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Resumo: Introdução: o handebol apresenta como um esporte de muita atenção e contato 
físico e, devido a esses fatores atletas de alto rendimento no handebol masculino tendem 
a ficar muito ansiosos antes e durante uma competição. Objetivo: foi analisar a ansiedade 
antes e durante a competição em atletas de alto rendimento no handebol masculino. 
Metodologia: foi embasada em pesquisas bibliográficas que são fundamentadas em 
conhecimentos de documentos, bibliografias e biblioteconomia. Resultados e discussões: 
diante disto, sobre a ansiedade antes e durante a competição em atletas de alto rendimento 
no handebol masculino demonstraram que a ansiedade cognitiva apresenta uma mediação 
positiva antes da competição, pois quando ela apresenta níveis moderados, ou seja, a partir 
do momento que o atleta concentra nos trinta minutos antecedentes para o início da partida, 
o mesmo estimula pensamentos positivos impedindo que as emoções negativas interfiram 
na concentração e desempenho da competição. Quando se trata de competição, ou seja, 
no jogo propriamente dito, a ansiedade somática fica evidente, pois o ambiente interfere na 
concentração do atleta que está sendo analisado em diversas situações, na qual ele tem 
que se conscientizar para buscar um excelente resultado individual e coletivo. Portanto, o 
atleta passa por vários confrontos internos e externos, como por exemplo: análise de erros, 
análise de maior desempenho individual e coletivo durante o jogo, temperamento do 
técnico, falta de motivação, problemas emocionais, torcida, punições de dois minutos e 
premiações individuais, onde a ansiedade somática se destaca negativamente. Conclusão: 
o atleta deve organiza melhor seus pensamentos e aplicar com mais empenho o que foi 
orientado pelo treinador conseguindo visualizar melhor seu time e seus desafios, porque a 
ansiedade cognitiva moderada é um fator positivo antes da competição e se possível 
controlar esta ansiedade para não prevalecer a ansiedade somática que age negativamente 
durante a partida de handebol. 
 
Palavras-chave: Ansiedade; Handebol; Competição; Rendimento esportivo. 
 
- Agradecimento ao grupo de pesquisa: “As dimensões qualitativas do Personal Trainer” da 
UEMG-MG. 
 
 
 
 

 



  

3ª EDIÇÃO +EDUCA FITNESS                                                                                                              

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: DA FORMAÇÃO EM BUSCA DO BEM-ESTAR                   

24 DE AGOSTO DE 2020 
5 

 

ALTERAÇÕES MORFOFUNCIONAIS PROMOVIDAS PELO 
TREINAMENTO FUNCIONAL: UMA ANÁLISE EM MULHERES 

SEDENTARIAS 
 

Camile Antonioli dos Santos¹  
Leandro Donizete de Araújo² 
Orientador: Evandro Ossain de Almeida³ 
 
¹Graduação Plena em Educação Física; Unip – Universidade Paulista/Feuc – Faculdades Euclides da cunha; 
Monte Santo de Minas; Minas Gerais. 
²Graduação em Educação Física - Bacharelado, pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 
Sul de Minas- campus Muzambinho; Monte Santo de Minas; Minas Gerais.  
³Graduação em Educação Física – Bacharelado; Feuc – Faculdades Euclides da cunha; São José do Rio 
Pardo; São Paulo.  
 

