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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.  
 
Palavras-chaves: Reabilitação Funcional; Corredores ; mobilidade. 
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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.. 

 
Keywords: Functional Rehabilitation; High-performance corridors; mobility. 
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1 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). 

À medida que o corpo se desloca para frente, acontece um trabalho de 

continuidade dos membros inferiores, enquanto um dos membros auxilia no apoio o 

outro avança para frente, portanto iniciando uma nova fase de apoio (PERRY, 2005). 

Durante a locomoção, ocorre o que chamamos de ciclo da marcha ou também 

de passada. O ciclo da marcha é composta por um período, que sucede o contato 

ao solo de um dos membros até o contado do mesmo membro ao solo novamente. 

Dividida assim em duas partes, a de apoio onde o membro permanece em contato 

ao solo e do balanço ou também chamado de não apoio, que o membro não está 

tocando o solo (HAMILL; KNUTZEN, 2008). 

A marcha é subdividida em fases funcionais caracterizada em oito etapas, 

sendo elas: contato inicial, resposta a carga, apoio médio, apoio terminal, pré-

balanço, balanço inicial, balanço médio e o balanço terminal. A junção sequenciada 

das fases da marcha permite que o membro realize três tarefas principais: aceitação 

do peso, apoio simples e avanço do membro (PERRY, 2005). 

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). 

Durante a corrida o ângulo de amplitude de movimento da articulação do 

quadril é aumentado, devido o tempo de apoio ser mais rápido, o toque ao solo é 
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mais frequente, aumentando o contato dos pés no solo entre 800-2000 vezes, 

portanto os membros inferiores suportam 2-3 vezes maior o peso do corpo, 

resultando em uma sustentação maior do peso corporal (HAMILL; KNUTZEN, 2008). 

Nos atletas devido à solicitação excessiva no ato esportivo, a função normal 

da marcha é prejudicada, levando ao aumento das forças e os arcos de movimentos, 

desencadeiam ações compensatórias e traumas (PERRY, 2005). 

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).  

A overuse e overtraining são problemas comuns encontrados em atletas de 

alto rendimento devido aos treinos frequentes e prolongados, surgindo assim as  

disfunções articulares. Estas situações podem levar o atleta a exaustão excessiva 

resultando nas alterações do desempenho esportivo e da qualidade de vida do 

atleta, ocasionando quadro álgico frequente e microlesões, que futuramente 

desencadeiam o aparecimento de problemas crônicos (NUNES,2010).  

Com base no exposto chega-se ao seguinte questionamento: A aplicação de 

exercícios funcionais pode melhorar a mobilidade articular de quadril e 

tornozelo em atletas corredores de alto rendimento?  

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. 
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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). 

Segundo o autor Boyle (2015, p. 19)  

 

A descrição de treinamento funcional em Functional Training for Sports é 
clara: o treinamento funcional é mais bem descrito como um contínuo de 
exercícios que ensina os atletas a lidar com o seu peso corporal em todos 
os planos de movimento. O treinador usa o peso corporal como resistência 
e tenta empregar posições que façam sentido para o participante. 

 

Com base nos achados percebemos a importância da reabilitação funcional 

como técnica de estudo principal em atletas corredores de alto rendimento, pois é 

uma área que engloba varias técnicas, enquanto na reabilitação convencional o 

enfoque se faz somente em uma técnica. Com isso se tem o intuito de proporcionar 

uma evolução da funcionalidade esportiva dos corredores deste estudo.   

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. Tendo como objetivos específicos: Identificar possíveis disfunções nos 

corredores de alto rendimento; Avaliar a mobilidade articular do quadril e tornozelo, 

estabilidade articular do joelho e força do Core; Proporcionar mobilidade articular em 

quadril e tornozelo através da reabilitação funcional; Promover a estabilidade 

articular em joelho através da reabilitação funcional e Desenvolver fortalecimento do 

CORE. 

 

 

  



16 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 ANATOMIA E BIOMECÂNICA DO MEMBRO INFERIOR (MMII) 

 

Anatomia e biomecânica são duas ciências que se completam entre si, elas 

nos auxiliam a entender o corpo humano. A anatomia estuda as estruturas corporais 

de forma separadamente e a fisiologia refere-se as funcionalidades corporais 

(MARREB; HOEHN, 2009). Enquanto a biomecânica estuda as forças e as cargas 

nos tecidos moles, levando assim em respostas mecânicas (NORDIN; FRENKEL, 

2003). 

O alinhamento corporal dos membros inferiores proporciona equilíbrio 

muscular, nas articulações e na estrutura esquelética. Desenvolvendo ao corpo 

suporte e mobilidade, que favorecem um melhor desempenho da funcionalidade do 

movimento, predispondo o atleta a um menor risco de lesões (KENDALL, 2007). 

Os riscos de lesões osteomioarticulares, podem decorrer através do 

surgimento de anomalias anatômicas ou biomecânicas, que geram lesões no atleta 

(PILEGGI, et. al., 2010). 

 

2.1.1 Articulação do quadril 

 

Existem características da articulação do quadril, que tornam funções 

específicas do quadril, como a sustentação do corpo e o mecanismo da locomoção, 

a marcha.  A articulação do quadril está localizada na região proximal do membro 

inferior, onde a mesma é responsável por direcional o membro no espaço. Esta 

articulação possui três eixos e grau de movimento: o eixo transversal, que se 

encontra no plano frontal, que possíbilita realizar os movimentos de flexão e 

extensão; o eixo anteroposterior, encontrando-se no plano sagital, localizada na 

linha média do corpo, tornando possível executar movimentos de abdução e 

extensão e o eixo vertical permite que o quadril esteja na posição alinhada. E por fim 

o eixo longitudinal que possibilita a realizar os movimentos de rotação interna e 

rotação externa (KAPANDJI, 2000). 
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2.1.1.1 Estrutura Óssea 

 

Para Kapandji (2000), a articulação do quadril tem como nome específico 

articulação coxo femoral, caracterizada como enartrose e com suas cavidades 

articulares do tipo esférica. 

A articulação do quadril é formada pela cavidade acetabular, que se articula 

com cabeça do fêmur e assim formam a mesma (BOGART; ORT, 2008). 

 

2.1.1.2 Função muscular 

 

Os músculos encontrados no quadril, em sua maioria, têm como origem a 

pelve, outros na coluna vertebral e o seu restante na articulação do joelho. (DIMON, 

2010). 

