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RESUMO 

 

O EFEITO DO TREINAMENTO NEUROMUSCULAR INTEGRATIVO NO 

DESEMPENHO MOTOR DE CRIANÇAS PRATICANTES DE FUTEBOL 

 

Autor: Diego Rafael de Oliveira Alexandre 

Orientador: Arnaldo Luis Mortatti 

 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos do treinamento neuromuscular 

integrativo (INT) no desempenho motor (DM) em crianças entre 06 a 10 anos. Foi analisada 

uma amostra de 38 crianças do sexo masculino praticantes de futebol divididos em dois 

grupos: 20 no grupo do treinamento neuromuscular integrativo (GINT), idade: 8,2±1,2 anos; 

massa corporal: 28,4±6,4 Kg; estatura: 1,3±0,1 m. Além dos 18 para o grupo controle (GC), 

idade: 8,5±1,3 anos; massa corporal: 32,8±8,9 Kg; estatura: 1,3±0,1 m. Em seguida, foi 

aplicado o questionário socioeconômico para os pais, nível de atividade física diária para os 

integrantes do estudo e a avaliação da predição da idade óssea (CABRAL, 2013). Para 

determinar o efeito do INT no DM foi realizado uma bateria de testes físicos para a 

avaliação do equilíbrio, flexibilidade, agilidade, velocidade e potência anaeróbica de 

membros inferiores em três momentos, antes (pré) durante (6 semanas) e após (12 semanas) 

de realização do INT. O INT foi realizado duas vezes por semana, 20 minutos iniciais de 

cada treino e constou de cinco exercícios voltados para aptidão física relacionada à saúde e 

ao desempenho. Para verificar a homogeneidade das variáveis do estudo entre os grupos, 

aplicou-se teste t de Student não pareado e o teste de Mann-Whitney.  Para observar o efeito 

do tempo e a interação do treinamento no desempenho motor entre os dois grupos foram 

utilizadas a ANOVA mista de medidas repetidas, além do teste Post- Hoc com ajuste de 

Bonferroni, com intuito de identificar possíveis diferenças. Desta forma, para a variável 

equilíbrio ocorreu diferença significativa no efeito do tempo para o grupo INT, F(1,5;55,3) 

=5.865, p= 0.009, η²= 0.14, nos momentos pré para 12 semanas do GINT (p < 0.001, d = 

0,74) e do momento seis semanas para 12 semanas (p= 0.005, d = 0,35). Bem como, 

observou-se o efeito da interação, F(1,5;55,3) = 6.536, p=0.006, η²= 0.14, entre o GINT e GC 

no momento 12 semanas. Para a flexibilidade encontrou-se melhoria significativa no efeito 



 

do tempo, F(1,2;45,5) = 11.620, p= 0.001, η²= 0,24, no GINT entre os momentos pré para seis 

semanas (p= 0.02; d= 0,48) pré para 12 semanas (p < 0.001; d = 0,75) e entre os momentos 

seis para 12 semanas (p= 0.003; d= 0,25). Na agilidade verificou-se o efeito do tempo, F 

(2,72) = 7.332, p= 0.001, η²= 0,16, no grupo intervenção somente entre os momentos pré para 

12 semanas (p = 0.02). Em relação a variável velocidade revelou-se não haver efeito do 

tempo nos grupos, (F (1,5;54,4)= 2.422, p= 0.112, η²= 0,06), como também não houve 

interação dos grupos nos tempos, (F (1,5;54,4)= 0.059, p= 0.898, η²= 0,002). Para a potência 

anaeróbica de membros inferiores houve interação entre os grupos, F(1,2;44,8)= 6.644, p= 

0.009, η²= 0.15, porém o teste post hoc com ajuste de Bonferroni não identificou em qual 

tempo havia interação. Quando analisado a média ∆% entre os grupos nas variáveis motoras, 

algumas variáveis tiveram melhorias significativas nos momentos pré para 12 semanas, 

sendo apresentados os seguintes resultados: equilíbrio (w=62,0; p=0,005), flexibilidade 

(w=97,0; p=0,015) e potência anaeróbica de membros inferiores (w=94,0; p=0,012). A 

adição do INT ao treinamento sistemático aplicado a crianças teve influência direta no 

desempenho motor na maioria das capacidades físicas no período de 12 semanas, a técnica 

dos exercícios integrais, o volume e intensidade adequados forneceram adaptações de 

natureza neuromuscular na qual possibilitou uma melhora na mecânica do movimento. 

Palavras- Chaves: Habilidade motora e treinamento, Força muscular, Aptidão Física. 

 

     

 

 



 

ABSTRAT 

 

 

THE EFFECT OF INTEGRATIVE NEUROMUSCULAR TRAINING IN THE 

MOTOR PERFORMANCE OF CHILDREN SOCCER PRACTITIONERS 

 

Autor: Diego Rafael de Oliveira Alexandre 

Orientador: Arnaldo Luis Mortatti 

 

 

The present study aims to evaluate the effects of integrative neuromuscular training (INT) 

on motor performance in children between 06 and 10 years old. A sample of 38 male soccer 

players were divided into two groups: 20 in the integrative neuromuscular training group 

(GINT), age: 8.2 ± 1.2 years; body mass: 28.4 ± 6.4 kg; height: 1.3 ± 0.1 m. In addition to 

the 18 for the control group (GC), age: 8.5 ± 1.3 years; body mass: 32.8 ± 8.9 kg; height: 1.3 

± 0.1 m. The socioeconomic questionnaire was then applied to the parents, daily physical 

activity level for the study participants, as well as to evaluate the prediction of bone age 

(CABRAL, 2013) through anthropometric measurements. To determine the effect of INT 

on DM, a battery of physical tests was performed to evaluate the balance, flexibility, agility, 

speed and anaerobic power of the lower limbs at three moments, before (during) (6 weeks) 

and after (12 weeks ) of INT. The INT was performed twice a week, 20 minutes after each 

training, and consisted of five exercises aimed at physical fitness related to health and 

performance. To verify the homogeneity of the study variables between the groups, we 

applied unpaired Student's t test and the Mann-Whitney test. To observe the effect of time 

and interaction of training on motor performance between the two groups, the mixed 

ANOVA of repeated measures was used, in addition to the Post-Hoc test with Bonferroni 

adjustment, in order to identify possible differences. Thus, for the balance variable, there 

was a significant difference in the time effect for the INT group, F (1.5; 55.3) = 5.865, p = 

0.009, η² = 0.14, at the pre-12 weeks GINT <0.001, d = 0.74) and from the moment 6 weeks 

to 12 weeks (p = 0.005, d = 0.35). As well, the interaction effect, F (1,5; 55,3) = 6,536, p = 

0.006, η² = 0.14, was observed between the GINT and GC at the moment 12 weeks. For 

flexibility, significant improvement in the time effect was found, F (1.2; 45.5) = 11.620, p = 

0.001, η² = 0.24, in GINT between the pre-six and six-week periods (p = 0.02; d = 0.48) and 

pre-12 weeks (p <0.001; d = 0.75), and between times six and 12 weeks (p = 0.003; d = 

0.25). In the agility, the effect of time was found, F (2.72) = 7.332, p = 0.001, η² = 0.16, in 

the intervention group only between the pre-12 weeks (p = 0.02). In relation to the velocity 

variable, there was no effect of time in the groups, (F (1,5; 54,4) = 2,422, p = 0.112, η² = 

0,06), as well as there was no interaction of the groups in the times , (F (1.5; 54.4) = 0.059, p 

= 0.898, η² = 0.002). For the anaerobic power of lower limbs, there was interaction between 

the groups, F (1,2; 44,8) = 6,644, p = 0.009, η² = 0.15, but the post hoc test with Bonferroni 

adjustment did not identify at what time there was interaction. When the mean Δ% between 

the groups in the motor variables was analyzed, some variables had significant 

improvements in the moments pre-12 weeks, and the following results were presented: 

balance (w = 62.0, p = 0.005), flexibility 0, p = 0.015) and anaerobic power of lower limbs 

(w = 94.0, p = 0.012). The addition of INT to the systematic training applied to children had 

a direct influence on motor performance in the majority of physical abilities over the 12-



 

week period, the technique of the integral exercises, the adequate volume and intensity 

provided neuromuscular adaptations in which an improvement in mechanics of movement. 

 

Keywords: Motor ability and Training, Muscle strength, Physical Fitness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O crescimento e o desenvolvimento são processos que durante a infância passam por 

modificações quantitativas, entre elas o tamanho e o peso corporal; e qualitativas, por 

exemplo, o desenvolvimento motor, cognitivo e social. Entretanto alguns fatores podem 

afetar tanto o crescimento quanto o desenvolvimento da criança, como é o caso do nível de 

aptidão física, das determinações genéticas e da alimentação (HAYWOOD e GETCHELL, 

2010).     

Dentre os fatores que interferem nesses dois processos, o nível de aptidão física 

merece destaque, pois proporciona mudanças fisiológicas e morfológicas que envolvem o 

corpo como um todo, sendo associada à aquisição, manutenção e redução das habilidades de 

movimento no decorrer da vida (GALLAHUE; OZMUN e GOODWAY 2013). 

Dessa forma, o nível de aptidão física possui uma relação com o desenvolvimento 

motor na infância, visto que, esse desenvolvimento é considerado um processo contínuo, 

sequencial e individual (HAYWOOD e GETCHELL, 2010). Esse fator pode ser avaliado 

através de índices de desempenho motores voltados tanto para os componentes da saúde - 

força e flexibilidade- quanto para o desempenho físico esportivo específico (agilidade e 

velocidade).   

Embora existam estudos mostrando a importância dos programas de treinamento em 

crianças nos quais integram componentes da aptidão física relacionados à saúde e ao 

desempenho motor (DI STEFANO et al., 2010; FAIGENBAUM et al.,2011), existe uma 

necessidade urgente de intervenções nos esportes, especialmente na fase inicial do 

treinamento, que priorizem o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais 

(HMFs), o fortalecimento muscular (COHEN et al., 2011), pois esses são pré requisitos para 

a participação e a continuidade do jovem em atividades físicas e esportivas ao longo da vida 

(FAIGENBAUM et al., 2015). 

Dessa forma, o treinamento de força é uma possibilidade de exercício físico adequado 

para crianças, pois traz ganho de força muscular, melhora do desempenho e redução de 

lesões (PAYNE et al., 1997). Esse tipo de treinamento tem se mostrado eficaz, seguro e 

benéfico nessa população, desde que, a instrução adequada seja dada por profissionais 

qualificados (FAIGENBAUM e MYER, 2010).  
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Dentre as possíveis formas de se desenvolver as HMFs e a força muscular, o 

Treinamento Neuromuscular Integrativo (INT), o qual se caracteriza por ser um método de 

treinamento sistemático, projetado para ajudar crianças e adolescentes a otimizar as 

habilidades motoras fundamentais, melhorar a mecânica dos movimentos  e aumentar a 

aptidão muscular, fazendo com que o jovem ganhe confiança nas suas capacidades físicas. 

Esse modelo de desenvolvimento da aptidão física possui variedades de exercícios, 

progressões e intervalos de recuperação adequados, além de levar em consideração a idade 

de treinamento do jovem praticante (FAIGENBAUM e MYER, 2010). Para à idade de 

treinamento do INT, a prescrição deve ser relacionada com base na idade de formação 

inicial ou avançada (mais de 8 anos de treinamento) do indivíduo, desse modo, é provável 

que os sujeitos que não estão expostos a ambientes que aumentam o desenvolvimento das 

HMFs e do desempenho motor são mais suscetíveis a uma regressão da sua idade de 

treinamento (FAIGENBAUM et al., 2013). 

Em relação à influência do INT na melhoria do desempenho motor, o estudo de 

Faigenbaum et al. (2014) observou os efeitos desse treinamento em escolares de sete anos de 

idade em relação as capacidades físicas (resistência muscular, flexibilidade, resistência 

aeróbica e potência muscular). Em seus resultados eles afirmaram que o INT é um 

complemento eficaz e eficiente para melhorar o desempenho motor, e que as meninas 

parecem ser mais sensíveis aos efeitos desse treinamento. Um outro estudo com alunos do 

segundo grau do ensino fundamental também constatou melhorias nos componentes físicos 

citados acima (FAIGENBAUM et al., 2011).  

Portanto, o INT pode vir a melhorar suas capacidades motoras e consequentemente o 

desempenho motor (MYER, 2013), pois o treinamento das capacidades motoras promove 

uma boa postura e o desenvolvimento muscular harmônico. Além disso, esse método 

promove o incremento de habilidades visual-motoras e de processos neurocognitivos sob a 

orientação de um treinador qualificado no qual tem a finalidade de fornecer um reforço 

positivo quando identificados déficits de movimentos dos sujeitos. 

