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RESUMO:  

O treinamento ou reabilitação funcional, tem como objetivo principal não 
somente tratar a consequência da lesão, mas a sua causa, tornando-se eficaz 
no desempenho esportivo, e na melhora da funcionalidade do atleta. O objetivo 
deste estudo foi verificar a eficácia da reabilitação funcional em uma equipe de 
corredores na cidade de Caçador-SC. Constitui-se de um estudo do tipo 
experimental. A amostra foi composta por 8 atletas, com a faixa etária entre 14 
á 25 anos, do sexo masculino. Os atletas foram divididos em GTF (4) e GC (4). 
Todos foram submetidos a avaliação completa do FMS no pré e pós 
tratamento. O protocolo de reabilitação funcional totalizou 30 sessões, aplicado 
duas vezes por semana com duração de 50 minutos. Constituído em liberação 
miofascial, exercícios de mobilidade articular de quadril e tornozelo, 
estabilidade do CORE e alongamentos de membros inferiores. Os resultados 
apresentaram um ganho de 5,4 cm de flexibilidade no teste dedos ao solo no 
GTF e diminuição de 1,2cm no GC. No teste banco de wells houve aumento na 
flexibilidade de 6,1 cm no GTF, e redução de 1,4cm no GC. No teste de 
prancha frontal do GTF houve um aumento no tempo de execução em 106,8 
segundos e no GC um aumento apenas de 3 segundos. Na pontuação final do 
FMS obteve um ganho de 7 pontos no GTF. Conclui-se que a reabilitação 
funcional foi eficaz na melhora da funcionalidade esportiva dos atletas 
corredores de alto rendimento.  
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ABSTRACT: Functional training or rehabilitation as the main objective is not to 
treat lesion injury, but its cause, making it effective in sports performance, thus 
improving the performance of the athlete. The objective of this study was to 
verify the effectiveness of functional rehabilitation in a team of high-performance 
corridors in the city of Caçador-SC. It is a study of the experimental type. The 
sample consisted of 8 athletes, with the age group between 14 and 20 years 
old, male. The athletes were divided into GTF (4) and GC (4). All were 
submitted to a complete FMS evaluation in the pre and post treatment. The 
functional rehabilitation protocol totaling 30 sessions, applied twice a week and 
lasting 50 minutes. Constituted in myofascial release, hip and ankle joint 



mobility exercises, stability of CORE and stretching of lower limbs.  The results 
presented a gain of 5.4 cm of flexibility in the ground toe test in the GTF and a 
decrease of 1.2 cm in the CG. In the wells bench test there was an increase in 
flexibility of 6.1 cm in the GTF and reduction of 1.4 cm in the CG. In the frontal 
plank test of the GTF there was an increase in the execution time in 106.8 
seconds and in the GC an increase of 3 seconds. In the final score of the FMS 
got a gain of 7 points in the GTF. It was concluded that functional rehabilitation 
was effective in improving the athletic performance of high-performance 
athletes.. 
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INTRODUÇÃO 

 

A marcha humana é um ato natural, realizada por uma sequência 

alternada de movimentos, movendo o corpo para frente. A multifuncionalidade 

dos membros inferiores permite que os mesmos se adaptem rapidamente nas 

mudanças encontradas durante todo o percurso, como degraus, diferentes 

superfícies e obstáculos presentes no trajeto (PERRY, 2005). 

Marcha é o principal meio de locomoção humana, sendo utilizada para o 

início da corrida. Desde seu surgimento, a corrida é o meio mais rápido pelo 

qual chegamos ao objetivo, assim usada no meio esportivo, como para 

competições de atletismo (FERNANDES, 1947). 

O movimento da corrida é uma serie de oscilações de apoio e não apoio, 

na fase de apoio ocorre o contato ao solo, já a fase de não apoio, também 

chamada de flutuação, os dois pés flutuam no ar. A velocidade é proporcional 

com a fase de apoio, onde o tempo de apoio varia conforme a velocidade, 

quando a velocidade é intensificada e o tempo de apoio diminui, a fase de 

duplo apoio aumenta acelerando a marcha humana, realizando a flutuação e 

dando inicio a corrida (BRUNIERA, 1998). 

De acordo com o autor Pileggi et al. (2010) as lesões relacionadas à 

corrida ocorrem por diversos fatores os extrínsecos, aqueles que estão ligados 

direto a preparação do atletas nos treinos diários, ou intrínsecos, são aquelas 

disfunções biomecânicas presentes na estrutura corporal do atletas sendo os 

fatores que frequentemente provocam as lesões.  