Segundo Kapandji (2000) a funcionalidade da articulação do quadril é 

composta por vários músculos, sendo:  

· Os músculos anteriores têm como função realizar a flexão do quadril 

denominados músculos flexores do quadril: Iliopsoas, reto femoral;  

· Os músculos posteriores realizam a extensão do quadril sendo 

denominados os músculos extensores do quadril: Isquiotibiais; 

· Os músculos localizados lateralmente têm como função realizar a 

abdução do quadril, constituído pelos músculos: Glúteo médio e tensor da fáscia 

lata; 

· Os músculos mediais que realizam a adução do quadril, constituídos 

por músculos mediais do quadril: adutor curto, longo e magno, pectíneo, grácil e 

sartorio; 

 

2.1.1.3 Ligamentos  

 

A articulação do quadril é sustentada por diversos ligamentos sobrepostos 

sobre a articulação, assim reforçando o ligamento capsular, desde o colo do fêmur 

até o osso do quadril. Este ligamento, assim como os demais que encontramos no 

corpo, é recoberto interiormente através de uma membrana que expele liquido 

sinovial, assim realizando a lubrificação (DIMON, 2010). 
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Para Kapandji (2000), na articulação coxofemoral a cápsula da articulação é 

fortificada pelos ligamentos. Os ligamentos que estabilizam a articulação do quadril 

presentes na região anterior e posterior. Na região anterior são constituído três 

ligamentos: o  ílio-femoral, isquiofemoral e o pubofemoral. O ligamento redondo é 

um ligamento intracapsular pequeno, ele contém vasos sanguíneos que suprem a 

cabeça do fêmur. 

 

2.1.2 Articulação do joelho 

 

Segundo o autor Dimon (2010, p. 2001), “a articulação do joelho é a maior do 

corpo”. 

A sua classificação é do tipo sinovial em dobradiça, possuindo dois graus de 

liberdade realizando os seguintes movimentos de flexão, extensão e alguns graus de 

rotações, realizados nos planos sagital e transversal (LIPPERT, 1996). 

De acordo com Dimon (2010), na articulação do joelho é possível realizar 

movimentos de flexão e extensão, denominada esta articulação do tipo gínglimo 

tendo seu formato de dobradiça. 

O movimento de flexão é realizado com o seguinte mecanismo: o joelho se 

desloca do fêmur fazendo uma rotação transversal sobre a tíbia, acontecendo então 

a flexão. Na extensão o côndilo lateral do fêmur irá escorregar em sentido posterior, 

fazendo uma rotação do fêmur sobre a tíbia. As pequenas rotações encontradas 

nesta articulação são desenvolvidas como um ato de aparafusar, que auxiliam nos 

movimentos de flexão e extensão (LIPPERT, 1996).  

 

2.1.2.1 Estrutura óssea  

 

As estruturas ósseas que constituem a articulação do joelho, localizada na 

região distal do fêmur articulando-se com a região proximal da tíbia e a face 

posterior região patela (PASLASTANGA; SOAMES, 2010). 

Quando observamos os ossos da perna, percebemos que a tíbia é o osso que 

proporciona a sustentação para a estrutura acima, do fêmur. Sua extremidade 

proximal é caracterizada pela superfície plana e de forma ampla, onde constrói uma 

superfície para que a extremidade do fêmur se acomode. Na extremidade do fêmur 



19 
 

encontramos a mesma característica em relação a tíbia, de superfície plana e forma 

ampla, para que junção das duas extremidades sejam estáveis (DIMON,2010). 

O osso patela tem aspecto triangular dando-se a sua classificação como 

sesamóide, encontrando-se abaixo do tendão muscular do quadríceps. Sua 

anatomia é identificada através de suas bordas grossas na região superior e no 

segmento distal, formando em sua extremidade uma ponta (LIPPERT, 1996). 

 

2.1.2.2 Função muscular 

 

Os músculos que se cruzam entre uma articulação e outra são denominados 

biarticulares, enquanto as monoarticulares passam por apenas uma articulação. Os 

músculos biarticulares possuem uma função maior e desempenham uma amplitude 

com maior grau, pois trabalham ao mesmo tempo como em ações de andar e correr 

(DIMON,2010). 

Segundo o autor Lippert (1996), os músculos presentes na articulação do 

joelho são biarticulados com os do quadril, realizam assim um cruzamento entre si. 

Anteriormente encontramos os músculos uniaxiais: Vasto lateral, vasto medial e 

vasto intermédio;  

Os músculos encontrados na articulação do joelho são interligados entre as 

articulações do quadril e joelho. Na região anterior da coxa encontramos os 

músculos: quadríceps femoral, formado por quatro ventres musculares (reto femoral 

caracterizado como biaxial, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio), o 

musculo sartório e tensor da fáscia a lata. Na região posterior do joelho encontramos 

o musculo poplíteo (PASLASTANGA; SOAMES, 2010). 

Na parte posterior localizamos os músculos uniaxiais: Bíceps femoral curto e 

poplíteo. Os músculos biaxiais são: Bíceps femoral longo, semitendinoso, 

semimembranoso, sartorio, grácilis e gastrocnêmico. E por fim na região lateral 

localiza-se o musculo tensor da fáscia lata (LIPPERT, 1996). 
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2.1.2.3 Ligamentos 

 

Os ligamentos desempenham um papel importante para a estabilização da 

articulação do joelho, interiormente eles se cruzam formando um x, chamados de 

ligamentos cruzado anterior e posterior. Externamente encontramos os ligamentos 

colaterais, que formam as estabilizações laterais do joelho (DIMON, 2010). 

O Ligamento cruzado anterior percorre da região intercondilar anterior da tíbia  

até a  região posterior do fêmur os côndilos laterais, as fibras anteromedial não 

permitem a extensão completa e as fibras posterolateral impedem a flexão completa. 

O ligamento cruzado posterior se estende da região intercondilar da tíbia posterior 

ao fêmur anterior côndilo medial, as fibras posteromedial não permitem a extensão 

completa e as fibras anterolaterais impedem a flexão completa (PASLASTANGA; 

SOAMES, 2010).  

O ligamento colateral medial ou tibial tem como característica de forma chata 

e larga, localiza-se a partir dos côndilos mediais até próximo ao fêmur e a tíbia. O 

ligamento colateral lateral ou fibular, tendo formato de cordão arredondado, estende-

se do côndilo lateral do fêmur até a cabeça da fíbula (LIPPERT, 1996). 

 

2.1.2.4 Menisco 

 

Entre a articulação do joelho há discos fibrocartilaginosos localizados na 

superfície da tíbia chamados de meniscos. Eles atuam na absorção dos impactos 

sofridos entre o fêmur e ajudam a redistribuir a carga sobre a tíbia. Outra função 

encontrada é a capacidade da absorção do liquido sinovial, que auxiliam na 

lubrificação da mesma (DIMON, 2010). 

