o seu comprimento aumente.

• Isso ocorre devido o aumento da temperatura dos músculos,
quanto mais se alonga um determinado músculo maior será o
fluxo da articulação controlada por ele e melhor será a sua
flexibilidade.
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• Alongamento é um tipo de exercício físico orientado para a
manutenção ou melhora da flexibilidade. Praticá-lo é comum em
atividades físicas esportivas como ginástica e corrida, atividades
não esportivas como a Yoga e o balé, e em reabilitação como
a fisioterapia.
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• São inúmeros os benefícios do alongamento, tanto para os
atletas como para os sedentários, desde que seja feito
corretamente e de preferência com a supervisão de um
profissional da área.
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• Proporciona o bem estar físico e mental do praticante;

• Estimula o desenvolvimento da percepção do próprio corpo;

• Reduz a probabilidade de desenvolver lesões musculares;

• Restringe os riscos de disfunções da coluna;

• Melhora a postura;

• Diminui a tensão muscular;

• Ameniza cólicas menstruais em atletas;

• Suaviza a irritabilidade muscular;

• Estimula o cérebro a liberar a serotonina, o hormônio do bem estar;

• Diminui a incidência de cãibras.
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É essencial a prática de alongamento constante, de preferência todos
os dias.

É importante ressaltar que não pode sentir dor ao alongar-se e deve
fazê-lo de forma correta, com calma, relaxado, inspirando pelo nariz e
expirando pela boca.

Deve ser feito de preferência supervisionado por um profissional da
área. Cada posição de alongamento deve ser feita de 15 a 45 segundos.

Deve ser realizado antes e depois das atividades físicas principais.

9



É a capacidade de a estrutura muscular esquelética se estender, sem
danos ou lesões e com ampla movimentação numa articulação ou
grupos de articulações como a capacidade de uma articulação mover-
se com facilidade em sua amplitude de movimento.

A flexibilidade não se apresenta de modo uniforme nas diversas
articulações e nos movimentos corporais, sendo comum, em um
dado indivíduo, que sua amplitude máxima seja boa para
determinados movimentos e limitada para outros.
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Nos desportos como para um sedentário, pois se a amplitude
articular de determinada articulação for comprometida, um
encurtamento muscular, por exemplo, limitações poderão
comprometer o desempenho seja no esporte, laboral ou uma
simples atividade cotidiana.

Os exercícios de alongamento se fazem necessário, pois tendem a
restabelecer níveis adequados de mobilidade articular e reduzir
tensões musculares, ocasionando numa melhor prática articular.
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Quando um músculo é alongado a tensão
aumenta, ocorre uma implicação mecânica
das pontes transversas, então os filamentos se
separam com o deslizamento e ocorre um
alongamento brusco nos sarcômeros.

Quando a potência do alongamento é cedida,
cada sarcômero retorna ao seu comprimento
de repouso. Com o repouso o músculo volta
ao seu comprimento. Isso é chamado de
elasticidade.
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• Melhora a coordenação;
• Diminui as tensões musculares;
• Proporciona relaxamento muscular;
• Previne lesões como distensões musculares;
• Desenvolve a consciência corporal;
• Contribui na recuperação muscular após atividade física;
• Colabora com atividades de desgaste como caminhada, corrida e natação;
• Melhora o nível de flexibilidade das fibras musculares e reverte o

encurtamento muscular;
• Ativa a circulação;
• Beneficia a coordenação motora;

13