Comumente as lesões ocorrem por um processo chamado de overuse 

(repetições de atividades em excesso levando ao desgaste tecidual) e 

overtraining (síndrome do excesso de treinamento), que são alterações que 

prejudicam o desempenho dos atletas. Provocam um declínio na 

funcionalidade do atleta, procedendo em péssima flexibilidade e desequilíbrio 

muscular, iniciando-se um ciclo vicioso (ALENCAR et. al., 2010).  

Segundo Boyle (2015, p. 13) “quando a articulação que era para ser 

móvel se torna imóvel, a articulação estável é forçada a se movimentar em 

compensação, se tornando menos estável e, subsequentemente, dolorosa”. 

Devido a isto se encontra a necessidade da funcionalidade de cada articulação 

específica estar correta, para que os déficits sejam evitados. 

Na visão dos autores Evangelista e Monteiro (2015) o maior intuito é 

reproduzir as atividades diárias do paciente ou o gesto esportivo a ser tratado, 

onde isso resulta num retorno breve a funcionalidade normal, quando 

lesionados. Conseguimos assim perceber a importância do treinamento 

funcional para a reabilitação desportiva ou até mesmo com outras finalidades. 

O treinamento, ou reabilitação funcional, tem como objetivo principal não 

somente tratar a consequência da lesão, mas a sua causa. A reabilitação 

funcional tornou-se eficaz no desempenho esportivo, utilizando tanto na 

prevenção e/ou tratamento de lesões, reduzindo dores musculares, 

melhorando o equilíbrio, mobilidade e aumento da potência muscular. (BOYLE, 

2015). 

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo geral verificar a 

eficácia da reabilitação funcional em uma equipe de corredores de alto 

rendimento na cidade de Caçador-SC. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo tratou-se de pesquisa explicativa, de natureza experimental 

, caracterizada como uma pesquisa qualitativa e quantitativa. 



A população do presente estudo foi composta por atletas corredores 

residentes na cidade de Caçador- SC. Sendo composta por 8 (oito) atletas 

corredores de alto rendimento, com a faixa etária entre 14(quatorze) á 25 (vinte 

e cinco) anos de idade, sendo todos do gênero masculino, residentes na cidade 

de Caçador-SC, integrantes da Associação de Atletismo de Caçador-SC.  

Os participantes foram divididos em dois grupos: 4 (quatro) atletas no 

grupo do Treinamento Funcional (TF) e 4 (quatro) atletas no Grupo de Controle 

(GC). Todos os atletas foram submetidos a avaliação completa do treinamento 

funcional.  

Os atendimentos foram realizados na Clínica Escola de Fisioterapia da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, no município de Caçador – 

SC 

Os critérios de inclusão desta pesquisa foi  todos serem atletas 

corredores, que praticam seus treinos no mínimo 3 vezes por semana, serem 

todos integrantes da associação de atletismo de Caçador – SC e serem todos 

do sexo masculino. Enquanto os critérios de exclusão foram os participantes 

não residirem em Caçador-SC, não haver comprometimento com os 

atendimentos e apresentarem lesões ortopédicas no decorrer das sessões. 

Para a formação do grupo participante, a Associação de Atletismo de 

Caçador/SC foi contatada, pedindo a autorização para abordagem com os 

atletas . Após de forma coletiva foi lançado o convite aos atletas para à 

participação da pesquisa. Os grupos foram formados pelos atletas de forma 

intencional segundo a disponibilidade de horários, após isto foi entregue os 

termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para o recolhimento das 

assinaturas, os maiores de idade assinaram seus documento enquanto os 

menores de idade levaram aos resposáveis para realizar a assinatura de 

autorização. Na semana seguinte foi dado inicio avaliação dos dois grupos nos 

dias seis(6) e sete(7) de fevereiro. Posteriomente foi iniciado a aplicação da 

tecnica com o grupo de treinamento funcional, realizando 2 sessões por 

semana com duração de uma hora cada sessao sendo realizada em grupo, 

sendo totalizada trinta(30) sessões.  

Para a realização da avaliação foram utilizados instrumentos como, 

cronômetro, banco de wells e fita métrica. A avaliação foi executada da 



seguinte forma: a primeira etapa realizou-se a avaliação da flexibilidade através 

do teste de flexibilidade da cadeia posterior no banco de Wells e o teste dedos 

ao chão. 