De acordo Lippert (1996), os discos fibrocartilaginosos chamados de 

meniscos, possuem um formato de meia lua. Eles recebem como função principal a  

absorção dos choques sofridos na articulação. Não possuem suprimento sanguíneo, 

então quando lesionados não se recuperam sozinhos devido à ausência de aporte 

sanguíneo. 

Para os autores Paslastanga e Soames (2010, p. 118), “[...] O menisco medial 

é mais largo posteriormente do que anteriormente; o menisco lateral é de largura 

uniforme. Os cornos anterior e posterior inserem os meniscos à eminência 

intercondilar”. 
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2.1.3 Articulação do tornozelo 

 

A articulação do tornozelo é classifica como do tipo sinovial de forma 

gínglimo. Esta articulação não trabalha sozinha, necessita do auxílio das articulação 

talocalcânea e transversa do tarso, para assim realizar os movimentos disponíveis 

na articulação, executados no plano frontal com um eixo de 20 - 25º de liberdade 

(PASLASTANGA; SOAMES, 2010). 

Esta articulação é mais conhecida como articulação talocrural, sua estrutura 

compõe-se pelo final da tíbia, se articulando com a troclea do tálus. O maléolo da 

região medial realiza uma junção com a parte medial do tálus e o maléolo lateral 

realizando uma junção com a região lateral do tálus.  Ocorrendo assim uma 

combinação entre a perna e o pé, formando a articulação talocrural (LIPPERT, 

2013). 

Devido a combinação de varias articulação é referido que a articulação do 

tornozelo ou talocrural só terá possíveis movimentos devido as combinações entre 

si. Os movimentos de plantiflexão e dorsiflexão disponíveis nesta articulação, não 

são reproduzidos da articulação talocrural, mas entre o pé como um todo e o tálus 

(DIMON, 2010).  

 

2.1.3.1 Estrutura óssea  

 

A articulação do tornozelo é constituída por três estruturas ósseas: a tíbia, a 

fíbula e o tálus. A tíbia é a maior estrutura, ela é fundamental para a sustentação do 

peso referido aos membros inferiores, sua estrutura anatômica tem como forma de 

um triangulo e anteriormente possui uma margem saliente. Na fíbula localiza-se 

lateralmente em relação a tíbia e levemente projetada posteriormente. A união 

destes dois ossos possui uma membrana intereossea que permitem a inserção de 

diversos músculos (LIPPERT, 2013). 

A região distal da tíbia é apoiada sobre a estrutura inferior o tálus onde o 

mesmo articula-se com o calcâneo. A saliência lateral da tíbia que se articula com o 

tálus são chamados de maléolo medial. A extremidade da fíbula percorre 

lateralmente o tálus chamando-se de maléolo lateral. A parte distal da tíbia realiza a 

junção com osso central o tálus e os dois maléolos realizam um mecanismo de pinça 

fixando lateralmente o talus (DIMON, 2010). 
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2.1.3.2 Função muscular 

 

As articulações distais como punho e tornozelos, possuem os músculos 

extrínsecos e intrínsecos. Os músculos extrínsecos encontrados no tornozelo se 

originam da perna, enquanto os músculos intrínsecos dos ossos do tarso. Estes 

músculos extrínsecos são divididos em três grupos principais e localizados em 

quatro regiões diferentes (LIPPERT, 2013). 

De acordo com Dimon (2010, p. 215) “os três grupos principais: aqueles do 

compartimento anterior da perna (extensores) e aqueles do compartimento 

posteriores (flexores)”, Classificados como superficiais e profundos.  

Lippert (2013), explica que os músculos do tornozelo são classificados em 

região de compartimento posterior, anterior e lateral, sendo subdivididos em parte 

superficiais e parte profunda. No compartimento posterior na parte superficial são 

encontrados os músculos gastrocnêmico, sóleo e plantar. Ainda no compartimento 

posterior encontramos a parte profunda composta pelos músculos tibial posterior, 

flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux. No compartimento anterior 

encontramos tibial anterior na parte superficial e os músculos profundos extensor 

longo dos dedos e extensor longo do hálux. E no compartimento lateral na parte 

superficial encontramos o musculo fibular longo e na parte profunda encontramos os 

músculos fibular curto e fibular terceiro. 

Anatomicamente o músculo gastrocnêmico tem a origem da porção medial 

sobre o côndilo medial do fêmur e de sua porção lateral originando-se no côndilo 

lateral do fêmur; O musculo solear encontra-se anatomicamente com sua origem na 

região posterior da tíbia e fíbula; E por fim o musculo plantar tem sua origem na 

região do côndilo lateral e fêmur posterior. Todos possuem sua  inserção na região 

posterior do calcâneo (LIPPERT, 1996). 

O musculo tibial encontra-se também na região anterior, denominando-se o 

tibial anterior. Possui sua origem na região superior da face lateral da tíbia, e sua 

inserção localiza-se medialmente do osso cuneiforme medial.  Este musculo auxilia 

nos movimentos de dosiflexão e eversão do tornozelo (PASLASTANGA; SOAMES, 

2010). 

Os músculos profundos encontrados são tibial posterior, flexor longo do Hálux 

e flexor longo dos dedos, a inserção de todo os músculos localiza-se e na face 
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posterior da tíbia e da fíbula e inserem-se no pé. Estes músculos realizam um 

cruzamento posteriormente na articulação talocrural, eles auxiliam os músculos 

superficiais a realizar a flexão plantar do pé (LIPPERT, 2013). 

O músculo extensor longo dos dedos tem sua origem na região superior da 

face anteriormente da fíbula e côndilo lateral da tíbia e sua inserção localiza-se na 

falange distal e média de quatro dedos de forma lateral. Já o músculo extensor curto 

dos dedos tem sua origem na região anterior da face superior do calcâneo e sua 

inserção na região lateral do 2ª a 4ª dedos (PASLASTANGA; SOAMES, 2010). 

Compostos por três músculos fibulares. O Fibular terceiro que é um 

prolongamento do extensor longo dos dedos, originando-se na extremidade inferior 

da fíbula e sua inserção encontra-se no quinto metatarso. Lateralmente encontram-

se dois músculos o fibular longo que tem sua origem na cabeça da tíbia e sua 

inserção no primeiro metatarso e o músculo fibular longo originando-se distalmente 

na fíbula e se insere no quinto metatarso (DIMON, 2010).  