Considerando que o final da infância (entre 6 a 10 anos) é o período mais crítico em 

relação aos aspectos motores, é necessário que haja um ambiente de exercícios e atividades 

que proporcione o desenvolvimento das habilidades motoras, através de movimentos 

efetivos e eficientes, podendo ser refinadas por meio da prática e da instrução (aprendizado) 

a fim de gerar ganhos no desempenho motor que são fundamentais em crianças inseridas em 

uma modalidade esportiva.  
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A inclusão do programa de treinamento neuromuscular integrativo nos esportes pode 

aumentar os níveis de atividade física e habilidades esportivas na infância e adolescência 

(BLOEMERS et al., 2012; MAYER et al., 2013), desta forma, pode-se afetar positivamente 

os índices do desempenho motor. Até o presente momento, as intervenções do treinamento 

neuromuscular integrativo, realizadas com crianças em ambiente escolar, obtiveram 

melhorias no desempenho motor, porém em relação à aplicação de estudos sobre o INT no 

meio esportivo com esse público, ao nosso conhecimento, ainda não foi realizada.  

A adição do INT junto a um treinamento sistemático na modalidade futebol tem como 

propósito para a criança aumentar o repertório motor, deixando-o mais amplo e variado, com 

a aprendizagem e o aperfeiçoamento de diversos movimentos, podendo vir a melhorar os 

componentes físicos gerais específicos desse esporte. Esse modelo pode ser essencial no 

período de iniciação (escolinha), pois proporciona o desenvolvimento na formação da 

criança, principalmente nos aspectos motores, como por exemplo, na coordenação, 

equilíbrio, desenvolvimento de uma estrutura corporal harmoniosa, de correção postural, 

aprendizagem e aprimoramento das HMFs (GALLAHUE; OZMUN e GOODWAY, 2013). 

Portanto, estudos que envolvam a aplicação desse tipo de treinamento no futebol, que 

é um dos esportes mais difundidos mundialmente, parecem ser bastante relevantes, pois, 

podem afetar positivamente no desempenho motor.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar os efeitos do treinamento neuromuscular integrativo no desempenho motor em 

praticantes de futebol de 6 a 10 anos. 

    

2.2 Objetivos Específicos 

 

1) Verificar o efeito do tempo da prática do INT (6 e 12 semanas) no desempenho    

motor de crianças praticantes de futebol. 

 

2) Verificar o efeito do treinamento neuromuscular integrativo nas capacidades físicas:  

i) Equilíbrio; ii) Flexibilidade; iii) Agilidade; iv) Velocidade e v) Potência anaeróbica de 

membros inferiores em crianças praticantes de futebol. 

 

3) Comparar as variáveis motoras entre o grupo do treinamento neuromuscular 

integrativo (GINT) e o grupo controle (GC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Nesta revisão serão abordados alguns pressupostos teóricos encontrados na literatura 

nos temas do desenvolvimento motor da criança, desempenho motor e treinamento 

neuromuscular integrativo. 

 

 

3.1. Desenvolvimento motor da criança 

 

Gallahue, Ozmun e Goodway (2013, p.21) refere-se ao conceito do desenvolvimento 

motor como: 

 “a mudança contínua do comportamento motor ao longo do ciclo da vida, provocada pela 

interação entre as exigências da tarefa motora, a biologia do indivíduo e as condições do 

ambiente”. 

 Essa alteração contínua do comportamento motor pode ser observada por fase e 

estágio de mudança do comportamento dos movimentos no indivíduo.  

Desde o útero até o primeiro ano de vida, o comportamento motor é caracterizado pela 

fase do movimento reflexo, na qual possui estágio de codificação e decodificação de 

informações. A fase do movimento rudimentar abrange do nascimento aos dois anos de vida 

e possui estágio de inibição do reflexo e pré- controle. Dos dois aos sete anos de idade o é 

determinada a fase do movimento fundamental, que engloba o estágio inicial, elementares 

emergentes e proficiência do movimento. O movimento especializado é a última fase, 

perfazendo a faixa etária dos sete aos catorze anos ou mais, sendo caracterizado pelo estágio 

de transição, estágio de aplicação e de utilização ao longo da vida (GALLAHUE; OZMUN e 

GOODWAY, 2013). 

Dentre os estágios propostos por esses autores, os que englobam os movimentos 

fundamentais são especialmente importantes para as habilidades do dia a dia das crianças, 

em casa, na escola, no esporte, como também nos propósitos lúdicos. As atividades 

locomotoras, como pular, correr, as estabilizadoras, como o equilíbrio em um pé e as de 

manipulação, como pegar, arremessar são exemplos de movimentos fundamentais. Ainda, as 

habilidades dos movimentos fundamentais (HMFs) irão servir de base para aquisição de 

habilidades motoras especializadas no meio esportivo, artístico, ocupacional (TANI et al., 

1988). 
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 Por volta dos 06 anos, o movimento fundamental com desempenho mecanicamente 

controladas, coordenadas e eficientes trará condições à criança para participar de programas 

estruturados de treinamento desportivo. 

 Dos 07 aos 10 anos caracteriza-se o estágio de transição, no qual as habilidades 

motoras são mais específicas e complexas (GALLAHUE e OZMUN, 2006), como por 

exemplo, pular corda e equilibrar-se andando por cima dela.  

Em relação ao meio esportivo, esse estágio é um período instigante para as crianças, 

pais e treinadores, pois as crianças cada vez mais estão envolvidas na descoberta de 

numerosos padrões de movimentos, os pais proporcionam incentivos e assistência direta aos 

seus filhos. Além dos jogos e brincadeiras realizados pelo treinador, sendo responsável na 

inserção desse aluno nos aspectos da socialização.  

A prática da HMFs possibilita a construção de um repertório motor diversificado e 

rico na qual ocorrerá um aprendizado posterior de ações habilidosas e adaptativas em 

diferentes níveis de movimentos. Desta forma, a vivência e a experiência desses movimentos 

influenciarão no desempenho motor. 

 

3.2. Desempenho motor 

 

A atividade física e o exercício regular estão conexos à prevenção, melhoria da 

capacidade funcional e manutenção da saúde das crianças. O desenvolvimento das 

capacidades motoras deve ser aplicado nos componentes da aptidão física relaciona à saúde, 

entre eles, a aptidão cardiorrespiratória, aptidão muscular, flexibilidade e composição 

corporal (ACSM, 2013) enquanto para Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), a aptidão 

relacionada ao desempenho possui componentes físicos como velocidade, equilíbrio, 

potência e coordenação. O desempenho caracteriza-se às habilidades cruciais exigidas na 

prática em vários esportes (GUEDES e GUEDES, 2006).  

Como já demonstrado anteriormente, entre 6 a 10 anos de idade as habilidades 

motoras básicas tornam-se maduras, podendo ser refinadas por meio da prática e da 

instrução (aprendizado). Estas habilidades são integradas às habilidades motoras mais 

complexas, que por sua vez, são fundamentais nos esportes. 

A aprendizagem dessas habilidades motoras possui uma relação direta com as 

capacidades físicas, pois, não é possível executar um chute (habilidade) se a pessoa não 

desenvolveu a força muscular, o equilíbrio e a coordenação motora. 
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Uma capacidade física relevante para crianças quando estão inseridas nos esportes é a 

força muscular. A produção de força (velocidade, potência e agilidade) torna-se mais 

importante depois que ela controla seus movimentos fundamentais (TANI et al., 1988; 

GALLAHUE e OZMUN, 2005). 

Nesse sentido, a força muscular é pré-requisito para movimentos motores, como por 

exemplo, saltar, arremessar e correr. Desta forma é um componente essencial no 

desempenho motor (MALINA; BOUCHARD e BAR-OR, 2004). 

A avaliação dos índices do desempenho motor é imprescindível no final da infância, 

pois todo potencial de desenvolvimento da criança tem influência do processo de maturação 

biológica e crescimento. 

 De modo geral, segundo Guedes e Guedes (2006) os testes motores avaliam o 

desempenho motor de uma capacidade motora específica através de informações do tipo 

quantitativo, servindo de indicador de fator fisiológico.  

 A opção pelo melhor instrumento deve considerar o baixo custo operacional, ser 

prático, preciso nas medidas, o treinamento do avaliador e possuir estreita relação com a 

performance motora (GUEDES; AMADIO e BARBANTI, 2000). 

 A seguir, serão abordadas as capacidades físicas inerentes à saúde e ao desempenho 

atlético, observando a influência desses componentes no desempenho motor.  

 

3.2.1. Equilíbrio 

 

O componente físico equilíbrio caracteriza-se pela capacidade de manter a posição 

corporal em uma postura estável através da interação sensório-motora (MCCOLLUM, 

SHUPERT e NASHNER, 1996). Ambas as situações presentes, uma posição estável pode 

ser determinante para a condição do movimento. 

De acordo com Gallahue, Ozumun e Goodway (2013) a base de todos os movimentos 

está inserida o equilíbrio, no qual sobre influências da estimulação do sistema vestibular, 

tátil- cinestésica e visual. 

O controle do equilíbrio caracteriza-se por ser estático e dinâmico. O primeiro 

menciona à capacidade de manter o corpo numa posição parada sobre a base de apoio, já o 

segundo mesmo o corpo em movimento, o estado de equilíbrio é mantido, quer seja durante 

um movimento complexo, ou um movimento fundamental como andar e correr 

(SPIRDUSO; FRANCIS e MACRAE, 2005). 
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Segundo Riach e Hayes (1987), na posição ereta a oscilação postural do centro de 

massa do corpo em crianças dos 2 aos 14 anos ocorre de forma decrescente. Isso acontece 

porque as crianças mais jovens tem dificuldade em fixar o olhar em um objeto parado 

quando comparados a crianças mais velhas. 

Por volta dos 3 ou 4 anos de idade é desenvolvido a propriocepção. Aos 4 ou 5 anos, o 

comportamento postural se torna mais avançado, porém ainda oscilações posturais são 

consideráveis. 

A performance no equilíbrio estático é essencial em muitas tarefas motoras. Em um 

estudo sobre essa capacidade física, 36 sessões de um treinamento físico estruturado foram 

aplicadas em meninos de 8 a 12 anos na modalidade do judô. Os resultados mostraram que 

não houve diferença significativa no desempenho entre o grupo experimental e controle. 

Em outro estudo, uma análise durante 5 anos em  atletas masculinos de futebol com 

idade entre 10,4 a 13,7 anos no início do estudo, o desempenho físico do equilíbrio teve seu 

ápice simultaneamente ao pico de velocidade de altura do indivíduo, logo após obteve 

declínio linearmente (PHILIPAERTS et al., 2006). 

 

3.2.2. Flexibilidade 

 

 A flexibilidade, segundo Haywood e Getchell (2010) é capacidade de movimentar as 

articulações em total amplitude de movimento. Ela é específica para cada articulação, 

dependendo do músculo e da articulação no qual avalia.  

 Ela é resultante da capacidade de elasticidade dos tecidos conectivos e dos músculos, 

combinados à mobilidade articular (WEINECK, 1999), manter essa elasticidade trará 

benefícios de níveis desejados deste componente físico. 

Uma característica da flexibilidade é a especificidade. Salientando que o indivíduo 

pode ser flexível em uma articulação e não possuir flexibilidade em outra. 

Para observar a flexibilidade, algumas baterias de testes de aptidão em crianças e 

jovens são indicadas, como a National Children and Young Fitness Study II (ROSS et al., 

1987) utiliza o teste de sentar e alcançar no banco de Wells, na qual avalia a flexibilidade da 

parte inferior do dorso e do quadril. Esse teste é de fácil aplicação e baixo custo operacional.  

Em geral, a pontuação média nos meninos para o teste de sentar e alcançar diminui 

linearmente dos 05 aos 12 anos, onde nesta idade atinge o ponto mais baixo, aumentando 

dos 13 aos 18 anos (MALINA e BOUCHARD, 2004). 
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A melhora das pontuações médias para o teste de sentar e alcançar depois do estirão de 

crescimento tanto em meninos quanto em meninas, pode ter relação com o crescimento das 

extremidades inferiores e do tronco.  

Em um estudo de intervenção em atletas de futebol, idade entre 10,4 a 13,7 anos no 

início do estudo, foi analisado durante 5 anos o desempenho físico e constatado que a 

pontuação média da flexibilidade da parte inferior do dorso e do quadril  apresentou  

melhoras após o pico de velocidade de altura. (PHILIPAERTS et al., 2006). Em um outro 

estudo,  Mortatti (2006), analisou o desempenho da flexibilidade, teste de sentar e alcançar, 

em atletas de futebol entre 11 e 13 anos de idade, mostrando diferença significava do grupo 

treinado para o grupo não treinado. 