E por fim realizado a avaliação da mobilidade articular baseada na 

avaliação do método Functional Moviment Screen (FMS). O Método FMS é 

uma ferramenta de avaliação que possui como finalidade, identificar disfunções 

de mobilidade e estabilidade articular. Esta avaliação é realizada através de 

movimentos funcionais sendo compostos por sete testes, é possível classificar 

e pontuar a funcionalidade do individuo a ser avaliado. Esta pontuação 

classifica as avaliações em notas de 0 a 3, sendo que a nota 0 é considerada 

quando o avaliado apresenta dor e 3 quando o avaliado realiza o movimento de 

forma correta (BOYLE, 2015). O teste apresenta uma pontuação total de 21 

pontos, e existe presença de alteração de mobilidade/estabilidade quando os 

indivíduos atingirem um valor inferior a este. 

Todos os testes avaliativos foram aplicados pré-tratamento e pós-

tratamento, sendo utilizados os dados de forma comparativa após o 

experimento. 

  O protocolo de treinamento constou com liberação miofascial, 

exercícios de mobilidade articular, estabilidade dos MMII e do CORE e por fim 

a técnica de alongamentos. 

1ª Fase: Exercícios de liberação miofascial.  Estes exercícios foram 

realizados de forma bilateral eindividual, com duração de 1 minuto cada. 

2ª Fase: Exercícios de mobilidade articulares.  Estes exercícios serão 

realizados com uma série de 10 repetições em cada membro inferior (quando 

unilateral) e também de forma bilateral. 

3ª Fase: Estabilidade do core e dos joelhos. 

4ª Fase: Alongamentos. Estes exercícios serão realizados com a 

manutenção na posição estática, pelo período de 1 minuto, sendo repetido 3 

vezes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



Os dados coletados foram armazenados em banco de dados usando o 

programa Excel office 2010, para que posteriormente fosse possível finalizar os 

resultados comparativos pré e pós tratamento.  Os resultados foram 

demonstrados através da média e desvio padrão.   

O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia da reabilitação funcional 

em uma equipe de corredores de alto rendimento na cidade de Caçador-SC. O 

protocolo de atendimentos foi executado na clínica escola de fisioterapia na 

universidade alto vale do rio do peixe – UNIARP, localizada no município de 

Caçador- SC e como método de coleta de dados, foi aplicado o teste Funcional 

Moviment Screen (FMS), realizado no início e final do protocolo de tratamento.  

A amostra foi composta por 8 atletas de atletismo classificados como 

alto rendimento integrantes da fundação de atletismo no município de Caçador-

SC. Os dados foram tabulados e analisados com auxílio do programa Microsoft 

Excel® e expostos através de tabelas e gráficos. 

 



Tabela 1- Representativo das características da amostra de média e 

desvio de padão, divididas em Grupo Treinamento Funcional (GTF) e 

Grupo de Controle (GC) 

Características da amostra  ( média e desvio padrão) 

  GTF GC 

Idade (anos)                                                                                       19,3 (±4,3)* 18,0 (±1,7) 

Treinos/semana (dias) 5,8 (±1,0) 6,0 (±0,8) 

Horas de treino/dia   1,5  (±1,0) 1,8 (± 1,0) 

Tipo de corrida   

Maratona 1 0 

 Fundo 4 0 

Meio fundo 1 2 

Pista 0 1 

Corrida de rua 0 2 

Pistas Ovais 0 1 

Nível de Competição   

Internacional 1 0 

Nacional 2 0 

Estadual 3 2 

Regional 1 2 

Fonte: ELOI, 2018    * desvio padrão 

  

A tabela 1 representa as características da amostra através de média e 

desvio padrão, correspondendo com a idade, dias de treino, horas de treino 

diário e o tipo de corrida dos participantes. A média de idade do GTF foi de 

19,3 (±4,3) e do GC foi 18 (±1,70). Já a média de dias de treinos do GTF foi de 

5,8 (±1,0) e do GC foi 6 (±0,8). Nas horas de treino diário no GTF ficou em 1,5 

(±1,0) e do GC foi de 1,8 (± 1,0). O GC apresentou uma variação para mais em 

todos os itens da característica da amostra.   