 

2.1.3.3 Ligamentos 

 

Articulação do tornozelo é estabilizada através dos Ligamentos colaterais que 

reforçam a mesma. Os ligamentos colaterais são uma junção de diversas estruturas 

ligamentares. Na região mediana existe o ligamento deltoide e o tibiocalcaneo, na 

região posterior está o ligamento tibiotalar posterior e anteriormente encontra-se os 

ligamentos tibiotalar anterior (mais profundo) e o tibionavicular (LIPPERT, 2013). 

O ligamento deltoide encontrado anteriormente percorre desde o maléolo 

lateral até as estruturas ósseas do tarso. Lateralmente localiza-se os ligamentos 

talofibulares das regiões anterior e posterior, que se prologam desde o maléolo 

lateral até as estruturas ósseas do tarso. E o ligamento calcâneo fibular percorrendo 

do maléolo ao calcâneo (DIMON, 2010). 

 

2.1.4 Esporte: Corrida 

 

Para Carnaval (2002, p.11) “a corrida é considerada o movimento mais 

importante, não somente no atletismo, mas também em outros desportos”. 
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2.1.4.1 História da corrida 

 

A modalidade corrida teve origem nos primeiros jogos olímpicos da Era 

Moderna no ano de 1896, iniciando com a modalidade masculina, somente no ano 

de 1928, que foi incluído a modalidade fermina (MATTHIESEN, 2007).  

Os gregos deram inicio a corrida nos primeiros jogos olímpicos, 

primeiramente utilizaram a corrida com velocidade. Eram classificadas segundo suas 

distancias de 192 metros chamada como estágios. Posteriormente foram incluídas 

outras modalidades de corrida como as de ida e volta chamada como 2 estágios e 

por fim as corridas que exigiam resistência sobre 8, 10, 12 e ate 24 estágios, tendo 

maior distância, de 4.600 metros (FERNANDES, 1947).  

Segundo Matthiesen (2007, p. 43), “Uma corrida de 192,27 metros, própria 

dos Jogos Olímpicos da antiguidade, cuja a partida ocorria pela retirada de um 

cordão ou barra colocada a frente dos competidores, visando evitar o que se 

conhece como saída falsa”. 

A corrida é o exercício físico mais comum utilizado hoje por pessoas leigas, 

esportes que exigem velocidade na locomoção e competidores de várias 

modalidades de esportes. A utilização da corrida para vários fins é a mais popular 

por sua prática fácil de baixo custo, resultando em benefícios para saúde e 

importantíssima para as praticas esportivas, sendo como principal meio para a 

locomoção da corrida a marcha humana (HESPANHOL, 2011).  

 

2.1.4.2 Biomecânica da corrida 

 

De acordo com Carnaval (2002), a corrida é reproduzida através das 

passadas alternadas do atleta, intercalando o apoio do pé ao solo, realizando uma 

impulsão rápida do corpo para frente. A passada da corrida pode ser separada em 

três etapas:  

Ø Fase de sustentação ou apoio: Esta fase consiste do inicio da passada 

quando o atleta faz o apoio do pé ao solo. Neste momento as articulações presentes 

nos MMII realizam uma flexão, onde os músculos da região posterior os extensores 

estão contraídos de forma excêntrica. Ao tocar o pé ao solo a gravidade estará 

sendo exercida de cima para baixo sobre o atleta, para que o atleta impulsione o 

solo para trás; 
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Ø Fase de propulsão: Nesta fase a gravidade estará a frente do pé do 

atleta, onde começa uma contração máxima dos músculos extensores dos MMII, 

reproduzindo a gravidade uma aceleração horizontal e vertical, que jogara o corpo 

do atleta para cima e a frente; 

Ø Fase de vôo ou recuperação: Neste momento final, o membro que 

realizou a impulsão ficará completamente em extensão, enquanto o membro 

contralateral estará realizando uma semi-extensão dando inicio a fase de apoio, 

realizando por fim a passada. 

 

2.1.5 Treinamento Funcional 

 

Segundo o dicionário Michaelis (2009) encontramos definições que o 

treinamento funcional aborda uma série de exercícios praticados a fim de 

proporcionar o condicionamento físico ou treinar habilidades, com o enfoque de 

reproduzir as ações motoras encontradas na prática esportiva ou de seu cotidiano, 

aperfeiçoando sua funcionalidade na execução. 

O treinamento funcional é descrito como uma sequência de exercícios, onde o 

treinador estabelece que os atletas utilizem o próprio peso corporal como resistência 

na execução dos movimentos, utilizando todos os planos disponíveis. Sempre 

utilizando o gesto esportivo a cada atleta (BOYLE, 2015). 

A grande diferença entre o tratamento convencional e o tratamento através do 

treinamento funcional, é sua integridade como um todo enquanto o convencional é 

desenvolvido isoladamente. O treinamento funcional faz uma união de movimentos 

em vários planos.  Através do tratamento isolado haverá ganho da massa muscular 

e da força, o qual leva a fadiga isoladamente do musculo envolvido, em 

contrapartida o treinamento funcional reproduz todos os movimentos vivenciados no 

dia a dia através da junção destes movimentos, essa concepção é influente nos 

princípios do treinamento funcional (MONTEIRO; EVANGELISTA, 2015). 

Segundo Monteiro e Carneiro (2010), o treinamento funcional possui alguns 

benefícios aos usuários como:  

ü Desenvolvimento da consciência cenestésica e controle corporal; 

ü Correção postural; 

ü Melhoria no reequilíbrio muscular; 

ü Redução do número de lesões,  
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ü Diminuição da instabilidade articular;  

ü Agilidade nos movimentos;  

ü Consciência proprioceptiva de forma estática e dinâmica;  

ü Melhora da força e coordenação motora; 

ü Condicionamento cardiorrespiratório; 

ü Ganho da força muscular;  

ü Ganho de flexibilidade; 

ü Ganho de mobilidade articular. 

 

2.1.5.1 História do treinamento funcional 

 

De acordo com Monteiro e Evangelista (2015) “O treinamento funcional teve 

sua origem com os profissionais da área de Fisioterapia e Reabilitação [...]”. 

Baseado no sucesso de sua aplicação na reabilitação, o conceito de 
treinamento funcional passou a ser utilizado no desenvolvimento de 
programas para a melhora do desempenho atlético e do condicionamento 
físico e para minimizar possíveis lesões dos praticantes da atividade física. 
Atualmente, muitos profissionais são adeptos dessa nova metodologia, 
mesmo com um volume pequeno de publicações científicas mostrando os 
benefícios desse tipo de treinamento em relação aos treinamentos 
tradicionais (MONTEIRO; EVANGELISTA, 2015 p. 12).  