Seu aperfeiçoamento é influenciado por fatores intervenientes, tais como propriedades 

dos tendões e músculos, estado de treinamento, viscosidade, idade e sexo. 

Em relação ao treinamento físico, Haywood e Getchell (2010) relata que se as crianças 

e adolescentes não treinarem a flexibilidade para mantê-la ou melhorá-la podem vir a 

diminuir os níveis de flexibilidade podendo influenciar diretamente no desempenho motor 

dos jovens. 

 

3.2.3. Agilidade 

 

A agilidade é a capacidade de mudar rapidamente e com precisão a direção do corpo 

no menor espaço de tempo. Está diretamente ligada à força e a velocidade, sendo peculiar na 

maioria das modalidades esportivas (GALLAHUE; OZMUN e GOODWAY, 2013).  

Em um estudo de Krebs e Macedo (2005) sobre o desempenho motor da agilidade de 

crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos de gêneros diferentes, foi constatado mudanças 

significativas entre os grupos. O teste do quadrado apresentou valores médios mais baixos 

de tempo de execução nos meninos comparados às meninas.  

Outro achado na literatura, Olds e colaboradores (2006) analisaram e compararam o 

desempenho da agilidade de crianças e adolescentes em 37 países diferentes, os resultados 

indicaram que houve melhorias incrementais dessa capacidade física ao longo da infância.  

Pesquisas com escolares de 07 a 16 anos, analisaram grupos de intervenção e controle, 

em que o primeiro realizou um programa sistemático de exercícios durante 16 semanas 

consecutivas, com frequência de três vezes por semana e com 60 minutos cada sessão. Foi 
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observada uma melhora significativa na agilidade (teste do quadrado) para o grupo 

intervenção. (MARQUES et al., 2014). 

 

3.2.4 Velocidade 

 

Por definição, segundo Platonov e Bulatova (2003) a capacidade física velocidade 

corresponde a execução de ações motoras em um menor tempo possível .  

Essa capacidade física sofre influência do tempo de reação (tempo decorrido da  

largada até os primeiros movimentos do corpo) e do tempo de movimento (tempo decorrido 

da largada até a chegada da atividade). 

A velocidade corresponde diretamente às coordenações neuromusculares na qual 

permite efetivação de um percurso rápido de gestos e logo em seguida é realizada uma só 

ação, de uma intensidade máxima e de duração breve ou muito breve (POWERS et al., 

2000; TUBINO e MOREIRA, 2003). 

Em relação ao desempenho motor dessa capacidade específica, é utilizado testes de 

velocidade de corrida. Em um estudo de Frederick (1977) com crianças de 3 a 5 anos no tiro 

de 19 m, concluiu que ambos os sexos melhoram linearmente com a idade.  

Outro estudo sobre velocidade de corrida no tiro de 19 m com crianças, contatou que 

tanto meninas quanto meninos são similares aos 6 e 7 anos, mas dos 8 aos 12 anos os 

meninos são superiores (KEOGH, 1965).   

Em um estudo com a modalidade futebol, 40 crianças (38 meninos e 02 meninas) com 

idades entre 10 e 12 anos constatou melhora no desempenho da velocidade, em função da 

idade, ou seja, diminuição do tempo com o passar da idade (SILVA e DUARTE, 2012).  

 Em outras pesquisas com crianças e adolescentes entre 06 e 16 anos foram analisados 

o desempenho da velocidade em várias modalidades esportivas, como basquete, futebol, 

voleibol e futsal. Foi constatado que os meninos tiveram um aumento linear na performance 

física  com  o avanço da idade (ULBRICH et al., 2007). 

 

3.2.5. Potência Anaeróbica de Membros Inferiores  
 

 A capacidade motora da potência é definida como a capacidade de fazer um esforço 

máximo no menor espaço de tempo possível. Na qual possui relação da força muscular e a 

velocidade durante o movimento realizado do avaliado (CORBIM e LINDSEY, 1997). 
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 Atividades como saltar, rebater, arremessar são consideradas de potência muscular. 

O resultado desse componente é baseado na força dos músculos envolvidos no movimento e 

da velocidade de contração muscular. 

 As formas de avaliação dessa aptidão física ocorrem com maior frequência nos testes 

motores com saltos, devido à alta reprodutibilidade dos resultados em relação aos testes de 

arremessos. 

 Para aferição da potência muscular de membros inferiores, o teste de impulsão 

vertical tem-se utilizado em crianças submetidas a programas de exercício físico, 

objetivando avaliar o efeito do treinamento de força (CHANNELL e BARFIELD, 2008)  

 O teste de Salto vertical com contramovimento- Countermovent Jump (CMJ) 

segundo Bosco e Komi (1978), é uma técnica de salto (ação excêntrica) sem a utilização dos 

membros superiores (mãos fixas próximas ao quadril), caracterizada pelo alongamento e 

encurtamento muscular através da flexão e extensão do joelho no qual analisa o acúmulo da 

força explosiva elástica. 

Em relação ao desempenho motor, um estudo aplicado para observar o efeito de um 

treinamento sistemático em escolares, média de idade de 9 anos,  indicaram um aumento 

significativo do grupo intervenção (treinamento sistemático mais as aulas de educação 

física) comparado ao controle (aulas de educação física)  quando avaliado o teste de salto 

vertical (COLEDAM; ARRUDA e OLIVEIRA, 2012)   

No estudo de Seabra et al. (2001), indivíduos adolescentes, comparou um grupo 

treinado de futebol com o grupo controle. O grupo treinado apresentou melhores resultados 

para o salto vertical, mostrando que o treinamento é decisivo para a performance motora. 

Mais uma análise com o futebol, porém com o desempenho no salto horizontal, foi 

observado no estudo de Mortatti (2006), em atletas entre 11 e 13 anos de idade, mostrando 

diferença significava do grupo treinado para o grupo não treinado. 

 

3.3. Treinamento Neuromuscular Integrativo 

 

3.3.1. Aspecto motor  

Durante a infância é necessário formar uma base ampla de experiências motoras, 

possibilitando movimentos adequados durante a aprendizagem em idades avançadas. 
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Portanto, a ausência dessas experiências motoras resultante da prática e da repetição pode 

acarretar em atrasos significativos das HMFs (ROBINSON e GOODWAY, 2009). 

Desta forma, intervenções nas habilidades motoras sobre o desenvolvimento das 

habilidades motoras fundamentais em crianças têm registrado um impacto positivo tanto no 

ambiente escolar quanto no meio esportivo. Portanto, a participação regular de crianças e 

adolescentes com o treinamento de força voltado para a aptidão física geral devem ser 

reconhecidas pelos professores de educação física, treinadores e prestadores de cuidados à 

saúde. 

 Embora seja abordada na infância atividades física como saltar, pular, pegar e jogar, 

muitas crianças de 6-9 anos de idade não desenvolvem um nível de proficiência de controlo 

motor suficiente para padrões maduros de habilidades de movimentos fundamentais 

(MALINA, 2008). 

O treinamento de força é uma possibilidade de treinamento adequado para crianças, 

pois traz ganhos de força muscular, melhora do desempenho e redução de lesões (PAYNE et 

al., 1997). Esse tipo de treinamento envolve pesos, aparelhos e a resistência do peso do 

próprio corpo. 

 Relacionado ao treinamento de força, o Treinamento neuromuscular Integrativo 

(INT) é um programa sistemático que incorpora movimentos gerais, por exemplo, 

movimentos de habilidades fundamentais e específicos (exercícios prescritos para atingir os 

déficits de controle motor). Quando projetado de forma correta pode oferecer benefícios 

valiosos nos componentes da saúde e desempenho atlético em crianças em idade escolar 

(MYER et al., 2011). 

Desta forma, o treinamento de força, exercícios dinâmicos de estabilidade, de força de 

tronco (CORE), exercícios pliométricos e de agilidade são alguns exemplos especificamente 

concebidos para melhorar esses componentes físicos. 

Esse treinamento foi projetado para ajudar crianças e adolescentes nas suas habilidades 

motoras fundamentais, melhorar a mecânica do movimento, e ganhar confiança nas suas 

capacidades físicas. Além de incluir variedade de exercícios, progressão e intervalos de 

recuperação adequados (FAIGENBAUM e MYER, 2010; MYER et al., 2011). 

O INT aborda barreiras comuns à implementação de programas escolares (por 

exemplo, falta de recursos e tempo insuficiente) e proporciona uma oportunidade para as 

crianças envolver-se em exercícios fisicamente esforçados. 
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Em relação ao desempenho físico, descobertas recentes indicam que o INT oferece 

benefícios para crianças em idade escolar. Em um estudo com alunos do segundo grau do 

ensino fundamental, submetidos ao INT duas vezes por semana, nos 15 min iniciais de uma 

aula de educação física escolar durante 8 semanas, incorporando exercícios como o próprio 

peso do corpo, exercício de manipulação (bola de diferentes pesos), sendo abordado 

movimentos fundamentais e de força muscular, foi constatado melhorias nas medidas de 

potência anaeróbica de membros inferiores, resistência muscular, resistência 

cardiorrespiratória e flexibilidade (FAIGENBAUM, et al., 2011).  

Outro estudo também com escolares com ensino fundamental, comparou o 

desempenho motor dos componentes físicos citado acima com o efeito do INT no grupo das 

meninas com o grupo controle e do grupo INT dos meninos com o grupo controle durante 8 

semanas. Os resultados foram significativos ao efeito do INT nas meninas quando analisado 

o teste de abdominal, salto em distância, salto com uma perna e corrida de 0,8 km 

(FAIGENBAUM, et al., 2014). Da mesma forma, outro estudo com crianças de 9 a 10 anos 

apresentou melhorias significativas no salto horizontal, resistência muscular, resistência 

cardiorrespiratória e flexibilidade (FAIGENBAUM et al., 2015).  

Parece que INT quando iniciado precocemente e mantido durante a adolescência 

provavelmente maximizará o desempenho das habilidades motoras. Além, de tornar o 

indivíduo fisicamente ativo em qualquer atividade física (MYER; FAIGENBAUM; CHU et 

al., 2011; MYER; FAIGENBAUM; FORD et al., 2011; FAIGENBAUM; FARRELL, 

FABIANO et al., 2011). 

Alem disso, a aprendizagem das atividades e exercícios focados nas habilidades 

motoras durante a pré-adolescência pode ser uma janela ideal para o desenvolvimento e 

manutenção das HMFs, bem como de habilidades motora visual e tempo de reação em 

crianças em idade escolar (GALLAHUE e OZMUN, 2006; LUBANS et al., 2010). 

Assim, o INT implementado antes da maturação, pode além de facilitar o 

desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais, talvez influenciar o aumento do 

córtex motor e cognitivo (ROSENGREN; GEER e SAVELSBERGH, 2003). Após a 

maturação, essa plasticidade neurocognitiva se torna fortemente diminuídas (MYER et al., 

2015). 

Os exercícios do INT requerem dos participantes o uso do corpo e da mente, a fim de 

proporcionar melhora da aptidão muscular, desempenho motor e engajamento mental. Por 

exemplo, a realização de exercícios com o peso do próprio corpo, manuseando um objeto, 
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exercícios realizados em grupo, com instrução adequada do professor (treinador), pode ser 

cognitivamente estimulante para as crianças. Portanto, pensar em uma combinação de 

habilidades motoras e cognitiva, é possível resultar no prazer e na sua competência técnica 

(TOMPOROWSKI, LAMBOURNE e OKUMURA, 2011). 

Provavelmente, os exercícios do INT influenciem o desenvolvimento do cérebro 

durante a maturação corticomotora da criança. Nesse sentido podem ocorrer mudanças na 

estrutura neural devido à diminuição do número de sinapses e neurônios, estabelecendo 

configurações sinápticas mais eficientes. 

Apesar deste tipo de treinamento envolver as HMFs, bem como os movimentos 

integrais para as capacidades físicas, observar a idade específica de formação do participante 

do INT deve ser levado em consideração. 

3.3.2. Idade de treinamento do INT 

A idade de formação refere-se ao tempo desde o início da formação de um programa 

de condicionamento físico regular ou INT até ao presente momento. Essa idade treinamento 

pode proporcionar ao treinador meio de construção teórica e prática na escolha de critérios 

de exercícios apropriados. Sendo assim, considerar a importância do tempo de recuperação 

adequado e a periodização dentro da formação da criança podem otimizar as adaptações de 

treinamento de longo prazo.  

A idade treinamento tem influência direta na capacidade de realizar padrões de 

movimentos complexos e simples, servindo de base para o desenvolvimento físico na fase 

da adolescência (LLOYD e OLIVER, 2012). O programa do INT possui exercícios 

apropriados à idade e a continuidade desses exercícios por um período de tempo pode 

acarretar em melhoria nas habilidades esportivas.   