Resumo: A prática regular de exercício físico é capaz de fornecer benefícios a saúde e 
está relacionada com uma boa qualidade de vida, dentre eles benefícios físicos e 
psicossociais. Dentre as principais práticas realizadas atualmente, destaca-se o 
treinamento funcional, caracterizado como um modelo de treinamento estudado, que foi 
aperfeiçoado ao longo do tempo e que busca trabalhar os músculos de uma forma global, 
utilizando exercícios multiarticulares e multiplanares, combinados com exercícios de 
aceleração, redução e estabilização, desafiando diferentes sentidos para que o corpo 
mantenha melhor o controle neuromuscular e estabilidade articular. Desta forma, o objetivo 
do presente estudo é analisar as alterações provocadas pelo treinamento funcional em 
mulheres sedentárias, observando alterações em diferentes testes de aptidão física, na 
cidade de Monte Santo de Minas-MG, na academia START - Centro de Treinamento 
Funcional. Foram realizadas avaliações morfofuncionais sendo eles: resistência de 
membros inferiores, flexibilidade, resistência abdominal e capacidade cardiorrespiratória e 
os participantes então iniciaram um protocolo de Aptidão Funcional, de 12 semanas, sendo 
ao final da décima segunda semana reavaliados. A coleta de dados foi realizada na 
academia Start – Centro de Treinamento Funcional em Monte Santo de Minas-MG. Ao 
comparar o efeito do treinamento funcional ao longo de 12 semanas nas variáveis 
funcionais, é possível observar mudanças estatisticamente significativas em todos os 
componentes avaliados. O impacto da dieta combinada com os exercícios físicos como 
treinamento funcional é determinante e fundamental para aumentar o gasto calórico diário 
dos indivíduos, já que a cronicidade do treinamento funcional é capaz de promover a 
manutenção do peso corporal e evitar o declínio da taxa metabólica basal. Sabe-se que o 
exercício poderá produzir melhoras significativas no VO2máx. Assim, alguns achados 
buscaram justificar a grande eficiência do treinamento funcional na capacidade 
cardiorrespiratória, além dos testes de força de membros inferiores e abdominal, e 
flexibilidade. O desempenho de sujeitos que realizaram teste de força de membros 
inferiores e superiores podem ser explicados pela especificidade neuromuscular e 
metabólica dos testes executados. Sendo assim os exercícios realizados com pesos livres 
promovem maior ativação neuromuscular. O trabalho de flexibilidade e mobilidade faz parte 
da estrutura de treinamento funcional, através de práticas de alongamentos com amplitude 
articular submáxima. Apesar de não demonstrar mudanças substanciais na composição 
corporal, o mesmo demonstrou melhoras consideráveis em pontos relacionados a aptidão 
física, onde a mesma encontra relação com doenças ligadas a fatores de riscos 
cardiovasculares. 
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Resumo: Introdução: O sedentarismo e os fatores de risco para a saúde associados ao 
estilo de vida podem elevar o potencial desenvolvimento de doenças, especialmente as de 
natureza crônico-degenerativas. A qualidade de vida é um conceito amplo e complexo que 
considera a saúde física pessoal, o estado psicológico, o nível de independência, as 
relações sociais, as crenças pessoais e a sua relação com o meio ambiente. Assim como 
o sedentarismo, qualquer fator que altere de forma percebida qualquer um destes campos, 
pode afetar a percepção do indivíduo acerca da qualidade de vida. As demandas 
decorrentes da atuação profissional podem influenciar as escolhas relacionadas ao estilo 
de vida, afetando a percepção acerca da qualidade de vida. Objetivos: Avaliar o nível de 
atividade física e a qualidade de vida de professores de uma instituição de ensino superior. 
Metodologia: Questionário composto por questões do IPAQ versão curta e do Who-qol-bref, 
foi disponibilizado aos professores da UEMG, unidade Passos, em endereço eletrônico 
específico. Amostragem por conveniência, não probabilística e participação voluntária. 