 

2.1.6 Mobilidade Articular 

 

O nosso corpo é formado por várias articulações as quais tem suas funções 

especificas, existe uma ideia de que abordagem deve ser de articulação por 

articulação, possuindo seu tratamento individual para cada uma delas segundo suas 

funções. As articulações são subsequentes da outra, mas com funcionalidade 

distintas, abordando a mobilidade e a estabilidade articular, onde o quadril necessita 

de mobilidade, o joelho de estabilidade e o tornozelo de mobilidade (BOYLE, 2015). 

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”. O modelo que é abordado 

no treinamento funcional de articulação por articulação, foi composto através de uma 

conversa do autor Boyle e o fisioterapeuta Gray Cook, onde os mesmos observaram 

na avaliação funcional do movimento (FMS) que os indivíduos demonstravam 

dificuldade no movimento durante os agachamentos dada pela falta de mobilidade 
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com no tornozelo. Através disto observaram que o corpo é interligado através de 

varias articulações que projetam função específica de forma individual e assim se viu 

a necessidade em abordar treinamento específico para cada articulação, alternando 

na necessidade de mobilidade e a subsequente de estabilidade, como mostra a 

tabela a seguir: 

 

Figura 1- Relação entre Mobilidade e Estabilidade das articulações 

 

Fonte: BOYLE, 2015. 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

De acordo com os autores Barros e Lehfeld (2000, p. 01), a metodologia “é 

entendida como uma disciplina que se relaciona com a epistemologia”. 

 

2.2.1 Tipo de Pesquisa  

 

Quanto aos objetivos este estudo tratou-se de pesquisa explicativa. 

A pesquisa explicativa é caracterizada quando o pesquisador busca explicar a 

razão das coisas e suas originalidades, através de documentos, investigações, 

identificação e da explicação do presente estudo (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

Quantos aos procedimentos técnicos este estudo tratou-se de uma pesquisa 

de natureza experimental. 

De acordo com Gil (2008, p. 70), a pesquisa experimental “consiste em 

determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de 

influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a 

variável produz no objeto”. 
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Quanto à abordagem foi caracterizada como uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa. 

A pesquisa qualitativa é apresentada através da sua eficiência na capacidade 

de abordar e explicar o assunto, através de uma corrente de ideias e de 

acontecimentos segundo um documento (CERVO; BERVIAN,1983) 

Enquanto a pesquisa quantitativa é tudo que pode ser quantificado através de 

números, considerações e por meio de conhecimentos para analise. Utiliza 

ferramentas estatísticas como percentagem, mediana, média, moda, desvio-padrão 

e outros (SOUZA, 2014). 

 

2.2.2 Universo da Pesquisa 

 

2.2.2.1 População 

 

  A população do presente estudo foi composta por atletas corredores 

residentes na cidade de Caçador- SC. 

 

2.2.2.2 Amostra e Local 

 

A amostra desta pesquisa foi 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 

após as autorizações (APÊNDICE I) . 
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2.2.2.3 Critérios de Inclusão 

 

· Atletas corredores 

· Pratiquem seus treinos no mínimo 3 vezes por semana 

· Integrantes da associação de atletismo de Caçador - SC; 

· Serem todos do sexo masculino. 

 

2.2.2.3 Critérios de Exclusão 

 

§ Não residirem em Caçador- SC;  

§ Sem comprometimento com os atendimentos; 

§ Apresentarem lesões ortopédicas no decorrer das sessões. 

 

2.2.3 Procedimentos Éticos 

 

Este projeto foi encaminhado para devida aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP segundo as recomendações da 

resolução 466/12 do conselho nacional de saúde para pesquisa científica com seres 

humanos. Após a aprovação, foi entregue aos atletas um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), para que os mesmos assinassem ou os que eram de 

menor idade as assinaturas fossem colhidas dos responsáveis, autorizando assim a 

participação do atleta na pesquisa. O número do parecer do comitê de ética foi 

2.699.533. 

 

2.2.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

Iniciou-se o estudo através de uma pesquisa bibliográfica realizada na 

biblioteca da universidade Uniarp e em sites científicos. Posteriormente teve a 

continuidade com a aplicação da pesquisa em campo. 

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

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

(Apêndice1). 
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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.  

 

2.2.5 Método de Avaliação  

 

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. 

A aplicação do teste de flexibilidade da cadeia posterior no banco de Wells foi 

realizada com o indivíduo sentado e os pés acoplados no banco com extensão dos 

joelhos onde o avaliador auxiliará segurando os mesmos. Na sequência o individuo 

realizou uma flexão de tronco com os MMSS em extensão deslizando a frente, com 

o instituto de maior extensão de centímetros possíveis (PITANGA, 2005). Os 

resultados deste teste foram mensurados seguindo os valores da figura 2. 

 

Figura 2- Valores considerados para os resultados do teste do Banco de Wells 

 

Fonte: WELLS, 1952. 

 

De acordo com o autor Marques (2003), o teste dedos ao solo tem como 

objetivo mensurar a flexibilidade de uma forma global. Para realizá-lo, os avaliados 
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permaneceram em pé com os pés unidos e alinhados sem flexão de joelho, com as 

mãos sobrepostas uma a outra. Quando solicitado o avaliado realizará uma flexão 

de tronco. Como referência de medida usou-se a distância do terceiro dedo da mão 

em relação ao solo. Ainda para Marques (2003), a estatística paramétrica é 

classificada como: 

Ø Acima de 20 cm do solo, classificação ruim; 

Ø De 20 à 10 cm do solo, classificação razoável; 

Ø De 10 cm até ao solo, classificação boa; 

Ø Punhos serrados ao solo, classificação ótima; 

Ø Palma da mão no solo, classificação excelente. 

 

Em seguida foi realizado a avaliação do CORE através da prancha frontal. 

Neste teste o avaliado deve estar em decúbito ventral, com os antebraços apoiados 

no chão, pernas estendidas e ponta dos pés apoiados. O corpo é elevado 

paralelamente ao chão, formando uma linha reta da cabeça ate os tornozelos 

mantendo o core ativado. É necessário manter o tronco estável a quantidade de 

tempo que for possível. De acordo com os autores Francisco, Vieira e Santos 

(2012), a classificação será qualificada segundo o tempo de realização, a seguinte:  

§ Acima de 90 segundos (excelente); 

§ 75 a 90 segundos (bom);  

§ 60 a 75 segundos (regular); 

§ Menos de 60 (fraco). 