A prescrição do INT não deve ser determinada a partir da idade cronológica, mas deve 

ser relacionada com base na idade de formação do indivíduo. Portanto, independentemente 

da idade cronológica, como por exemplo, um jovem pós-puberal que nunca participou desse 

treinamento, terá de iniciar o INT com exercícios de habilidades básicas. Desta forma, 

adolescentes que tiveram limitação na experiência de treinamento, ou seja, não praticaram e 

desenvolveram habilidades motoras durante a infância (6 aos 10 anos), serão mal preparados 

para formação avançada. 
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3.3.3. Período inicial até 8 anos de Idade de Treinamento 

  Para iniciação do INT não há uma idade mínima, porém, é necessário que todos os 

participantes compreendam as instruções de treinamento e executem da melhor forma 

possível. Em geral, por volta dos 7 aos 8 anos de idade cronológica, a criança já está apta 

para o meio esportivo  a participar de programas de treinamento físico e de formação 

integrativa neuromuscular (BEHM et al., 2008; FAIGENBAUM et al., 2009). 

Para idade de formação inicial deve-se enfatizar os movimentos primários, tais como 

exercícios coordenativos e pliometria básica (salto pra frente com aterrissagem, salto para 

frente e para trás). Além disso, o desenvolvimento dos movimentos fundamentais, como os 

de locomoção, estabilização e manipulação são consistentes nessa idade de formação, 

quando realizado na infância, pode ser mais eficaz com o aumento da idade de treinamento. 

(MYER et al., 2011). 

Para aqueles indivíduos que desejam participar de esporte competitivo, o treinamento 

físico adequado que inclui o fortalecimento muscular e desenvolvimento FMS irá ajudar a 

reduzir o potencial de lesões esportivas (VALOVICH et al., 2011) e formar a base para 

exercícios mais complexos e avançados, como levantamento de peso e pliometria avançada 

(LLOYD e OLIVER, 2012). 

Em relação à idade de formação, para uma criança ou adolescente com idade inicial, a 

elaboração de uma sessão de treino do INT deve priorizar o desenvolvimento da habilidade 

física da seguinte forma: 70% das habilidades básicas e 30 % de treinamento de força. 

 

3.3.4. A partir de 8 anos de treinamento 

Devido ao domínio anterior das habilidades motoras fundamentais e desenvolvimento 

de níveis de base de força muscular, esses indivíduos podem ser expostos às atividades 

físicas mais intensas. 

Os jovens pós-púberes atingem níveis elevados de força global, consequentemente 

influencia no desempenho de habilidades motoras, tais como corrida (RUMPF et al., 2012) e 

saltar (LLOYD et al., 2013). Além de exercícios de treinamento de resistência, os 

movimentos de levantamento de peso visando hipertrofia (em média a partir dos 7 a 8 anos 

do INT) e pliometria avançada (salto em distancia e corrida, salto e rotação de tronco 180°) 
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servem como métodos seguros e eficazes de formação para a juventude pós-puberal, a fim 

de desenvolver a força e a potência muscular. 

Portanto é imprescindível que durante o período da infância e adolescência o foco 

principal do treinamento neuromuscular integrativo esteja voltado em exercícios para as 

HMFs, com intuito de melhorar os componentes físicos da saúde e da performance atlética. 

Além disso, esse treinamento possui uma idade de formação específica, no qual ocorre 

mudanças na progressão e variedade de exercícios e tempo de recuperação adequado.    
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4. MÉTODOS 

 

4.1.Tipo de Pesquisa: 

 

 O presente estudo foi caracterizado como um estudo de intervenção, controlado, com 

amostra não probabilística e com emprego de análise comparativa entre as variáveis (BOX 

et al., 2005). 

 

4.2. Local do Estudo 

 As coletas dos dados dos sujeitos treinados ocorreram em um clube de futebol de 

base.  

 

 4.3. Amostra 

A amostra final deste estudo foi constituída de 38 crianças do sexo masculino 

praticantes de futebol, entre 06 e 10 anos de idade, divididos em dois grupos: 

Grupo INT (GINT): Formado por participantes com treinamento sistemático do clube 

mais treinamento neuromuscular integrativo (INT), com um total de 20 crianças; 

Grupo Controle (GC): Formado somente por participantes do treinamento sistemático 

do clube, com um total de 18 crianças. 

 

4.4. Seleção dos Sujeitos: 

 

A seleção dos sujeitos para os dois grupos foi dada a partir de critérios previamente 

estabelecidos: 

Os critérios de inclusão adotados foram:  

 

  Ter idade ≥ 06 e ≤ 10 anos de idade cronológica; 

  Grupo controle e o grupo com treinamento INT devem ter no mínimo uma  

    frequência de 75% de treinamento; 

  Grupo controle e o grupo com treinamento INT devem ter no mínimo uma 

    frequência de 75% de treinamento; 
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 Entregar o Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE) assinado pelos pais 

e responsáveis e o Termo de Assentimento e Livre Esclarecido (TALE) assinado pela 

criança. 

 

Critérios de Exclusão: 

 

 Em caso de doenças pediátricas crônicas ou limitações ortopédicas que o 

impossibilite, temporária ou definitivamente, de realizar as aulas de futebol, a criança 

seria excluída do estudo. 

 

As crianças foram recrutadas dentro do clube de futebol, no qual possui uma turma 

com a faixa etária dos 6 aos 9 anos e outra dos 8 aos 10 anos. Apesar da seleção das turmas 

serem realizada em função da idade cronológica, o desenvolvimento das habilidades 

específicas do futebol foi levado em consideração pelos profissionais do clube (professores 

treinadores). Desta forma a primeira turma era composta por alunos “iniciantes”, alunos com 

níveis de habilidades específicas do futebol abaixo média, já a segunda por alunos 

“iniciados”, alunos com níveis de habilidades específicas do futebol acima da média.  

No inicio do processo de seleção a amostra foi randomizada e distribuída da seguinte 

forma:  

 Treinamento sistemático adicionado ao INT - 11 alunos dos 6 aos 9 anos e 11 

alunos dos 8 aos 10 anos (total de 22 alunos); 

 Treinamento sistemático - 11 alunos da turma de 6 aos 9 anos e 11 alunos dos 

8aos 10 anos  (total de 22 alunos). 

 

A seguir serão abordados os procedimentos do início até o final da seleção dos 

sujeitos, o número amostral do atual estudo foi estimado a partir de estudos anteriores com 

populações semelhantes (FAIGENBAUM et al., 2011; FAIGENBAUM et al., 2014; 

FAIGENBAUM et al., 2015). Após o término da intervenção, somente foram retidos para 

análise final dos dados os alunos que seguiram rigorosamente os critérios de inclusão (figura 

1). 
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          Figura 1. Fluxograma das etapas do treinamento neuromuscular integrativo e 

sistemático do clube. 

 

Desta forma, o final do processo de intervenção de 12 semanas a amostra nos dois grupos foi 

estabelecida da seguinte forma:  

 Treinamento sistemático adicionado ao INT - 10 alunos dos 6 aos 9 anos e 11 

alunos dos 8 aos 10 anos (total de 20 alunos); 

 Treinamento sistemático - 08 alunos da turma de 6 aos 9 anos e 10 alunos dos 

8aos 10 anos  (total de 18 alunos). 

Seleção amostral 

n=44 

 

(22 GINT e 22 GC) 

Familiarização 

Início da avaliação e 
intervenção  

n=44 

Intervenção do GINT 

e do GC  

até a 6 ª semana 

n=41 

        

Intervenção da 6 ª a 

12 ª semana 

n=38 

Avaliação após 12 

semanas 

n=38 

 

Desistências na intervenção 
n=3 (2 GC e 1 GINT) 

 

(ausência em mais de 25% 

das sessões) 

Desistências na intervenção 

n=3 (2 GC e 1 GINT) 

 
(ausência em mais de 25% 

das sessões) 
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4.5. Aspectos Éticos da Pesquisa 

Para a realização desta pesquisa, a identificação das informações coletada pelo sujeito 

constada no TCLE poderá ser divulgada apenas em congressos ou publicações científicas, 

não havendo revelação de nenhum dado que possa identificá-lo. Além disso, a criança 

participante terá direito a liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento sem 

prejuízo para si e a garantia de privacidade à sua identidade e do sigilo de suas informações.  

Dessa forma, essa pesquisa se enquadra nas “Diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos” (Resolução 466/12), editada pela Comissão Nacional 

de Saúde. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (número do parecer: 54297016.1.0000.5537). 

 

4.6. Protocolo de Treinamento  

 

4.6.1.Treinamento Sistemático do Clube 

 

O programa do treinamento sistemático do clube constou de 20 minutos de exercícios 

de aquecimento, 30 minutos de exercícios de fundamentos do futebol e 25 minutos de jogo 

(coletivo) e 5 minutos de cobrança de pênalti, totalizando 80 minutos por sessão de aula. 

 A cada mês se fazia uma programação das atividades que seriam feitas nas duas 

turmas analisadas. Dessa forma a seleção dos exercícios foi da seguinte forma: 

 Primeiro mês: atividades de aquecimento incluindo corrida leve pelo 

campo“bobinho”, condução de bola pelo campo. Para os fundamentos do futebol foi 

realizado um trabalho de passes (formação de duplas e trios) e chute a gol. Os coletivos 

ocorreram com a formação de 2 a 3 times visando maior ação competitiva entre eles. No 

final de cada sessão de aula ocorriam o treinamento de cobranças de pênalti (1(uma) 

cobrança para cada aluno). 

 Segundo mês: “pega-pega” pelo campo (formação de círculo), bobinho e 

condução de bola, polichinelo foram os exercícios de aquecimento. Para os fundamentos foi 

realizado a recepção do passe, a condução de bola e o drible, todos foram efetuados em 
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duplas ou em trios. No coletivo foi realizado um trabalho de posicionamento dos jogadores 

em campo, além de formação 2 a 3 times. No treinamento de cobranças de pênaltis foi 

estabelecido 2 (duas) cobranças para cada aluno. 

 Terceiro mês: Aquecimento: corrida leve pelo campo, exercícios de  

alongamento dinâmico (extensão de perna frontal e lateral, rotação de quadril), “bobinho” e 

passe em dupla em movimento. Para os fundamentos específicos do futebol foi realizado a 

recepção de bola, o passe e o chute a gol. Para o coletivo os alunos foram orientados a dar 

no máximo quatro toques na bola e cada time só poderia fazer um gol se todos os integrantes 

do time realizasse pelo menos um passe. Por fim, durante a cobrança do pênalti houve 

formação de dois grupos com intuito de competição entre eles. 

Todos os sujeitos do estudo realizaram as mesmas atividades citadas acima, somente o 

grupo intervenção foi adicionado o treinamento neuromuscular integrativo. 

4.6.2. Treinamento Neuromuscular Integrativo (INT) 

O programa INT foi planejado especificamente para crianças de 06 aos 10 anos, tendo 

como base estudos da literatura no tema do treinamento neuromuscular e de força voltados 

para crianças em idade escolar (CHU; FAIGENBAUM e FALKEL, 2006; FAIGENBAUM 

et al., 2011). 

No início de cada aula, o instrutor do INT (formação em Educação Física) demonstrou 

a técnica adequada dos exercícios selecionados, bem como participou de forma direta no 

processo de aprendizagem dos exercícios ao longo das 12 semanas do programa.  

   Os integrantes foram capazes de mostrar o domínio de habilidades motoras 

aprendidas a partir de exercícios básicos, progredindo através da realização de novos 

movimentos, ou seja, novos exercícios que exigiam cada vez mais capacidade de movimento 

complexo. 

O programa de treinamento constou de 20 minutos iniciais em cada sessão de aula de 

futebol, duas vezes por semana em dias não consecutivos, dividido da seguinte forma: 

aquecimento dinâmico, exercícios para aumentar a potência muscular, força muscular, e 

força de núcleo (abdômen, tronco, quadril), além de exercícios para melhorar os 

movimentos funcionais. (FAIGENBAUM e MYER, 2010). 
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Os exercícios de aquecimento dinâmico foram utilizados para excitar o sistema 

neuromuscular e elevar a temperatura corporal. O tempo marcado foi de 3min no total e 

intervalo de 5 a 10s de um exercício para outro. 

 Ocorreu progressão em todos os exercícios a cada duas semanas, tornando cada vez 

mais desafiador, finalizando em 12 semanas. Além de variedade dos exercícios e tempo de 

descanso de um para outro, variando de 30s para o nível básico, 1min para o intermediário e 

30s para o avançado. O tempo utilizado para os exercícios nos três níveis foi de um mês 

cada. 

No máximo duas séries foram utilizadas para exercícios de agachamento e saltos. Já 

para estabilidade de tronco foi realizado de 6 a 30s. Para melhorar as habilidades de 

equilíbrio, agilidade, velocidade cíclica foram realizados movimentos por cerca de 10 a 30s.  