 



Tabela 2- Comparativo médio dos testes de flexibilidades dedo ao solo e 

banco de wells, subdivididos em pré e pós tratamento. 

Testes de Flexibilidade ( média ) 

 

 

GTF GC  

 
Pré – 

tratamento 
Pós- 

tratamento 
Pré – 

tratamento 
Pós- 

tratamento 

Teste dedo ao 

solo ( cm) -9,8 4,4 -7,3 -8,5 

Banco de 

Wells ( cm) 23 29,1 24,9 23,5 

Fonte: ELOI, 2018. 

 

A tabela 2, representa a média dos valores dos testes de flexibilidade 

pré e pós-tratamento em comparação GTF e GC, sendo utilizando o teste 

dedos ao solo e banco de Wells. Podemos observar que o GTF apresentava 

uma classificação no teste dedo solo boa no pré tratamento evoluindo para 

excelente no pós tratamento. Havendo um ganho de 5,4 cm de flexibilidade 

entre pré e pós-tratamento, já no GC houve um declínio no resultado, onde os 

mesmos apresentaram uma redução média de 1,2cm.  

E no teste de banco de wells notou-se um aumento na flexibilidade (6,1 

cm) no GTF, enquanto no GC houve um declínio na flexibilidade ( -1,4cm). 

Assim quando comparado os grupos houve um aumento da flexibilidade no 

GTF e um declínio da flexibilidade no GC. No GTF apresentava pré-tratamento 

classificação abaixo de fraco e no pós- tratamento classificado como razoável. 

Através do treinamento funcional com enfoque na reabilitação funcional, 

é indispensável o treino de flexibilidade, portanto no protocolo de exercícios do 

presente estudo fez-se necessário introduzi-los. A fim de aumentar a 

funcionalidade dos movimentos dos atletas através do treino de flexibilidade, 

melhorando significativamente seu desempenho esportivo e prevenção de 

lesões. Zanoni e Baade (2014), afirmam que a modalidade esportiva necessita 



de condições mínimas de graus de flexibilidade, pois podem interferir 

diretamente no desempenho esportivo e também pode ser usado como forma 

de prevenção de disfunções musculo esqueléticas.  

A flexibilidade pode ser definida como a maior capacidade de amplitude 

fisiológica de movimento. Na modalidade de atletismo Identifica-se a 

necessidade de introduzir no plano de treinamento o treino de flexibilidade a fim 

de prevenir possíveis lesões e melhora do rendimento esportivo (FARINATTI, 

2000). 

Segundo Roth (2017), em seu estudo realizado com corredores 

mensurando seu índice de lesão, constatou que os atletas que praticavam a 

corrida por um período de tempo maior aumentam os riscos de lesões. O treino 

de flexibilidade age de forma protetora, assim prevenindo lesões. 

Em um estudo realizado utilizando o método do Isostretching (Wilhelms 

et. al., 2010), a avaliação foi composta pelo o teste banco de wells pré, durante 

e pós tratamento. No estudo de isostretching a avaliação teve inicio duas 

semanas antes da aplicação da técnica e o valor obtivo foi de 21,50cm (± 4,81), 

enquanto no presente estudo  de TF a avaliação foi realizada somente uma 

semana antes tendo como resultado 20,75cm (±4,96). Na reavaliação no 

estudo com o isostretching, realizado no ultimo dia de tratamento verificou-se 

como resultado o valor de 32,08cm (±4,52) e após duas semanas foi realizado 

novamente a reavaliação do teste obtendo um declínio para 27,50 (±4,41) 

totalizando uma redução de 4,58 cm. Enquanto na presente pesquisa de TF, a 

reavaliação foi realizada somente uma semana após o termino das sessões 

mantendo-se em (29,1cm), tendo um ganho de 8,35 cm assim permanecendo 

com este ganha mesmo após uma semana de aplicação do TF. Pode-se  

constatar que a técnica de treinamento funcional quando comparada com a  de 

Isostretching, foi considerada mais eficaz , pois consegue-se manter o nível de 

flexibilidade nos indivíduos que receberam o treinamento funcional, mesmo 

quando não aplicada a técnica. 

O sistema muscular exerce uma função muito importante na estrutura 

esquelética, pois deve se haver uma flexibilidade presente no músculo que 

consequentemente proporciona uma boa mobilidade articular. A amplitude do 



movimento pode ser prejudicada devido o encurtamento muscular, por isso é 

indispensável a inclusão de exercícios de alongamento no treino do atleta, pois 

além de auxiliar na melhora da amplitude de movimento e na mobilidade 

articular, também promove relaxamento muscular assim aliviando possível 

quadro álgico e futuras lesões. (KENDALL, 2007). 