 

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. 
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Segundo Boyle (2015) apud Cook et al. (2010) descreve os sete testes:  

1. Agachamento com os braços estendidos sobre a cabeça; 

2. Passo com obstáculos; 

3. Agachamento alternado em linha reta; 

4. Mobilidade da cintura escapular;  

5. Estabilidade rotacional. 

6. Elevação ativa unilateral de perna estendida; 

7. Flexão de cotovelo com estabilidade do tronco. 

 

Figura 3- 7 Testes que formam o FMS 

 

Fonte: Functional Movement, 2018. 

 

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

sendo utilizados os dados de forma comparativa após o experimento. 

 

2.2.6 Procedimentos de Aplicação do Treinamento Funcional  

 

Durante aplicação do protocolo de tratamento os atletas participantes 

realizaram todos os exercícios sobre colchonetes e com os pés descalços, utilizaram 

também os seguintes equipamentos:  Foam roller, Miniband e Bastão. 

O protocolo de treinamento funcional ocorreu no período de três meses, com 

frequência de duas vezes por semana e duração de 50 minutos totalizando em 30 

sessões. O protocolo de treinamento foram divididos em quatro(4) fases as quais 

contaram com liberação miofascial, exercícios de mobilidade articular, estabilidade 

dos MMII e do CORE e por fim a técnica de alongamentos. 
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Na primeira semana foram realizadas as avaliações de todos os atletas e 

posteriormente o grupo TF (treinamento funcional) iniciou os atendimentos com os 

seguintes exercícios: 

1ª Fase – Exercícios de liberação miofascial.  

Estes exercícios foram realizados de forma bilateral e individual, com duração 

de 1 minuto cada. 

Liberação miofascial rotadores do quadril: O paciente senta-se sobre o rolo, 

com um dos membros superiores ligeiramente em inclinação, e realiza um 

movimento de rolamento com o rolo desde a crista ilíaca até a articulação do quadril 

até alcançar o glúteo máximo. Para abordar os rotadores do quadril, a perna afetada 

é cruzada para colocar o grupo dos rotadores do quadril em estiramento. 

 

Figura 4- Liberação Miofascial rotadores do quadril 

 

Fonte: Boyle (2015, p.30) 

 

Liberação miofascial Reto femoral: Em decúbito ventral, o paciente coloca o 

rolo em horizontal na região anterior da coxa, em seguida desliza o rolo em toda a 

extensão anterior da coxa, realizando o deslizamento sobre o músculo reto femoral. 
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Figura 5- Liberação miofascial Reto femoral 

 

Fonte: Boyle (2015, p.31) 

 

Liberação miofascial de adutores: O paciente deitado em decúbito ventral no 

solo, o usuário abduz a perna sobre o rolo e coloca-o a cerca de 65° em relação à 

perna. A ação de rolar deve ser feita em três porções, começando logo acima do 

joelho na área do vasto medial e pata de ganso. Dez rolamentos curtos devem ser 

feitos cobrindo cerca de da extensão do fêmur. Em seguida, o rolo deve ser levado 

para o ponto médio do grupo adutor e, mais uma vez, rolado 10 vezes no terço 

médio do músculo. 

 

Figura 6- Liberação miofascial de adutores 

 

Fonte: Boyle (2015, p.31) 

 

Liberação miofascial de gastrocnêmios e sóleo: Paciente sentado sobre o 

solo solicita a ele que posiciona o rolo de espuma no ventre muscular da região de 

gastrocnêmico e sóleo. Flexiona a perna oposta fixando a mesmo no solo. Role 

lentamente a área da panturrilha com apoio das mãos atrás do corpo. Realizando 

em ambos os lados.  
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Figura 7- Liberação miofascial de gastrocnêmios e sóleo 

 

Fonte: Blog hora do treino (2017)  

 

Liberação miofascial da fáscia plantar: Paciente em pé, com o pé a ser tratado 

apoiado em uma bola de tênis. Solicita ao mesmo para realiza deslizamento 

profundo com o rolamento da bola.  

 

Figura 8- Liberação miofascial da fáscia plantar 

 

 

Fonte: Blog  RunLovers (2014) 

 

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. 

Mobilidade do tornozelo semi ajoelhado: indivíduo semi ajoelhado no solo , 

fazendo uso de um bastão , que estará a distância de um punho cerrado do pé que 

está a frente. Joelhos e quadris posicionados a 90ª de flexão. O individuo é 

orientado a aproximar o joelho do bastão, sem que o calcâneo perca o contato com 

o solo. Realizará o movimento para a frente tentando encostar no bastão e retornará 

à posição inicial.   
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Figura 9- Mobilidade do tornozelo semi ajoelhado 

 

Fonte: A AUTORA, 2018 

 

Mobilidade de quadril no solo: indivíduo semi ajoelhado no solo fazendo uso 

de um bastão que estará apoiado a frente do corpo. O membro inferior que está 

posicionado a frente, encontra-se em um ângulo de 45º de abdução horizontal do 

quadril e com 90º de flexão do joelho e com o pé em contato com solo. O individuo 

será orientado a levar o joelho em direção ao hálux, sem retirar o calcâneo do solo. 

 Este exercício é igual a foto de cima, só que o MI estará a 45º de abdução do 

quadril. 

 

Figura 10- Mobilidade de quadril no solo 

 

Fonte: A AUTORA, 2018 

 

Agachamento com Base alternada: Este exercício trabalha a mobilidade 

articular do quadril e tornozelo. Paciente ficará na posição em pé, distância entre 

eles do ombro. Com os membros superiores a frente do corpo.                                      
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A posição inicial do agachamento anterior, após dará um passo para um lado (perna 

direita para o lado direita, perna esquerda para o lado esquerda) e flexionando o 

joelho.  Retornando a posição inicial. Trabalhando mobilidade do quadril e tornozelo. 

 

Figura 11- Agachamento com Base alternada 

 

Fonte: BOYLE (2015, p.27) 

 

3ª Fase: Estabilidade do core e dos joelhos 

 

Ponte (bilateral) no solo com minibanda: Individuo em decúbito ventral, 

colocando o mini band na altura do joelho de forma bilateral, após pede-se ao 

paciente para flexionar ambos joelhos e apoiar os pés no chão, realizando uma 

abdução de quadril alinhando os tornozelos e joelhos na linha do quadril. Em 

seguida, realiza uma elevação do quadril e retorna à posição inicial novamente. Obs: 

o alinhamento postural é indispensável. 