Em algumas sessões de treino, os exercícios complementares foram realizados, ao 

perceber que a execução do movimento já atingia excelente performance. Ao final da 

aplicação do INT, os sujeitos participaram dos treinamentos específicos, conforme 

orientação dos treinadores da escolinha de futebol. 

A seguir na tabela 1 e 2 é abordada a estrutura do treinamento neuromuscular 

integrativo. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1.  Exercícios do programa de Treinamento Neuromuscular Integrativo da primeira 

semana a sexta semana. 

         Semana                                             Semana                               Semana  

            1-2                          Séries               3-4               Séries                5-6                   Séries           

Agachamento 90°      1x10 rep  Agachamento             

90° * 

2x10 

rep  

Agachamento           

giro 45° 

2x10 

reps 

Equilíbrio com um pé    

(perna oposta flex.)                                   

3x5 s Equil.com um 

pé 

(leve flexão) 

2x7 s Equil. com um pé 

(avião) 

2x10 

reps  
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Salto Vertical 

(contramovimento)                 

1x8 reps Salto (dois 

pés) frente e 

aterrissar 

2x10 

reps  

Salto (dois pés)                                                                                                                                                                         2x 10 

reps 

Superman (extensão 

de braços e pernas)      

3x5 s Push up ** 2x8 s Prancha *** 

(4 apoios)      

3x 5 s 

Hip Twister  2x15 s Posição do 

caranguejo  

2x15 s Inch Worm                      

(movimento das 

pernas) 

 

2x 15 s 

Aquecimento: Corrida lateral, frontal e de costas, extensão de perna frontal e lateral tocando 

nos pés, flexão de perna tocando nos calcanhares, escada de coordenação, elevação de 

ombro, elevação de joelho com as mãos na cabeça fazendo rotação de quadril. 

*    =  segurando  abola por cima da cabeça 

**   =  joelho no chão e mãos tocando no ombro alternadamente 

*** =  pés e cotovelos no chão, com elevação de perna por 2s de isometria 

 

 

Tabela 2. Exercícios do programa de Treinamento Neuromuscular Integrativo da sétima 

semana a décima segunda semana. 

Semana                                          Semana                                 Semana  

      7-8                        Séries             9-10               Séries              11-12                   Séries 

Agachamento 

sumô  

2x 6 reps  Avanço 

(alterna as  

pernas)  

1x 6reps  Avanço  

(movimento)  

2x 6 reps  

Equilíbrio(avião)*  

(flexão de joelho)  

2 x10 reps  Salto lateral  

(dois pés)  

1x6 reps  Equilíbrio  

(movimento)  

2x 8 reps  

Prancha (4 apoios)  

(pés e cotovelos)**  

3x 5s  Prancha 

Lateral  

1x6s  Prancha lateral  2x6 reps  

Inch Worm 

completo     

2x10s  Bear Crawl       2x 6s  Passe com as 

mãos # 

2x 8s  

Saltos 

diagonais***       

2 séries  Salto frontal 

e corrida  

2 séries  Circuito INT ## 1x 6s/ 

exercício  

Aquecimento: Hopserlauf em movimento, polichinelo, passadas frontais, laterais e trás pela 

escada de coordenação, extensão de perna frontal e lateral tocando no pé, elevação e rotação 

de ombro para frente e para trás. 
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* com um dos pés com flexão de tronco (avião) e flexão de joelho a frente do corpo dentro do bambolê. 

** pés e cotovelos no chão), com flexão e extensão de perna (alternada) 

*** no bambolê alternando pé direito e pé esquerdo e corrida de 10 m até o cone com formação de 2 grupos 

# Sentado no chão, segurando uma bola com os braços esticados e pernas estendidas efetuam passes para outra 

criança.  

## Andar à caranguejo, Hip- twister (6s), Bear Crawl e Corrida passando por cones (20m de distância). 

 

4.7. Procedimentos metodológicos da avaliação do desempenho motor 

Antes de iniciar o estudo, foi realizado um trabalho piloto de exercícios do INT em um 

clube de futebol da cidade (crianças da mesma faixa etária ao atual estudo), a seleção dos 

exercícios serviu de treinamento para o aplicador do INT (professor responsável pelo 

estudo). 

No primeiro momento do estudo foi esclarecido verbalmente aos pais das crianças e 

aos treinadores da escolinha de futebol através de uma reunião, em uma sala cedida do 

clube, sobre o objetivo do estudo e logo em seguida foi entregue o TCLE e o TALE. Após 

os termos serem devidamente entreguem e assinados pelos responsáveis, as crianças foram 

incluída no estudo. 

No segundo momento ocorreu uma avaliação física antecedendo o início da 

intervenção do estudo, como uma forma de familiarização dos indivíduos nos testes motores. 

Os grupos foram avaliados da seguinte ordem cronológica: 

 1- medidas antropométricas; 

 2-testes de equilíbrio (flamingo); 

 3- teste de flexibilidade (sentar e alcançar) 

 4- teste de potência anaeróbica de membros inferiores (salto vertical com   

     contramovimento);  

 5- teste de agilidade (quadrado) 

 6- teste de velocidade (20 metros)  
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No terceiro momento ocorreu a aplicação do treinamento neuromuscular integrativo 

nos atletas durante o período de 12 semanas. Além de ser realizado o questionário 

socioeconômico para análise do nível de escolaridade dos pais e o questionário de Lista de 

Atividade Física (ADAMI, 2011), obtendo o nível de atividade semanal da criança, para fins 

de caracterização da amostra. 

Depois da sexta semana de treinamento foram realizadas as aplicações dos testes 

motores. Ao final de 12 semanas de treinamento dos dois grupos foram efetuadas as 

reavaliações dos testes motores e de medidas corporais. 

4.7.1. Avaliação da maturação óssea 

 Para análise da maturação óssea foi recomendado a estimativa da idade óssea nos dois 

grupos da pesquisa. 

Assim, a identificação do estágio maturacional (idade óssea) do indivíduo foi obtido 

por uma fórmula matemática através de variáveis antropométricas, entre elas: medidas de 

perímetros corporais, diâmetros ósseos e dobras cutâneas. Essa por sua vez, caracteriza por 

ser menos invasiva e de baixo custo e de fácil aplicabilidade. Esse modelo de equação 

explica 75,4% da variação da idade óssea com r = 0,868, R
2
 = 0,754 e o erro padrão da 

estimativa para o modelo igual a 1,243 (CABRAL, 2013). 

A idade óssea foi dada pela subtração da idade óssea pela idade cronológica. Para 

identificar a idade óssea foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

Idade óssea = -11,620 + 7,004 (estatura) + 1,226.D sexo + 0,749 (idade) – 0,068 (Tr) + 

0,214 (Pcb) –0,588 (Du) + 0,388 (Df ). 

 
Onde: Para o sexo masculino: D sexo = 0, Para o sexo feminino: D sexo= 1, Estatura (m), Idade (anos), Tr = 

dobra cutânea tricipital (mm), Pcb = perímetro corrigido de braço (cm), Du = diâmetro de úmero (cm), Df= 

diâmetro de fêmur (cm). 

 

4.7.2.Variáveis antropométricas da estatura e massa corporal 

 

 A estatura foi aferida a partir do estadiômetro vertical, com 210 cm de comprimento, 

precisão de 0,1 cm. Essa medida foi estabelecida de acordo com os procedimentos 

abordados por Guedes e Guedes (2006). 
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 Para aferição da massa corporal foi utilizado uma balança digital, calibrada, graduada 

de zero a 300 kg e com precisão de 0,1 kg, da marca Welmy
®

. Todos os participantes 

estavam descalços, vestindo o mínimo de roupa. 

O índice de massa corporal (IMC) foi medido pelo quociente entre a massa corporal e 

a estatura elevada ao quadrado (Kg/m²). 

 

4.7.3. Composição corporal 

Para a verificação do perímetro do braço aferiu-se com uma fita antropométrica da 

marca Sanny
® 

com precisão de 1 mm, o diâmetro ósseo biepicondilar do fêmur e do úmero 

foram medidos através de um paquímetro de barra Cescorf
®  

com precisão de 0,5 cm. 

Para a aferição da dobra cutânea triciptal utilizou-se para medida o adipômetro 

Lange
®

, (Cambridg Scientific Industries Inc), com precisão de 1 mm. Todos os 

procedimentos descritos da composição corporal foi protocolado pelo International Society 

for Advancement in Kinanthropometry – ISAK (NORTON e OLDS, 2005). 

 

 

4.8. Seleção dos testes motores 

 

4.8.1.Teste de equilíbrio (Flamingo) 

O teste avaliou o equilíbrio estático de membro inferior dos sujeitos, apoiando 

somente uma perna em cima de uma trave com dimensões reduzidas, a trave foi de madeira 

com dimensões de 3cm de largura e 50cm de comprimento, todos os sujeitos teriam que 

estar calçados. Foi utilizado cronômetro a fim de ser possível acionar, travar e acionar 

novamente. 

O procedimento do teste caracterizou-se da seguinte forma: primeiramente o sujeito 

apoiou no antebraço do instrutor, subir na trave com uma das pernas, joelhos da perna livre 

flexionada e segurando o pé, abandonou o apoio e fez uma tentativa de equilíbrio 

(familiarização com o teste). Desta forma, foi encontrada a perna predominante de apoio na 

trave. 

 Em seguida, iniciou o teste com a mesma execução anterior, dando início a contagem 

do tempo com duração de 60 segundos. O cronômetro parava a partir do momento em que o 
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sujeito desequilibrava, ou seja, tocava qualquer parte do corpo no solo, não conseguia mais 

segurar o pé da perna livre ou caia da trave. Se o atleta contabilizasse 15 quedas nos 

primeiros 30 segundos, ele teria a pontuação zero. (ADAM et al., 1988). A contagem foi 

dada pela quantidade de números de queda em 60 segundos.  

 

4.8.2.Teste de Flexibilidade (sentar e alcançar) 

A flexibilidade é a capacidade física definida como uma maior amplitude de 

movimento através de uma ou mais combinações de articulações, esse grau de amplitude é 

devido à elasticidade muscular e pela amplitude articular. A flexibilidade possui uma forte 

relação com a velocidade, pois é necessário para se atingir um excelente rendimento na 

velocidade possuir uma amplitude adequada de movimento. 

O teste do sentar e alcançar avalia a flexibilidade articular na parte inferior das costas e 

na área do quadril. O procedimento do teste foi dado da seguinte forma: o sujeito sentou no 

chão com as nádegas, os joelhos estendidos, pés descalços apoiando a região plantar no 

bloco de madeira. O bloco de madeira tem dimensões 63x35x35cm. A flexibilidade foi 

analisada quando o sujeito empurrou uma haste pela maior distância possível, segurando por 

2 segundos no final do movimento. Foram 3 tentativas, marcada a maior distância em 

centímetros (MIKKELSSON et al., 2006). 

 

 

4.8.3.Teste de Agilidade (Quadrado) 

A agilidade é a capacidade de mudança de direção do corpo de modo preciso e rápido. 

A agilidade está associada a velocidade, domínio do corpo e a leveza dos movimentos.  

Para ser realizado o teste do Quadrado precisou de um sistema de fotocélula para a 

cronometragem Cefise
®

, solo antiderrapante, 4 cones de 50cm de altura, com 4m de 

distância.  

O critério de avaliação foi baseado pela bateria de teste da PROESP- BR. Todos os 

sujeitos estavam calçados com suas devidas chuteiras.  

Foi iniciado o teste com o participante na posição em pé, atrás da linha de partida. O 

mesmo correu na direção diagonal até um dos cones. Depois se deslocou na direção do cone 

a sua esquerda. Na sequencia progrediu ao terceiro cone em direção diagonal e finalmente 

correu para o último cone, que correspondeu ao ponto de partida. 
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  Duas tentativas foram realizadas e o cronometro foi acionado no momento em que o 

atleta tocou com um dos pés dentro do quadrado. Cada deslocamento efetuado por ele 

deveria tocar no cone com uma das mãos. Por fim a medida foi registrada em segundos e 

centésimos de segundo, sempre observando o melhor tempo das duas tentativas possíveis 

(GAYA, LEMOS e TEIXEIRA, 2012). 

 

4.8.4.Teste de Velocidade (20 metros) 

 Esse teste qual possui finalidade no desenvolvimento motor de crianças e jovens e na 

avaliação de suas capacidades funcionais e motoras relacionadas à prática esportiva em geral 

(MARQUES et al., 2005). 

O teste da corrida de 20m ocorreu no campo de futebol do clube, todos os sujeitos 

estavam calçados com suas devidas chuteiras, foram utilizados cones, fita métrica e uma 

fotocélula Cefise
® 

para marcação do tempo do teste. Além disso, foram utilizadas três linhas 

paralelas no solo.  

