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RESUMO  

A avaliação Funcional do Movimento é um método capaz de identificar assimetrias e 

deficiências do movimento de mobilidade e estabilidade, é um mecanismo simples e 

de rápida aplicação, composto por sete testes, com pontuações que variam uma 

escala de zero a três pontos. O objetivo desse trabalho é identificar assimetrias, 

limitações musculares, padrões de estabilidade e mobilidade dos adolescentes 

participantes do projeto fazendo história. A pesquisa está sendo realizada através de 

avaliações com intervalos de oito semanas, sendo feito até o momento somente uma 

avaliação, a pesquisa consta com 18 participantes. As avaliações são feitas na clínica 

de Fisioterapia, os resultados desde estudo ainda estão sendo realizados.   

INTRODUÇÃO  

A capacidade funcional é a habilidade que o indivíduo tem para realizar atividades do 

cotidiano. A avaliação Funcional do Movimento (FMS) é uma ferramenta para 

identificar falhas de mobilidade e estabilidade. O projeto fazendo história é destinado 

a crianças e adolescentes que necessitam de uma oportunidade para se 

desenvolverem fisicamente e socialmente. A prática motora na infância e o 

treinamento esportivo, são estratégias para criar cidadãos que mediante ao esporte 

utilizam ferramentas de educação (NICOLAI RÈ, 2011). A aquisição de habilidade e 

capacidade funcional surge em função de fatores biológicos e ambientais. Vários 

autores classificam a flexibilidade, de acordo com eles, ela pode ser desenvolvida com 

programas regulares de atividade física (CYRINO; 2004 apud CASTRO; LIMA, 2017). 

O treinamento da flexibilidade (TF) deve ser atingido na faixa etária entre 11 e 14 anos 

(SERMEJEW 1964).). O TF propicia a preservação dos limites fisiológicos da 

articulação, limitando o risco de lesão e aumentando sua capacidade de se manter 

ativo nas atividades de vida diária (PERFEITO, 2014 apud PERFEITO; SOUZA, 2017). 

O objetivo desse trabalho é identificar assimetrias, limitações musculares e padrões 

de estabilidade dos adolescentes participantes do projeto fazendo história. Este 

estudo se justifica porque níveis adequados de força possibilitam a manutenção de 

uma boa postura corporal e o desempenho motor satisfatório nas atividades diárias. 

Com relação à flexibilidade, sua boa manutenção reflete-se na boa execução dos 

movimentos corporais e na boa postura corporal (ROBERTS, 2000).   

METODOLOGIA  

O presente trabalho trata-se de um estudo de caso quantitativo. Para o conjunto da 

amostra foram selecionados 18 participantes do projeto fazendo história, de ambos os 



gêneros, com idades entre 12 e 17 anos, os responsáveis pelos jovens assinaram 

TCLE. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do Uniaraxá sobre o 

parecer número 001747/28. Os voluntários são avaliados na clínica de Fisioterapia 

individualmente a avaliação é marcada com antecedência. A avaliação funcional do 

movimento (FMS), o qual é o dispositivo para a avaliação é um instrumento simples e 

rápida aplicação, tem uma escala de pontos que varia de 0 a 3 pontos, sendo 0 quanto 

a dor associado ao movimento, 1 quanto o indivíduo é incapaz de realizar o 

movimento, 2 indica alguma compensação ao executar o movimento e 3 quanto o 

indivíduo realiza o padrão de movimento com qualidade.  O FMS é composto por sete 

testes, agachamento profundo, passo por cima da barreira, avanço em linha reta, 

mobilidade de ombro, elevação da perna estendida, estabilidade de tronco e 

estabilidade de rotação. Para a aplicação dos testes, o avaliador segue as instruções 

padronizadas pelo FMS, os participantes têm a condição de repetir três vezes a 

execução de cada movimento (SOUZA, TEIXEIRA, SABINO, 2017). A pesquisa 

também é constituída por um questionário sóciodemográfico, aplicado pela 

pesquisadora no dia da avaliação para que não ocorra falsa interpretação.  

RESULTADOS PRELIMINARES   

O questionário é aplicado para que ocorra uma melhor compreensão, e para conhecer 

se alguns dos jovens praticava esportes fora do projeto fazendo história, o que pode 

alterar os resultados com uma maior pratica esportiva, porem através do questionário 

pode ser observar que apenas 4 voluntários fazem esporte além do projeto.   

 



CONCLUSÃO  

Diversos autores relatam da importância da flexibilidade e do desenvolvimento motor 

para jovens, com o estudo pretende analisar se com as atividades físicas e 

fisioterapêuticas houve melhora dessas valências.   
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