 

Figura 12- Ponte (bilateral) no solo com minibanda   

  

Fonte: Blog Eatofit, 2018. 
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Ponte com marcha (unilateral): Este exercício tem como objetivo treinar a 

função do glúteo máximo que auxiliam durante a fase apoio do calcanhar ao chão na 

marcha. O paciente realiza uma ponte como descrita acima, em seguida realiza uma 

elevação de uma das pernas com coluna neutra, alinhamento pélvico e de membros 

inferiores. Aos retorna a perna ao solo e eleva a perna oposta. Repetindo 3 séries de 

10 repetições cada lado.  

 

Figura 13- Ponte com marcha (unilateral) 

 

Fonte: OSCAR, 2017.  

 

Prancha em decúbito ventral: Paciente estará em decúbito ventral com apoio 

em cotovelos e antebraços, ativará os músculos abdominais profundos, abdominal 

isométrico em prono. A pelve deve estar neutra ou normal. Em outras palavras, não 

se mova em uma grande inclinação posterior por meio de uma grande contração do 

reto do abdome. Permanecendo posição de apoio dos antebraços no chão. 

Realizando uma contração de formal geral, intensificando a contração dos músculos 

glúteos, quadríceps e abdominais profundos.   

 

Figura 14- Prancha em decúbito ventral 

 

Fonte: Boyle (2018, p. 229) 
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Prancha em decúbito lateral: Em decúbito lateral, com um antebraço e um pé 

em apoio ao solo, permanece nesta posição de forma estática. Este exercício 

trabalha os músculos abdominais laterais e lateral da coxa. Realizado de forma 

bilateral.  

 

Figura 15- Prancha em decúbito lateral 

 
Fonte: Santos, 2013.  

 

Passada lateral com minibanda: Em pé, com o tronco levemente inclinado, 

mantendo os joelhos levemente flexionados e afastados na linha do quadril, 

posicionar o elástico acima da patela. Na execução deve-se manter uma tensão no 

elástico, realizando a abdução do quadril, deslocando o corpo lateralmente (por meio 

de adução do quadril), retornando à posição inicial. O abdômen deverá permanecer 

contraído, as costas, retas, e o olhar, fixo à frente durante toda a execução do 

movimento. Realizado bilateralmente. Este exercício tem como objetivo o 

fortalecimento do glúteo médio.  

 

Figura 16- Passada lateral com minibanda 

 

Fonte: Keyner, 2018. 
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Agachamento Afundo: Individuo em pé, postura com os pés separados 

antero-posteriormente de modo que, ao agachar, a tíbia da perna a frente fique a 90° 

em relação ao solo e separados lateralmente pela largura dos ombros. A partir 

dessa posição, abaixe o joelho da perna traseira até o solo, enquanto mantém o 

peso sobre o calcanhar do pé à frente. O joelho pode se mover à frente sobre os 

dedos do pé contanto que o peso fique sobre o calcanhar do pé à frente. 

Trabalhando mobilidade do quadril e força de glúteo médio.  

 

Figura 17- Agachamento Afundo 

 

Fonte: Boyle (2018, p.114) 

 

Agachamento bilateral livre: Em pé, pernas afastadas na largura do quadril 

com a miniband acima dos joelhos e pés apontados para frente. Flexione os joelhos 

e execute o movimento de sentar e levantar colocando o peso do corpo sobre os 

calcanhares, principalmente na volta.  

 

Figura 18- Agachamento bilateral 

 
Fonte: FERREIRA, 2017.  
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Levantamento terra unipodal com alcance: Em pé, apoiando-se em um dos 

pés, o paciente elevará a outra perna em extensão para trás abaixando o tronco 

paralelo ao solo, simultaneamente até os ombros e a perna elevada chegarem, 

gradativamente, à horizontal. Os braços deverão estar estendidos em abdução de 

ombro, olhar direcionado para frente. Realizar de forma bilateral. Trabalhando 

mobilidade do quadril e estabilidade de joelho. 

 

Figura 19- Levantamento terra unipodal com alcance 

 

Fonte: Boyle (2018, p.116) 

 

Exercício do step up: Este exercício vai precisar somente de um degrau, o 

paciente inicia com um dos membros inferiores subindo no degrau, quando um dos 

membros está totalmente apoiado, o outro membro inferior é elevado a frente 

realizando uma flexão de quadril e joelho. Os membros superiores realizaram 

movimentos alternados de forma contraria ao membro inferior em execução. 

 

Figura 20- Exercício do step up 

 

Fonte: ROBERTA, 2014.  
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4ª Fase: Alongamentos 

 Estes exercícios serão realizados com a manutenção na posição 

estática, pelo período de 1 minuto, sendo repetido 3 vezes. 

Alongamento de Isquiotibiais: Paciente na posição em pé com um membro 

inferior sobre a mesa ou maca e o outro no chão. O pé de baixo fica em posição 

neutra ou internamente rodado, assim como o pé de cima.  As pessoas com pouca 

mobilidade de quadril vão rodar externamente tanto o pé de cima quanto de baixo. 

 

Figura 21- Alongamento de Isquiotibiais 

 

Fonte: Boyle (2015, p.91) 

 

Alongamento do flexor do quadril: realizado com paciente em posição semi-

ajoelhado com a perna de baixo apoiada com algum objeto para apoio e a perna da 

frente elevada a mais ou menos a 30 centímetros. 
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Figura 22- Alongamento do flexor do quadril 

 

Fonte: Boyle (2015, p.88) 

 

Alongamento do gastrocnêmio: paciente em pé, com o membro inferior 

posterior com o quadril e joelho em extensão, tornozelo em dorsiflexão, com a planta 

do pé toda apoiada sobre o solo. Membro inferior anterior com o quadril e joelhos 

flexionados, permitindo o apoio do pé no solo. Tronco inclinado anteriormente com 

ombros e cotovelos em flexão de aproximadamente 90°, radiulnares em pronação, 

permitindo o apoio das faces anteriores dos antebraços e palmas das mãos na 

parede.  

Figura 23- Alongamento do gastrocnêmio 

 

 

Fonte:  JVM Trail Run, 2015.  

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

 

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.   
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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 (± 
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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.  



47 
 

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). 
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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. 