A primeira (linha de partida); a segunda, distante 20m da primeira (linha de 

cronometragem ou linha de chegada) e a terceira linha (linha de referência), marcada a dois 

metros da segunda (linha de chegada).  

O aluno partiu da posição de pé, com um dos pés posicionados à frente, sendo atrás da 

primeira linha. O mesmo foi informado que deveria cruzar a terceira linha o mais rápido 

possível. 

 No momento em que o avaliado deu o primeiro passo (tocar ao solo), o cronômetro da 

fotocélula foi acionado e finalizado assim que o atleta cruzou os 20m. Ocorreu o registro em 

segundos e centésimos de segundo em uma única tentativa. 

 

4.8.5. Teste de potência anaeróbica de membros inferiores (salto vertical com 

contramovimento) 

Essa técnica consistiu na realização de 3 saltos verticais com meio agachamento 

(countermovement jump - CMJ) no tapete de contato. O sujeito se encontrou em posição 

estática, com uma flexão de joelho de aproximadamente 120°, mãos fixas próximas ao 

quadril, e teve que saltar mantendo os joelhos estendidos. Além disso, o intervalo de um 

salto para outro foi de 10s (BOSCO, 1994), definindo o de maior altura.  

Esses saltos foram realizados utilizando um tapete de contato CEFISE
® 

conectado ao 

computador
 
permitindo assim avaliações e controle do desempenho de força muscular. 
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Portanto o presente estudo verificou e avaliou durante três meses de intervenção dois 

grupos (GINT e GC), realizando avaliações (antropométricas e desempenho motor) nos 

momentos inicias, na sexta e após 12 semanas. Durante esse período foi visto observado o 

nível de atividade física dos alunos e maturação óssea. Além do nível sócio econômico dos 

pais dos alunos. 

Por fim, a tabela 3 mostra a reprodutibilidade dos testes motores. 

 

Tabela 3. Coeficiente de correlação intraclasse das variáveis analisadas 

Variável Analisada Teste Realizado CCI 

Equilíbrio Teste do Flamingo .995 

Flexibilidade Teste Sentar e Alcançar .995 

Agilidade Teste do Quadrado .998 

Potência Anaeróbica de 

membro Inferior 

Salto Vertical com contra 

movimento 

.996 

Velocidade Teste de 20 metros .996 
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4.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi aplicado o teste de Shapiro Wilk's para verificar normalidade dos dados. 

Testes estatísticos não paramétricos de Mann-Whitney e Wilcoxon, para amostras 

independentes e dependentes, respectivamente, foram utilizados em variáveis que não 

apresentava distribuições normais. 

Para verificar a homogeneidade das variáveis do estudo entre o grupos GINT e GC, 

aplicou-se teste paramétrico de t de Student não pareado e o não paramétrico Mann-Whitney 

e Qui Quadrado. Foi realizada a correlação entre as variáveis peso, estatura, idade e nível de 

atividade como covariáveis na análise estatística. 

O coeficiente de correlação intraclasse foi utilizado para verificar a confiabilidade 

relativa das variáveis motoras analisadas. 

A verificação da interação e o efeito do tempo dos grupos treinados e não treinados 

(GINT e GC) no desempenho motor foi utilizada a análise de covariância (ANCOVA) de 

medidas repetidas.  

O post hoc com ajuste de Bonferroni foi utilizado pra identificar possíveis diferenças 

no efeito do tempo nos grupos.  

A comparação da variação da média percentual do delta (∆%) entre os GINT e GC no 

desempenho motor foi analisada através do teste Mann-Whitney (w). 

Para todas as análises realizadas foi determinado o calculo do Tamanho do Efeito 

(Effect Size) pela medida d-Cohen (COHEN, 1988), para situações de comparação das 

diferenças das médias entre os dois grupos nos momentos pré para 6 semanas, pré para 12 

semanas e seis semanas para 12 semanas. 

Os valores de referência são d > 0.80 = forte, d > 0.50 = moderado e d > 0.20 = fraco. 

Para identificar o Tamanho do Efeito (Effect Size) da variância foi utilizado o Eta Quadrado 

(η²), tendo como valores de referência: > 0.13 = grande, 0.07 a 0.12 = médio e 0.01 a 0.06 = 

pequeno. 

        O teste Power foi utilizado para observar o poder da amostra nos testes motores.  

        Para análise dos dados foi adotado um nível de significância de 5% (p< 0,05).  
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5. RESULTADOS  

 

Inicialmente foi analisado o nível sócio econômico dos sujeitos da pesquisa, através do 

nível de escolaridade dos pais, a fim de demonstrar a homogeneidade social dos grupos e 

não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos analisados (
2
= 1,39; p=0,23 

e 
2
=2,45; p=0,117, para o nível de escolaridade menor e maior que o ensino superior, 

respectivamente).  Em relação ao nível de atividade física analisados nos dois grupos 

também foram considerados iguais estatisticamente, ou seja, o grupo intervenção obteve: 

76,75 (±16,0) e o grupo controle 68,17 (±20,7). Ainda, para garantir a homogeneidade dos 

grupos, foi determinada a maturação óssea dos sujeitos e verificou-se que, embora houvesse 

o efeito do tempo nos dois grupos (F(1,0) =21.8, p= 0.000, η²= 0.4, Power: 0.99), não houve 

diferença significativa entre os grupos nos 2 momentos analisados; pré-intervenção 

(p=0.417) e pós-intervenção (p=0.409) (Figura 2). 

   

                 

 

Figura 2: Valores da Idade Óssea nos momentos Pré 

e Pós Intervenção nos grupos avaliados.  

* Diferença significativa para o momento pré do 

mesmo grupo (p<0,01). 
 

 



44 

 

A seguir, na Tabela 4 estão os dados descritivos para caracterização dos 38 

praticantes do futebol, divididos nos dois grupos: GINT e GC. 

 

Tabela 4. Dados para caracterização da amostra nos momentos pré e pós-intervenção, dos 

grupos exposto ao INT e o grupo controle. Os dados são demonstrados em média e (±DP)  

                   Pré- intervenção                             Pós- intervenção 

 GINT             GC           p-valor                   

(n=20)         (n=18)          (TE)                                     

    GINT             GC            p-valor 

    (n=20)            (n=18)        (TE) 

Idade (anos)   

Maturação 

Óssea (anos) 

Massa  

Corporal(Kg) 

 

Estatura (m) 

8,2(±1,2)     8,5(±1,3)    0,4 (0,2)       8,4(±1,1)*      8,8(±1,2)*        0,3 (0,3) 

 

6,8(±1,3)    7,1(±1,4)    0,4 (0,2)       6,9(±1,3)*      7,3(±1,3)*          0,4 (0,3) 

 

28,4(±6,4)   32,8(±8,9)   0,1 (0,5)    30,0 (±6,5)*   33,9(±8,6)*      0,1 (0,5) 

 

1,31(±0,1)   1,33(±0,1)   0,6 (0,0)     1,32 (±0,1)*   1,34 (±0,1)*   0,5 (0,0) 

*Efeito do tempo em ambos os grupos para todas as variáveis (p<0.001). GINT: grupo do 

Treinamento Neuromuscular Integrativo; GC: grupo controle; TE: tamanho do efeito. 

 

Não foram encontradas diferenças significativas entre o GINT e GC (no início do 

tratamento) com relação às variáveis que serão analisadas a seguir (Anexo IV). 

Como resultado da variável equilíbrio observou-se o efeito do tempo F(1,5;55,3) =5.865, 

p= 0.009, η²= 0.14, Power: 0.78.  Deste modo, foi identificando diferença nos momento pré 

para 12 semanas do GINT (p < 0.001, d = 0,74) e do momento seis semanas para 12 

semanas (p= 0.005, d = 0,35). Adicionalmente observou-se o efeito da interação F(1,5;55,3) = 

6.536, p=0.006, ,η²= 0.14, Power: 0.83  entre os GINT e GC no momento 12 semanas, assim 

o grupo intervenção teve menos penalidades comparado ao grupo controle (Figura 3). 

O coeficiente de variação (CV) apresentou os seguintes resultados nos momentos pré 

(45,15), seis semanas (50,53) e 12 semanas (50,10) do GINT. Já para o GC nos momentos 

pré, seis semanas e 12 semanas os resultados foram: 40,79; 47,14 e 46,44; respectivamente.  
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 Figura 3: Comportamento do desempenho no equilíbrio, dado no teste do 

flamingo.  

† Diferença significativa do momento 6 semanas para 12 semanas (p < 0,05). 

‡ Diferença significativa do momento pré para 12 semanas (p < 0,05). 

     φ  Diferença significativa para a interação entre o GINT e GC (p < 0,05). 

 

 

          Em relação à variável flexibilidade encontrou-se que houve efeito do tempo F(1,2;45,5) = 

11.620, p= 0.001, η²= 0,24, Power: 0.95 no GINT entre os momentos pré para seis semanas 

(p= 0.02; d= 0,48), pré para 12 semanas (p < 0.001; d = 0,75) e entre os momentos seis e 12 

semanas (p= 0.003; d= 0,25). No entanto, não foi observado interação entre os grupos 

F(1,2;45,5) = 3.043, p= 0.07, η²= 0,07, Power: 0.44 (Figura 4).  

          O coeficiente de variação (CV) apresentou os seguintes resultados nos momentos pré 

(21,9), seis semanas (20,2) e 12 semanas (18,0) do GINT. Já para o GC nos momentos pré, 

seis semanas e 12 semanas os resultados foram: 32,0; 27,3 e 25,3; respectivamente.  
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Figura 4: Comportamento do desempenho da flexibilidade, dado no teste de 

sentar e alcançar.  
    † Diferença significativa do momento 6 semanas para 12 semanas (p<0,05). 

    ‡ Diferença significativa do momento pré para 12 semanas (p<0,05). 

 

A figura 5 apresenta os resultados da variável agilidade em ambos os grupos. 

Verificou-se o efeito do tempo no grupo intervenção F(2,72) = 7.332, p= 0.001, η²= 0,16, 

Power: 0.92 somente entre os momentos pré para 12 semanas (p = 0.02). Além disso, não 

houve efeito da interação entre os grupos F(2,72)= 0.142, p= 0.868, η²= 0,004, Power: 0.07.   

O coeficiente de variação (CV) apresentou os seguintes resultados nos momentos pré 

(10,27), seis semanas (7,95)  e 12 semanas (7,58) do GINT. Já para o GC nos momentos pré, 

seis semanas e 12 semanas os resultados foram: 9,18; 9,62 e 8,25; respectivamente. 

 

 
  Figura 5: Comportamento do desempenho da agilidade, dado no teste do 

quadrado.  
† Diferença significativa do momento pré para 12 semanas (p<0,05). 
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Em relação aos resultados da variável velocidade não foi identificado efeito do tempo 

nos grupos (F(1,5;54,4)= 2.422, p= 0.112, η²= 0,06, Power: 0.40), como também não houve 

interação dos grupos nos tempos (F(1,5;54,4)= 0.059, p= 0.898, η²= 0,002, Power: 0.05)     

(Figura 6). 

O coeficiente de variação (CV) apresentou os seguintes resultados nos momentos pré 

(9,66), seis semanas (8,96) e 12 semanas (8,35) do GINT. Já para o GC nos momentos pré, 

seis semanas e 12 semanas os resultados foram: 7,93; 8,22 e 8,30; respectivamente. 

 

 

 
   Figura 6: Comportamento do desempenho da velocidade, dado no teste 

de 20 metros. 

 

 

Na figura 7 estão apresentados os resultados da potência anaeróbica de membros 

inferiores (salto vertical com contramovimento) em ambos os grupos. Identificou-se não 

haver efeito do tempo nos grupos F(1,2;44,8)= 2.057, p= 0.155, η²= 0.05, Power: 0.41. 

Todavia, houve interação entre os grupos F(1,2;44,8)= 6.644, p= 0.009, η²= 0.15, Power: 0.90. 

Embora o teste de ANOVA não tenha identificado a diferença entre os tempos, o teste de 

post hoc com ajuste de Bonferroni observou que teve diferença no GINT nos momentos pré 

e seis semanas e pré para 12 semanas (p = 0.007; d = 0,36; p= 0.02; d=0,56, 

respectivamente). Além disso, embora tenha apresentado interação entre os grupos o post 

hoc com ajuste de Bonferroni não identificou em qual tempo havia interação. 

. 
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 Figura 7: Comportamento do desempenho da Potência anaeróbica de 

membros inferiores, dado pelo teste do salto vertical com 

contramovimento. 
  