 

Tabela 3- Comparativo de Teste de força do core representado através de 

média e desvio padrão, pré e pós- tratamento. 

Forca do Core  ( média e desvio padrão) 

 GTF GC  

 
Pré – 

tratamento 
Pós- 

tratamento 
Pré - 

tratamento 
Pós- 

tratamento 

Teste Prancha 
Frontal  ( seg) 52(±7,3) 158,8 (± 32) 50 (± 15,8) 53 (± 21,8) 

Fonte: ELOI, 2018. 

 

A tabela 3 representa o valor da força do core através da média e desvio 

de padrão. No teste de prancha frontal GTF no pré-tratamento foi de 52(±7,3) 

segundos e do GC no pré-tratamento foi 50 (±15,8) segundos. No pós-

tratamento do GTF o resultado foi de 158,8(± 32) aumentando 106,8 segundos, 

enquanto no GC foi de 53 (± 21,8) segundos, apresentando um ganho de 3 

segundos no tempo de manutenção da prancha ventral. Quando comparado os 

dois grupos houve um resultado significativamente maior no GTF. 

O core é composto pela musculatura do abdômen, da articulação do 

quadril e da região espinhal da coluna, sendo considerado o centro de suporte 

do corpo (VRETAROS, 2016).  

Através desta musculatura o tronco se mantém estável proporcionando 

um ponto de equilíbrio para o corpo, proporcionando um campo de força para 

os movimentos dos membros inferiores e também dos membros superiores.  A 

fraqueza do core e falta de resistência influenciam diretamente na corrida de 

forma negativa, pois os atletas realizam uma flexão do tronco para frente, 

assim prejudicando seu desempenho esportivo (GUIMARÃES, 2016). 



Valle e Araújo (2018) buscaram através de um estudo verificar a relação 

entre a força do core e a estabilização, se elas permitem uma correlação com o 

índice de lesões no joelho em corredores de rua. Concluíram através de 

revisão bibliográfica que o fortalecimento do core dos corredores previne 

disfunções musculoesquelética dos atletas principalmente na articulação de 

joelho, sendo a articulação mais prejudicada nos corredores. Através do 

fortalecimento do core ocorre a prevenção de lesões assim mantendo o atleta 

mais ativo e suportando maior carga de treinos e competições. 

O treinamento do core beneficia a performance esportiva dos atletas de 

alto rendimento através da estabilidade do core,  formando centro de 

estabilidade e força assim maximizando o desenvolvimento atlético, 

melhorando o posicionamento corporal e aumentando a velocidade do 

movimento (EVANGELISTA; MACEDO, 2015). 

O autor Francisco et. al. (2012) em sua pesquisa tentou comprovar que 

o treinamento funcional realizado com foco na musculatura abdominal profunda 

e superficial poderia influenciar na estabilização do tronco. A pesquisa foi 

composta por uma amostra de 10 mulheres sendo dividido em cinco mulheres 

no grupo de treinamento funciona e cinco no grupo de controle, foram 

totalizadas treze sessões. Os resultados deste estudo evidenciaram que 

através do treinamento funcional houve o ganho da força na musculatura 

abdominal, através deste resultado as participantes da pesquisa relataram que 

houve melhora na postura estática e melhora do quadro álgico na coluna. 

  



Tabela 4- Avaliação Funcional do Movimento (FMS), representado através 

da pontuação média, pré e pós- tratamento 

Avaliação Funcional do Movimento (FMS)  

 GTF GC  

 
Pré– 

tratamento 
Pós- 

tratamento 

Pré- 

tratamento 
Pós- 

tratamento 

Agachamento Profundo 0,8 2 0,5 1 

Passo sobre a Barreira 0,8 2 1 1 

Afundo em Linha 0,5 2,5 0,8 1,3 

Mobilidade do Ombro 1,8 3 1 1 

Estabilidade com 
Rotação 1 2,3 1 1,3 

Elevação da Perna 
Estendida 1,5 1,8 1 1 

Estabilidade de Tronco 1 1,8 0,8 0,8 

Fonte: ELOI, 2018. 