Amostra final composta pelo número de formulários retornados.  A estratificação do nível 
de atividade física (ativo ou insuficientemente ativo) foi realizada de acordo com os critérios 
propostos pelo IPAQ. A qualidade de vida considerou os critérios propostos pelo Whoqol-
bref, e foram categorizados:  qualidade de vida muito ruim (0-20), ruim (21-40), nem ruim 
nem boa (41-60), boa (61-80) e muito boa (81-100). Os indivíduos foram classificados em 
grupo ativo (GA), e que não apresentam qualquer dos fatores de risco (obesidade, 
tabagismo e uso de bebida alcoólica); grupo ativo com risco (GAR), ativos que apresentam 
ao menos um dos fatores de risco; grupo insuficientemente ativo (GIA). Foi utilizada 
estatística descritiva. Resultados e Discussão: Retornaram 69 questionários, sendo 10 
descartados. Observou-se participantes com idade entre 20 e 69 anos (49,15% mulheres e 
50,85% homens), sendo 14 indivíduos classificados no GA, 34 indivíduos no GAR e 11 
indivíduos no GIA, tendo todos desse grupo apresentado algum fator de risco associado. 
Os scores obtidos com o Whoqol-bref demonstram que os grupos GA e GAR apresentam 
uma boa qualidade de vida geral (GA: 70,54 ± 16,70; GAR: 64,34 ± 25,95), enquanto que 
o GIA apresentou condição nem ruim nem boa (54,55 ±24,54). Ainda, com relação ao 
domínio físico, o GA apresenta valores limiares (80,36 ± 10,83) próximo a categoria muito 
boa. Diferentemente de outros estudos, em nosso estudo apenas 64,4% dos professores 
reportaram como boa ou muito boa a qualidade de vida. Conclusão: Considerando a 
importância dos professores para a educação, sabendo que o sedentarismo pode afetar a 
qualidade de vida, e esta ser um fator limitante para a capacidade de trabalho do indivíduo, 
considera-se importante o conhecimento das características desse grupo afim de propor 
políticas que contribuam para a redução de comportamentos de risco. 
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RESUMO: Introdução: A corrida de rua tornou-se uma maneira comum de prática de 
atividade física, pois vem se popularizando cada vez mais dentro da população brasileira 
durante os anos e ela se tornou uma prática muito regular para uma importante quantidade 
de indivíduos das mais variadas idades e de ambos os sexos, principalmente pela sua 
funcionalidade e facilidade de acesso. E, a pesquisa justifica-se devido ao período de 
pandemia que estamos vivenciando num direcionamento de estímulo da atividade física 
como a corrida de rua virtual neste momento de isolamento e respeitando as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde. Objetivo: foi refletir sobre a corrida de 
rua virtual como promoção de atividade física no período da pandemia. Metodologia: foi 
explicativa, devido ao registro análise e interpretação de fenômenos, em busca de 
identificar as causas. Resultados e discussões: o evento alcançou a participação de 
duzentos e dezoito inscrições, na qual cada inscrito realizou a corrida respeitando as 
restrições do seu munícipio conforme a Organização Mundial da Saúde, ou seja, alguns 
realizaram em lugares desertos, outros em esteiras. Assim, neste período de pandemia 
diante do COVID-19 (Coronavírus), o evento foi organizado pelo autores deste trabalho e 
promovido pela Universidade do Estado de Minas Gerais na unidade de Passos no período 
de dez de maio até trinta de junho com registro do ID: 16565 e código: 16916565-20. O 
evento estimulou a prática de atividade física, através da corrida de rua virtual gratuita, com 
um convite para todos da instituição e a população em geral; evitando o aumento do 
sedentarismo e da obesidade nesse momento diferente. Conclusão: o evento realizado 
sintetizou com uma satisfação de todos os inscritos e assim o “1º RUN VIRTUAL 
UEMG/PASSOS/MG” serviu de alternativa, sobretudo, para promover atividade física, 
através da corrida de rua virtual para as pessoas da instituição acadêmica e comunidade 
em geral motivando e estimulando a qualidade de vida e saúde, mantendo o corpo em 
movimento e equilíbrio neste período de pandemia. 