 

Para uma melhor compreensão dos resultados dos testes motores analisados, foi 

realizada a média da variação percentual (∆%) entre os grupos testados.  Foram analisados 

os testes de equilíbrio, flexibilidade, agilidade, velocidade e potência anaeróbica de 

membros inferiores. Figuras de 8 a 12, respectivamente.         

                                                                       

 
Figura 8: Alteração percentual (∆%) dos valores do Teste de Equilíbrio em 

relação ao momento Pré e seis semanas (w =117,5; p=0,064) e 12 semanas (w 

=62,0; p=0,005) 
* Diferença significativa entre os grupos GINT e GC no momento pré e 12 semanas (p < 0,05). 
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Figura 9: Alteração percentual (∆%) dos valores do Teste de Flexibilidade em 

relação ao momento Pré e seis semanas (w =115; p=0,054) e 12 semanas (w 

=97,0; p=0,015) 
* Diferença significativa entre os grupos GINT e GC no momento pré e 12 semanas (p < 0,05). 

 

 

 

Figura 10: Alteração percentual (∆%) dos valores do Teste de Agilidade entre 

os grupos GINT e GC em relação ao momento Pré e seis semanas     (w =171,0; 

p=0,803) e 12 semanas (w=175,0; p=0,895). 
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Figura 11: Alteração percentual (∆%) dos valores do Teste de Velocidade entre 

os grupos GINT e GC em relação ao momento Pré e seis semanas (w=167,5; 

p=0,725) e 12 semanas (w=167,0; p=0,714). 
 

 

 
Figura 12: Alteração percentual (∆%) dos valores do Teste de Potência 

anaeróbica de membros inferiores em relação ao momento Pré e seis semanas 

(w =124,0; p=0,103) e 12 semanas (w= 94,0; p=0,012). 
* Diferença significativa entre os grupos GINT e GC no momento pré e 12 semanas (p<0,05) 
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6. DISCUSSÃO 

 

Ao nosso conhecimento, embora haja estudos do INT aplicado nas aulas de educação 

física em crianças no período de 8 semanas e duração de 15min (FAIGENBAUM et al., 

2011 e FAIGENBAUM et al., 2015), esta é a primeira investigação que avaliou os efeitos 

do treinamento neuromuscular integrativo (INT) no meio esportivo, com o objetivo de 

comparar o desempenho motor entre crianças inseridas em um processo de formação 

esportiva, na modalidade futebol. O principal achado deste estudo foi que o INT, após 12 

semanas de intervenção, teve influência positiva sobre o desempenho motor, nas variáveis: 

flexibilidade, equilíbrio e potência anaeróbica de membros inferiores, porém, não foi capaz 

de modular as variáveis agilidade e velocidade. 

O desempenho motor do GINT teve um incremento contínuo da sexta para 12ª semana 

nas variáveis equilíbrio e potência de membro inferior comparado a do GC nas análises do 

efeito da interação entre os grupos (GINT e GC). Para o efeito do tempo no GINT nos 

momentos inicial, seis semanas e 12 semanas ocorreu uma melhora significante para as 

variáveis: equilíbrio, flexibilidade, agilidade e potência anaeróbica de membros inferiores.  

Quando analisado o delta percentual (∆%) entre os grupos nos momentos (pré e 6 semanas, 

pré e 12 semanas) foi observado o efeito positivo para o equilíbrio, flexibilidade e potência 

anaeróbica de membros inferiores. 

Em relação ao equilíbrio, por volta dos sete aos dez anos, a criança guarda 

semelhança ao padrão adulto (RAJENDRAN e ROY, 2011). Praticamente nessa faixa etária 

há uma estabilidade no controle postural. Isso também foi observado em um estudo de 

Larsen et al. (2017) durante um período de 10 meses com crianças escolares de 8 a 10 anos, 

onde foi realizado um treinamento sistemático com diferentes exercícios físicos, com baixo 

volume e alta intensidade (5 x 12 min/semana), no qual comparou um grupo que realizava 

jogos reduzidos com bola, outro com corrida intervalada (1 min de intensidade e 30s de 

repouso) e o grupo controle, o resultado mostrou que o equilíbrio estático, realizado através 

do teste do flamingo, não houve diferença entre os grupos. Outro estudo de Faigenbaum et 

al. (2014) com crianças de 7 anos de idade, que utilizou exercícios de equilíbrio estático por 

um período de 8 semanas, também não foi observado mudança significativa do grupo 

intervenção e controle. 

Em relação ao desempenho esportivo, o estudo de Pereira et al. (2008) constatou que 

36 sessões de um treinamento físico estruturado aplicados em meninos de 8 a 12 anos na 
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modalidade do judô não foram suficientes para gerar mudança significante no equilíbrio 

estático entre o grupo intervenção e controle. Para Philipaerts et al. (2006), o estudo 

longitudinal de 5 anos aplicado com jogadores de futebol, com idade inicial entre 10 a 13 

anos, observou  o desempenho do equilíbrio estático dessa população onde constatou seu 

ápice próximo ao pico de velocidade de altura.  

Apesar de muitos estudos não apresentarem diferença significante entre o período no 

final da infância e que a mudança somente acontecerá próximo ao seu pico de estatura, a 

melhora significativa do equilíbrio em nosso estudo após o período de intervenção, 

possivelmente, foi, relacionada à adição de exercícios de estabilidade dinâmica durante o 

treinamento, como por exemplo, o avanço em movimento e saltos frontais e laterais. 

Embora, o nosso estudo utilizasse os exercícios de estabilidade dinâmica e o método 

utilizado para a determinação dessa capacidade física foi o equilíbrio estático (teste do 

flamingo), esse protocolo de avaliação é amplamente difundido para a avaliação da aptidão 

física global do jovem. 

Na determinação da flexibilidade, que foi analisada através do teste de sentar e 

alcançar, o atual estudo verificou diferença significante no GINT em comparação com o 

grupo controle (aumento de 9,1% e 18,1% para GC e GINT, respectivamente) após 12 

semanas de treinamento. Essa melhora da flexibilidade do GINT está, possivelmente, 

relacionada aos exercícios de fortalecimento de tronco e de cadeia posterior, explorados no 

programa do treinamento neuromuscular integrativo permitindo adaptações positivas na 

força e no controle postural, uma vez que, exercícios de alongamento estático não fizeram 

parte dos programas de treinamento de ambos os grupos. Essa melhora é devida a possíveis 

alterações no tecido conjuntivo (WILLIAMS et al.,1988) e nas fibras musculares 

(WILLIAMS e  GOLDSPINK, 1973) além de alterações neurais (GUISSARD e 

DUCHATEAU, 2004), gerando respostas plásticas dessas estruturas, influenciando, assim, a 

melhora da flexibilidade. Esse resultado também foi encontrado no estudo de Faigenbaum et 

al. (2011) com crianças de mesma faixa etária que participaram de um programa de INT 

dentro das aulas de Educação Física Escolar.  

Entretanto, no estudo de Ross et al. (1987) no qual testou a flexibilidade de crianças 

entre 6 a 9 anos, através do teste sentar e alcançar, mostrou que essa capacidade motora nos 

meninos tinha uma tendência de queda linear no decorrer da idade, como também no estudo 

de Haubenstricker e Seefeldt (1986) demonstrou uma diminuição nos índices dos meninos 
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dos 5 aos 12 anos, além do estudo de  Lopez Muñoz (2003) aplicado em escolares de 5 a 11 

anos, que também observou  esse declínio. 

Portanto, é essencial para o atleta pré- púbere, combinar um programa de alongamento 

com o treinamento de força, pois, irá ajudar na redução dessa tendência de declínio da 

flexibilidade nessa faixa etária (GALLAHUE, OZUMUN e GOODWAY, 2013), desta 

forma, o treinamento neuromuscular integrativo pode ter sido positivo não só na redução, 

mas também no incremento da flexibilidade após 12 semanas de INT. 

Em relação à agilidade, a avaliação do efeito do tempo para os dois grupos, foi 

observado diferença significativa para o GINT no momento pré e 12 semanas (p = 0.02). 

Quando analisamos a média percentual do delta (∆%) no mesmo momento vimos uma 

pequena melhora em ambos os grupos, 3,0% do GINT contra 2,45% do GC, não havendo 

diferença significativa entre os grupos (p= 0,895). Alguns estudos transversais sobre 

avaliação da agilidade afirmam que ocorre um aumento constante e linear no final da 

infância e adolescência, visto no estudo Braz et al. (2008) com a população dos 6 aos 15 

anos de idade e o  estudo da metanálise de Olds e coladoradores (2006), composto por 

crianças e adolescentes de 37 países também mostrou melhorias incrementais da agilidade 

ao longo da infância.  

Resultado similar foi observado no estudo com intervenção e análise do desempenho 

dessa variável visto na intervenção de um treinamento sistemático com escolares entre 7 a 8 

anos, Faigenbaum et al. (2011)  mostrou não haver diferença significante entre o grupo 

intervenção e controle.  Corroborando com os resultados do nosso estudo, apesar de ser 

aplicado em crianças inseridas na iniciação esportiva. O fato de não haver essa diferença do 

GINT para o GC do nosso estudo, pode ter como efeito positivo a prática regular do futebol 

sobre o desempenho da agilidade (BUZOLIN NETO et al., 2009). Como na mesma sessão 

de treino de futebol os dois grupos tinham o mesmo tempo de estímulo (80 min) e por essa 

variável ser inerente ao esporte, não vimos grande mudança do INT na análise. 

Para o resultado da variável velocidade, o fato de não ter apresentado mudanças 

significativas entre os grupos GINT e GC durante o tempo de 12 semanas pode ser indício 

que a realização dos exercícios voltados para o INT iniciados a partir da sétima semana de 

treinamento não foram suficiente para obter adaptações neuromusculares desejáveis, pois 

priorizamos nas semanas iniciais os movimentos de estabilização (equilíbrio estático e 

dinâmico), manipulação (segurando a bola acima da cabeça, a frente do corpo) e de 

locomoção (saltos horizontais, verticais e saltos com giros). A forma como foi desenvolvido 
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o treinamento do INT partiu de um padrão de exercícios proficiente para a corrida. Segundo 

Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) as crianças têm que ter coordenação múltipla tanto do 

membro inferior quanto do superior, além do equilíbrio dinâmico, resultando em uma maior 

eficiência biomecânica na corrida.  

Sabendo que a velocidade é condicionada pelo processo de desenvolvimento do 

indivíduo, da infância para adolescência vimos uma evolução positiva com a idade, como 

mostra no estudo Silva e Duarte (2012) com a modalidade futebol, 40 crianças (38 meninos 

e 02 meninas) com idades entre 10 e 12 anos constatou melhora no desempenho da 

velocidade, em função da idade. O estudo de Ulbrich et al. (2007), também ocorreu aumento 

linear dos meninos no desempenho da velocidade entre sujeitos entre 6 e 16 anos quando 

analisados as modalidades do basquete, futebol, voleibol e futsal. Além do estudo de Correa 

(2008) aplicado em crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos. Apesar de observarmos no 

nosso estudo, uma melhora no final da intervenção, 1,3% do GINT contra 1,5% do GC 

corroborando com os estudos citados acima, não encontramos diferença significante entre os 

grupos.  

Assim, os resultados verificados em nosso estudo parecem corroborar com os estudos 

citados, uma vez que na idade avaliada os mecanismos relacionados com o desempenho da 

velocidade ainda não estão completamente consolidados, especialmente o aumento da 

secção transversa do músculo, associado com os níveis dos hormônios sexuais aumentados 

na puberdade, fatores biomecânicos, tais como o aumento do comprimento da pernas, além 

de mudanças do tecido musculotendíneo e do próprio desenvolvimento motor (Moran, et al., 

2017. Ainda, é importante destacar que em uma recente metanálise, Moran e colaboradores 

(2017) não encontraram nenhuma evidência para a efetividade do treinamento de sprints em 

indivíduos pré-púberes, embora Rumpf et al., 2011 demonstraram que crianças pré-púberes 

melhoram a velocidade pelo aumento da coordenação intra e intermuscular (bases neurais). 

O fato de não encontrar diferença significativa para a agilidade e na velocidade quando 

comparados o GINT e GC pode estar relacionado à especificidade do esporte em questão, 

visto que essas são capacidades inerentes do futebol e desta forma, os alunos dos dois 

grupos vivenciaram constantemente essas capacidades físicas durante os treinamentos e nos 

“jogos coletivos”, especialmente em disputa pela posse de bola de uma equipe ou nas 

mudanças de direção em um drible ou finta. 