A musculatura do core esta ligada diretamente com a região do tronco 

(OLIVER et al., 2010). 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. 
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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. 
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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). 
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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. 
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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.  
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CONCLUSÃO 

 

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 
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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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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de 

Idade 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade  
 

 
1. Identificação do Projeto de Pesquisa 
Título do Projeto: Reabilitação funcional no tratamento de disfunções de quadril e tornozelo 
encontradas em corredores de alto rendimento. 
Área do Conhecimento: Saúde 
Curso: Fisioterapia 
Número de sujeitos no centro: 10 Número total de sujeitos: 10 
Patrocinador da pesquisa: Financiamento Próprio 
Instituição onde será realizado: Clínica Escola de Fisioterapia UNIARP 
Nome do pesquisador e colaboradores: Daniela dos Santos e Kerolaine Langer dos Santos 
 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O 
documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 
fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a 
qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Sujeito da Pesquisa 
Nome:  Data de nascimento: 

Profissão: Nacionalidade: 

Estado Civil: CPF/MF: RG: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 
Nome: Daniela dos Santos 

Profissão: Fisioterapeuta N. do Registro no Conselho: 89465/F 

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 781 

Telefone: 49-3561-6249 E-mail: danielasantos@uniarp.edu.br 

 

 

O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

- OBJETIVO GERAL: 

· Analisar a eficácia da reabilitação funcional em disfunções de quadril e tornozelo 

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



63 
 

 

- Objetivos Específicos: 

· Avaliar a mobilidade de quadril e tornozelo; 

· Proporcionar mobilidade articular em quadril e tornozelo através da reabilitação 

funcional; 

· Promover a estabilidade articular em joelho através da reabilitação funcional; 

· Desenvolver fortalecimento do CORE; 

· Comparar dados obtidos em atletas antes e depois 

1. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): 

A presente pesquisa desenvolve benefício nos MMII de forma completa trabalhando a 

mobilidade e estabilidade das articulações presentes, assim prevenindo possíveis lesões no 

esporte. 

 

2. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são): ausentes 

Os possíveis riscos são mínimos aos participantes, pois o protocolo de exercícios serão 

monitorados pelo aplicador constantemente. Os riscos presentes que podem ocorrer são a 

presença de dor tardia após os exercícios e possíveis lesões ortopédicas no decorrer das 

sessões. 

 

3. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento 

em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

4. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento 

em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

5. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado 

nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano 

decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como responsável. 

 

6. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá 

interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc. 

 



64 
 

7. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 

mencionados. 

 

8. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, 

com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, 

sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto 

de pesquisa e minha participação no mesmo. 

 

9. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e 

final (is) desta pesquisa. 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por 

mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual 

teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

 

Caçador (SC), _____ de__________de _______. 

 

 

 

_________________________________                              

Sujeito da Pesquisa 

 

 

     ______________________________________ 

       Pesquisador Responsável pelo Projeto 

  

 

 

 

 

Testemunhas: 
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________________________________ ___________________________________ 

Nome:             Nome: 

RG:             RG: 

CPF/MF:             CPF/MF: 

Telefone:             Telefone: 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Menores de 

Idade 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Menores de Idade  

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-

UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com 

seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das 

pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 
Título do Projeto: Reabilitação funcional no tratamento de disfunções de quadril e tornozelo 
encontradas em corredores de alto rendimento. 
Área do Conhecimento: Saúde 
Curso: Fisioterapia 
Número de sujeitos no centro: 10 Número de sujeitos no centro: 10 
Patrocinador da pesquisa: Financiamento Próprio 
Instituição onde será realizado: Clínica Escola de Fisioterapia UNIARP 
Nome do pesquisador e colaboradores: Daniela dos Santos e Kerolaine Langer dos Santos 
 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O 
documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 
fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a 
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qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa e do Responsável 

Nome do menor:  Data de nascimento: 

Nome do responsável: Data de Nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 
Nome: Daniela dos Santos 

Profissão: Fisioterapeuta N. do Registro no Conselho: 89465/F 

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 781 

Telefone: 49-3561-6249 E-mail: danielasantos@uniarp.edu.br 

 

Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como voluntário(a) no 

presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha decisão em 

autorizar a sua participação e estou ciente que: 

 

 

O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 

 - OBJETIVO GERAL: 

· Analisar a eficácia da reabilitação funcional em disfunções de quadril e tornozelo em 

uma equipe de corredores de alto rendimento na cidade de Caçador-SC 

 

- Objetivos Específicos: 

· Avaliar a mobilidade de quadril e tornozelo; 

· Proporcionar mobilidade articular em quadril e tornozelo através da reabilitação 

funcional; 

· Promover a estabilidade articular em joelho através da reabilitação funcional; 

· Desenvolver fortalecimento do CORE; 
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Comparar dados obtidos em atletas antes e depois 

 

1. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto tem 
como objetivo melhorar as  disfunções encontradas de quadril e tornozelo  

 

 

2. O procedimento para coleta de dados:  
O presente estudo será composto por 10 (dez) atletas corredores de alto rendimento em 

Caçador-SC. Os mesmos serão divididos aleatoriamente em dois grupos sendo 5 (cinco) 

atletas no grupo do Treinamento Funcional (TF) (submetidos aos testes + protocolo de 

exercícios) e outros 5 (cinco) no Grupo de Controle (GC) (serão submetidos somente aos 

testes). 

3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  
 

A presente pesquisa desenvolve benefício nos MMII de forma completa trabalhando a 

mobilidade e estabilidade das articulações presentes, assim prevenindo possíveis lesões no 

esporte. 

 

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  
Os possíveis riscos são mínimos aos participantes, pois o protocolo de exercícios serão 

monitorados pelo aplicador constantemente. Os riscos presentes que podem ocorrer são a 

presença de dor tardia após os exercícios e possíveis lesões ortopédicas no decorrer das 

sessões. 

 

 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos 
previsíveis. Não esquecer da proteção dos pesquisadores nos casos em que houver riscos 
para os mesmos. Caso não haja desconfortos ou riscos previsíveis ou passíveis de prevenção, 
apenas cite que não haverá medidas de proteção, pois não há risco ou desconforto previsível. 
Não utilize apenas a frase “Não aplicável”. 

 

6. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de despesas e ele tem 
direito à assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos colaterais e 
reações adversas) decorrentes de minha participação na presente pesquisa.  

 

7. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do menor sob 
minha guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer 
explicação. 
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8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem estar físico de meu filho (ou do 
menor sob minha guarda). Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento 
médico, etc.  

 

9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 
mencionados; 

 

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, número 800, - Centro, telefone (049) 3561-6200, 
sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de 
pesquisa e minha participação no mesmo. 

 

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final 
(is) desta pesquisa. 
 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 

apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 

(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 

 

________________________________ 

    

     _________________________________ 

Pesquisador Responsável pelo Projeto Responsável pelo(a) Participante da pesquisa 

 

Testemunha: 

__________________________________ 

                         Nome  
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APÊNDICE 1 – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 
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APÊNDICE 2 – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

 

 

 

 

 