 

Gráfico  1- Avaliação Funcional do Movimento (FMS), representado 

através da pontuação média de cada Teste, pré e pós- tratamento 

 



Fonte: ELOI, 2018. 

 

A tabela 4 e gráfico 1 é representação da avaliação funcional do 

movimento (FMS) através de média. O teste do FMS é subdividido em sete 

movimentos todos representados com seus respectivos nomes: Agachamento 

profundo, passo sobre a barreira, afundo em linha, mobilidade do ombro, 

estabilidade com rotação, elevação da perna estendida e estabilidade de 

tronco. A unidade de medida é representada através de pontuação de scores. 

Quando comparado os dois grupos houve um resultado significativamente 

maior no GTF. Onde valor mais evidenciado é representado pelo exercício 

afundo em linha reta onde o GTF obteve no pré-tratamento a pontuação de 0,5 

pontos e no pós-tratamento obteve 2,5 pontos, tendo um ganho de dois(2) 

pontos somente neste exercício. 

A utilização do FMS é realizada para avaliar o movimento dinâmico do 

atleta e analisar as adaptações posturais que o mesmo apresentava, sobre a 

mobilidade articular, estabilidade e amplitudes de movimentos. Esta avaliação 

surgiu com o intuito do terapeuta ou professor para perceber possíveis 

disfunções antes que ocorra a lesão, surgindo assim à importância de agir para 

prevenir e não somente trata-la. E através do FMS elaborar um programa 

encima das necessidades presentes nos atletas (BOYLE, 2015). 

Segundo (Cook, et. al., 2006) o FMS é composto por uma pontuação 

através de escore, com a nota máxima de 21 pontos que indica que o atleta 

possui ótima funcionalidade do movimento, e abaixo disto já considerado que o 

atleta possui disfunção presente referente a mobilidade e estabilidades das 

articulações avaliadas. 

Os testes do FMS são constituídos por sete testes cada um deles com 

sua execução especifica que avalia uma ou mais articulações, possibilitando 

uma  analise de cada movimento, vereficando a mobilidade da articulação do 

quadril e tornozelo e a estabilidade do core através da sua força e da 

articulação do joelho. Assim veremos a seguir oque cada um dos testes 

possibilita a cada articulação avaliada: Agachamento profundo (Este 

movimento avalia a estabilidade de joelho e mobilidade de quadril e tornozelo), 



Passo sobre a barreira (examinando a mecânica enfocando na mobilidade de 

tornozelo), Afundo em linha (mobilidade do quadril, tornozelo e tronco, 

estabilidade de joelho e  core), Mobilidade do ombro (mobilidade do ombro 

bilateralmente), Estabilidade com rotação (estabilidade do core), Elevação da 

perna estendida (Mobilidade de quadril e flexibilidade dos isquiotibiais e 

gastrocnêmio), Estabilidade de tronco (Avaliando a força do core) (TRINDADE, 

2015). 

Os atletas que não conseguem realizar o agachamento corporal em uma 

posição com as coxas em paralelo com o chão tendem a apresentar deficiência 

na mobilidade do tornozelo ou quadril, falta de flexibilidade nos isquiotibiais ou 

uma combinação dos três. O primeiro passo para a correção de um problema 

no padrão de agachamento é tentar um agachamento com os calcanhares 

elevados. Erguer os calcanhares em uma prancha de 2,5 por 10 cm ou uma 

cunha especialmente confeccionada deve permitir, à maioria dos atletas, o 

agachamento na profundidade adequada. Desse modo, a prancha fornece 

mobilidade artificial ao tornozelo.  (BOYLE 2018, p. 172). 

 

Tabela 5- Resultado da pontuação final do FMS, pré e pós-tratamento. 

Pontuação Final da Avaliação Funcional do Movimento 
(FMS)  

 GTF GC 

Pré- tratamento 8,3       6 

Pós- tratamento 15 7,3 

Fonte: ELOI, 2018. 

 

A tabela 5 representa a pontuação final do FMS, realizados no pré e 

pós- tratamento entre os dois grupos. Observando os resultados podemos 

verificar o ganho significativo de mobilidade e estabilidade articular no GTF , 

pré tratamento a pontuação foi de 8,3 e no pós tratamento atingiu 15 pontos de 

um total de 21 pontos.  

 



Gráfico  2- Resultado da pontuação final do FMS, pré e pós-tratamento 

 

Fonte: ELOI, 2018. 