 
Palavras-chave: Corrida; Atividade Física; Qualidade de vida; Pandemia; Saúde. 

 
- Agradecimento ao evento realizado pela UEMG-MG: 1º Run Virtual UEMG Passos MG, 
com ID: 16565 e código: 16916565-20. 
 
   
 



  

3ª EDIÇÃO +EDUCA FITNESS                                                                                                              

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: DA FORMAÇÃO EM BUSCA DO BEM-ESTAR                   

24 DE AGOSTO DE 2020 
8 

 

EXISTE RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DIÁRIO DESPENDIDO NAS REDES 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Cada vez mais, a utilização de redes sociais aumenta e se torna 
parte da rotina diária de jovens e adultos, sendo que esses possuem maior afinidade com 
a utilização de dispositivos tecnológicos, facilitando a interação com ambiente virtual. O 
excesso no tempo de tela está associado a diversos problemas de saúde, como sobrepeso 
e obesidade, doenças cardiovasculares, alterações na glicose e colesterol sanguíneos, 
baixo rendimento escolar, alteração na dieta, diminuição do convívio social e menores 
níveis de atividade física. OBJETIVO: Sendo assim, o objetivo do estudo foi verificar se 
existe uma relação entre o tempo diário despendido para utilização de redes sociais e para 
a prática de atividade física. METODOLOGIA: A amostra foi selecionada através de 
conveniência. Para coleta dos dados foi utilizado um questionário contendo questões sobre 
informações de caracterização da amostra e relacionadas ao tempo diário e frequência 
semanal tanto de prática de atividade física quanto de utilização de redes sociais. A 
distribuição do questionário, desenvolvido na ferramenta Google Forms®, foi feita através 
das redes sociais. A análise dos dados foi realizada através de estatística descritiva e 
interpretação do coeficiente de correlação de Pearson. RESULTADOS: O estudo contou 
com 58 participantes, 29 do sexo feminino e 29 do sexo masculino, com idade média de 
30,12±10,59 anos e que praticavam atividade física em média 3,83±1,58 dias por semana, 
com 2,16±3,76 horas por dia, somando um tempo semanal de 6,92±4,76 horas. Não foram 
encontradas correlações significativas entre as variáveis de utilização de redes sociais e as 
de prática de atividade física (r = -0,158). DISCUSSÃO: Apesar de os resultados não 
confirmarem a hipótese inicial, a literatura apresenta uma grande relação entre o excesso 
no tempo de tela e complicações na saúde, principalmente devido ao aumento do 
comportamento sedentário, e é sabido que a pratica regular de atividade física contribui 
para a prevenção e controle de tais doenças. Ao passo que as redes sociais também podem 
servir de estímulo para os praticantes, que as utilizam fotografar ou filmar os exercícios e 
compartilhar com os seus seguidores. Existem evidências relacionando esse 
comportamento com uma maior motivação para a perda de peso e mudanças no estilo de 
vida, visando melhorar a imagem no ambiente virtual. CONCLUSÃO: Estudos mais 
aprofundados e melhor controlados são necessários para investigar mais profundamente 
se existe relação entre tais variáveis e qual o grau de correlação entre elas. 
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RESUMO: Introdução: a mobilidade abrange a capacidade do corpo de executar 
movimentos de pequena e grande amplitude, pois está relacionada com a articulação. Com 
isso, a pesquisa justifica-se para mostrar o trabalho da mobilidade para melhorar a 
aquisição de flexibilidade e força em um indivíduo praticante de atividade física 
caracterizada de musculação. Objetivo: foi analisar um caso no trabalho da mobilidade para 
aquisição de flexibilidade e força. Metodologia: foi exploratória diante de um estudo de caso, 
de maneira a investigar um fenômeno dentro do seu próprio contexto; e, quantitativa pelos 
dados numéricos antes e depois de um determinado período. Além disso, o trabalho da 
mobilidade foi realizado com o indivíduo durante três meses, com três sessões semanais, 
sendo cada sessão de sessenta minutos. Os parâmetros utilizados foram: para aferir a 
flexibilidade utilizou o Banco de Wells e para comparar a força escolheu o RM (repetição 
máxima) do supino reto, remada fechada na máquina e leg press. Resultados e discussões: 
os resultados demonstram surpreendentes e positivos de melhoria da flexibilidade e da 
força, após o período estipulado. Portanto, os resultados indicaram que alguns mecanismos 
neurais e fisiológicos explicam como a mobilidade beneficia o desempenho muscular antes 
de realizar uma atividade física de musculação, tendo vários pontos positivos, como: 
aumentos subsequentes no fluxo sanguíneo, na temperatura muscular e na temperatura 
central; bem como, uma maior flexibilidade de movimentos em virtude de uma resistência 
viscosa reduzida dentro dos músculos ativos, promovendo uma contração e relaxamento 
mais rápido dos músculos. Conclusão: a ideia da mobilidade antes da musculação foi no 
intuito de possibilitar ao praticantes uma predisposição maior para a flexibilidade e a força, 
ou seja, proporcionando melhores condições de preparação cinética e coordenativa, 
gerando uma familiarização e conscientização dos movimentos, no intuito de prevenções 
de lesões musculares durante o treino de musculação e tendo ganhos significativos de 
flexibilidade e força.  

 
Palavras-chave: Mobilidade; Flexibilidade; Força; Musculação; Treinamento físico. 
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