 

No gráfico 2, representa o mesmo exposto na tabela 5 acima, constituído 

com o resultado da pontuação final do FMS, realizados no pré e pós- 

tratamento entre os dois grupos. Foi diferenciados o pré e pós-tratamento 

através de cores, para assim obter uma melhor compreensão da pontuação de 

cada grupo.  

Por meio do presente estudo, e através de estudos relacionados a esta 

pesquisa, é valido afirmar que a técnica do treinamento funcional teve 

resultados positivos quando comparado ao grupo de controle. Em todos os 

testes foi possível notar ganho na flexibilidade dos atletas, aumento da força e 

estabilidade do core e aumento da mobilidade articular dos membros inferiores 

favorecendo assim a melhora do desenvolvimento esportivo através da 

aplicação desta pesquisa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do presente estudo, e através de estudos relacionados a esta 

pesquisa, conclui-se que a técnica do treinamento funcional com enfoque na 



reabilitação teve resultados positivos. Em todos os testes foi possível verificar o 

ganho na flexibilidade dos atletas, aumento da força, estabilidade do core e 

aumento da mobilidade articular dos membros inferiores. Favorecendo assim a 

melhora do desenvolvimento esportivo através da aplicação desta pesquisa. 

Com os resultados obtidos através da técnica da reabilitação funcional, é 

evidenciado que a avaliação de flexibilidade e o treino de flexibilidade dos 

atletas são indispensáveis, pois, o aumento da flexibilidade pode realizar como 

ato preventivo de possíveis lesões e mostrando um melhor desenvolvendo no 

gesto esportivo, como na passada da corrida. 

Através dos resultados da prancha frontal, pode-se evidenciar que o 

treinamento da musculatura do core é de extrema importância para o correto 

desenvolvimento esportivo, pois os core age como centro de força durante a 

corrida, assim facilitando a movimentação dos membros e principalmente dos 

membros inferiores, proporcionando leveza nos movimentos e aumentando a 

velocidade. 

Disfunções que provocam um baixo desempenho esportivo e que 

futuramente desencadeiam problemas instalados e crônicos. Na rotina do 

esporte, o impacto nas articulações reflete problemas que afetam a saúde do 

atleta. Devido a isto, encontramos a diminuição da mobilidade articular que 

diminui seu desempenho desportivo. O treinamento ou reabilitação funcional 

tem como objetivo principal não somente buscar a resolver a consequência 

tratando a lesão, mas a sua causa. A reabilitação funcional tornou-se eficaz no 

desempenho esportivo, seja na prevenção e/ou tratamento de lesões, 

reduzindo dores musculares, melhorando o equilíbrio, mobilidade e aumento da 

potência muscular.   

Durante o desenvolvimento houve algumas intercorrências que 

dificultaram o desenvolvimento da presente pesquisa, devido a escassez de 

materiais bibliográficos e estudo semelhantes. 

Conclui-se que após todo o estudo realizado de reabilitação funcional 

em corredores de alto rendimento, sugere-se a implantação de um treinamento 

voltado para a reabilitação desses atletas. Sugere-se que estudo nesta área 



continue e que se façam estudo com amostra e período maior. Para que assim 

seja possível verificar a eficácia do treinamento Funcional em atletas 

corredores num longo prazo e não somente em curto prazo como foi feita esta 

pesquisa. Os resultados desta pesquisa serão repassados para os 

responsáveis pelo treinamento dos atletas para que assim possa dar 

continuidade dos benefícios contribuídos através desta pesquisa.  

Como acadêmica e pesquisadora deste estudo, este trabalho de 

conclusão de curso foi uma experiência gratificante. Realizar esta pesquisa 

utilizando a técnica de reabilitação funcional com os atletas da modalidade de 

atletismo que representam nosso município em competições de nível nacional. 

Durante aplicação desta pesquisa notou-se tamanha evolução no desempenho 

desportivo dos mesmos. 

 Participar ou influenciar de alguma forma para a melhora das disfunções 

encontradas nos atletas, faz com que todos fisioterapeutas ou estudantes da 

área sintam-se realizados na certeza da escolha correta de sua profissão. 

Poder aplicar todo o conhecimento adquirido nesses cinco anos de graduação, 

é algo que nos instiga a buscar mais conhecimentos desta área que cresce a 

cada dia, sempre com intuído de contribuir para a melhora na qualidade de vida 

de nossos pacientes e futuros pacientes. 
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