Já para o desempenho da potência anaeróbica de membros inferiores, visto através do 

teste do salto vertical com contramovimento, os resultados encontrados nesta pesquisa 
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indicaram um aumento significativo da força de membro inferior do GINT para o efeito da 

interação, e do tempo nos momentos pré e seis semanas (p = 0.007; d = 0,36), pré e 12 

semanas (p= 0.02; d=0,56) e com os valores do delta percentual (∆%), demonstrado uma 

melhora de 9,6% do GINT contra 0,8% do GC após 12 semanas. Esse aumento pode ser 

visto em estudos como os de Faigenbaum et al. (2014); Faigenbaum et al. (2001) que 

demonstraram um aumento da força muscular em crianças submetidas ao INT por 15 

minutos 2 vezes por semana. Em outro estudo, Coledam, Arruda e Oliveira (2012) analisou 

o efeito de um treinamento sistemático em escolares com media de idade de 9 anos, foi 

separado o grupo intervenção (treinamento sistemático mais as aulas de educação física) e 

comparado ao controle (aulas de educação física), o resultado indicou um efeito positivo 

para o grupo intervenção.  

Uma análise com o futebol, porém com o desempenho no salto horizontal, foi 

observado no estudo de Mortatti (2006), em atletas entre 11 e 13 anos de idade, mostrando 

também diferença significava do grupo treinado para o grupo não treinado. Esses trabalhos, 

mesmo com intervenções específicas, corroboram com os resultados do atual estudo, que 

também demonstrou mudanças significativas no desempenho motor para o grupo treinado 

com a adição do INT em relação ao grupo controle (sem a adição do INT). Portanto, vimos 

uma tendência para a potência de membros inferiores que haja um aumento linear da 

infância para adolescência, ou seja, dos 5 aos 13 anos (MALINA E  BOUCHARD, 2004). 

O treinamento neuromuscular integrativo, aplicado no grupo treinado, demonstrou um 

maior efeito no controle motor e na força muscular. Essa melhora pode estar menos 

relacionada à hipertrofia muscular e possivelmente mais relacionado com o desenvolvimento 

neural (MYER et al, 2011). Deste modo, o aumento da força decorrente do INT esta 

relacionado à ativação da unidade motora, coordenação dos grupos musculares envolvidos 

nas habilidades motoras e adaptações no acoplamento excitação-contração musculares 

(RAMSAY  et al., 1990). 

Outra evidência no componente neural observado em um programa de treinamento 

apontam mudanças diretas no córtex motor decorrente da prática de reforço positivo dado 

pelo professor durante a prática do INT, que pode influenciar no processo de mentalização 

durante a realização do movimento, podendo favorecer o aumento da excitabilidade de áreas 

corticais envolvidas no planejamento motor e no movimento (PASCUAL-LEONE et al., 

2005). Portanto, a instrução correta e a familiarização dos exercícios, possivelmente, 

proporcionaram maiores adaptações neurais dos indivíduos do GINT em relação ao GC.  
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Além disso, acredita-se que o aumento da força no programa de treinamento está 

relacionado às adaptações neurais de transferências cruzadas, pois, mudanças nos limiares 

de ativação dos órgãos tendinosos de golgi (OTG) podem induzir o aumento de força e a 

descontração do músculo agonista do movimento. Desta forma, o programa de exercícios 

físicos proporciona um aumento no limiar de ativação do OTG e a musculatura antagonista 

seria pouca estimulada (WILMORE, COSTILL e KENNEY, 2010).  

Nesse sentido, os exercícios propostos pelo INT que integram a ativação de várias 

musculaturas em um único movimento motor, como por exemplo, na execução do 

agachamento na parte anterior da coxa (ação dos músculos do quadríceps), posterior 

(isquiotibiais), além da região de quadril, abdômen e lombar, também pode proporcionar 

adaptações neurais de maior estabilidade articular, controle motor e integridade articular, 

favorecendo os resultados positivos na força muscular.  

Os resultados do presente estudo devem ser considerados como indicativos 

importantes na prescrição de um treinamento sistemático para crianças e adolescentes, para 

isso, algumas aplicações práticas são importantes. Os exercícios do INT realizados de forma 

integrada, progressiva e o tempo de recuperação adequado pode ser uma opção na formação 

de base do treinamento para as habilidades motoras fundamentais e desempenho da aptidão 

física, além disso, a aprendizagem dos gestos motores adequados traz confiança para o 

jovem atleta, sendo de extrema importância na escolha futura da modalidade esportiva. Esse 

método seguro e tempo-eficiente (apenas 20 min), foi capaz de trazer melhorias nas 

capacidades físicas inerentes aos esportes (flexibilidade, potência e equilíbrio), com isso, 

programas de treinamento esportivo podem se beneficiarem com a implementação do INT.  

Também é de extrema importância a continuidade do treinamento neuromuscular 

integrativo, o que acarreta no avanço da idade de treinamento (FAIGENBAUM et al.,2013), 

pois, se os iniciantes em uma prática esportiva começarem a desenvolver padrões de 

movimento eficientes e exercícios de força muscular antes da adolescência, eles serão 

capazes de progredir no domínio da habilidade motora fundamental, o que os torna mais 

preparado para o esporte específico. Ainda, é importante salientar que durante as 12 semanas 

de treinamento no futebol associado com o INT não foi relatado nenhum caso de lesão ao 

qualquer outro tipo de dano aos jovens participantes da pesquisa, bem como, o programa foi 

muito bem aceito por todos os participantes. 

Apesar de não ser objetivo da nossa pesquisa o tema da maturação biológica, é 

importante frisar que esse fenômeno está relacionado com o amadurecimento das funções de 
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diferentes órgãos e sistemas (MALINA, BOUCHARD e BAR-OR, 2009), desta forma, pode 

haver diferenças do desempenho motor em crianças de mesma faixa etária. Portanto, foi 

tomada a devida preocupação em caracterizar nossa amostra (GINT e GC) para a estimativa 

da idade óssea, sendo observada homogeneidade dos grupos no momento pré-intervenção 

(p=0,434). Nesse sentido, após três meses de intervenção do INT os resultados encontrados 

parecem não terem sido influenciados pelo nível maturacional, uma vez que, os grupos não 

diferiram estatisticamente no início do estudo. 

Assim, os resultados deste estudo podem servir de base para implementações de 

modelos de treinamento futuros que levem em consideração as estratégias do INT em longo 

prazo na área esportiva, com ênfase em treinamentos que contemplem exercícios que 

favoreçam um maior repertório motor, com movimentos integrados e instrução adequada do 

treinador (reforço positivo) a fim de possibilitar ao jovem praticante de uma modalidade 

esportiva, um aumento dos componentes físicos relacionados à saúde e  aptidão física 

(FAIGENBAUM et al., 2011). A aprendizagem dos gestos motores durante o período de 

formação (6 aos 10 anos) será determinante para evolução  da sua vida esportiva, tornando-o 

apto as fases seguintes de treinamento, por exemplo, na fixação do seu repertório motor , 

aprendizagem da técnica e da tática e por fim no alto rendimento na modalidade esportiva.  
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7. CONCLUSÃO 

 

O treinamento neuromuscular integrativo, adicionado ao um treinamento sistemático 

de futebol, após seis e 12 semanas teve influência sobre o desempenho neuromuscular nas 

variáveis de equilíbrio, flexibilidade e potência anaeróbica de membros inferiores. A técnica 

dos exercícios integrais, o volume e intensidade adequados forneceram adaptações de 

natureza neuromuscular na qual possibilitou uma melhora na mecânica do movimento e 

consequentemente no desempenho motor. 

Os resultados do presente estudo indicam que 20 minutos do INT, realizado duas 

vezes por semana foi capaz de obter maiores ganhos na aptidão física acima das quais foram 

conquistadas em um treinamento sistemático esportivo tradicional. Dessa forma podemos 

verificar que treinamentos neuromusculares com ênfase na integração de movimentos, bem 

como na progressão adequada e no reforço positivo durante a realização do movimento 

podem contribuir para a melhora da aptidão física em crianças já inseridas em um programa 

de treinamento. 
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ANEXOS 

 

AXEXO I- Termo e assentimento da criança do estudo 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa A INFLUÊNCIA DO 

TREINAMENTO NEUROMUSCULAR INTEGRATIVO NO DESEMPENHO MOTOR 

DE CRIANÇAS PRATICANTES DE FUTEBOL, coordenada pelo professor Diego Rafael 

de Oliveira Alexandre, telefone (84)98753-7525. Seus pais permitiram que você participe.  

Queremos avaliar os efeitos de um treinamento novo através da observação do seu 

desempenho físico no futebol, observaremos se você está crescendo e desenvolvendo mais 

que os seus amigos da mesma turma. 

Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum 

problema se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 06 aos 11 anos de 

idade.  

A pesquisa será feita no Clube dos Empregados da Petrobras (CEPE), onde as crianças 

passarão por um treinamento físico durante 3 meses, com duração de 20 minutos, duas vezes 

por semana, esse treinamento será apropriado para a idade das crianças. Será aplicado 

exercícios voltados para força muscular, equilíbrio, flexibilidade, agilidade, resistência 

muscular, potência anaeróbia bem como exercícios de saltos, fortalecimento do tronco. 

Também será realizado no inicio, depois de 2 meses e no final do treinamento testes físicos 

com intuito de identificar dificuldades nos movimentos realizados e ao desempenho físico. 

Além disso será observado o peso, a altura, as medidas do corpo. Para isso, será usado steps, 

colchonetes, escada de coordenação, cones, balança, fita métrica, instrumento de medição de 

ossos e gordura corporal. Ele é considerado seguro, mas é possível a previsão de riscos 

mínimo, ou seja, o risco que ele corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones que 

tem no começo do texto. Mas há coisas boas que podem acontecer como melhorar o 

equilíbrio do corpo, a força muscular, a agilidade. Esses são alguns dos componentes 

abordados pelo treinamento neuromuscular integrativo, com isso não faltar as aulas desse 

treinamento poderá melhorar seu desempenho físico e consequentemente você se tornará um 

excelente atleta.  

Se você morar longe do Clube dos Empregados da Petrobras, nós daremos a seus pais 

dinheiro suficiente para transporte, para também acompanhar a pesquisa.  

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da 

pesquisa vão ser publicados apenas em congressos ou publicações científicas, mas sem 

identificar as crianças que participaram.  

 =================================================== 
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu ________________________________________________________________ 

aceito participar da pesquisa A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO NEUROMUSCULAR 

INTEGRATIVO NO DESEMPENHO MOTOR DE CRIANÇAS PRATICANTES DE 

FUTEBOL  

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.                              Natal, ____de _________de __________. 

 

__________________________________

_ 

Assinatura do menor  
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ANEXO II- Termo de consentimento do pai ou responsável pela criança do estudo 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Esclarecimentos 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: “A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO 

NEUROMUSCULAR INTEGRATIVO NO DESEMPENHO MOTOR DE CRIANÇAS 

PRATICANTES DE FUTEBOL”, que tem como pesquisador responsável os professores 

Diego Rafael de Oliveira Alexandre e  Arnaldo Luis Mortatti. 

Esta pesquisa pretende analisar o efeito do treinamento neuromuscular integrativo – 

INT, no qual se baseia em atividades gerais (por exemplo, movimentos, fundamentais) 

atividades de força e condicionamento específicas (por exemplo, exercícios prescritos para 

atingir déficits de controle motor), incluindo o treinamento de resistência, exercícios de 

estabilidade dinâmica, focada na região central (centro-core), exercícios pliométricos, e 

treinamento de agilidade. A partir desse conceito, observando o tempo de treinamento 

juntamente com treino específico da modalidade esportiva, pode-se ter influência direta no 

desempenho motor e no estado maturacional dessas crianças.  

O motivo que nos leva a fazer esse estudo partiu do entendimento que ainda não há 

estudos do INT aplicado em crianças no esporte futebol.  A identificação do provável 

benefício desse treinamento decorrente das competências motoras analisadas (agilidade, 

equilíbrio, coordenação, flexibilidade, potência anaeróbica e velocidade) poderá ser usado 

como um meio para resolver problemas motores. Outro ponto é, a melhor eficiência 

neuromuscular nessas crianças praticantes desse esporte acarretará na redução nos riscos de 

lesões. Além disso, essa intervenção de treinamento estruturado está direcionada na 

aplicação do exercício como um todo, agregando cadeias musculares e suas articulações. 

Desta forma, esse método poderá se  aproximar da realidade do esporte. 

Caso você decida autorizar, ele deverá inicialmente ser submetido a testes motores 

(avaliação física e realização de exercícios físicos) e a 3 (três) meses de treinamento (20 

minutos 2 vezes por semana durante as suas aulas esportivas). Os testes motores (agilidade, 

potência, equilíbrio, flexibilidade, FMS, velocidade) serão realizados no campo de futebol, e 

as crianças serão instruídos por avaliadores treinados para ministrar o teste. As atividades 

práticas (treinamento do INT) serão apropriadas para a idade das crianças. Todas as aulas 

serão supervisionadas pelos pesquisadores. Os testes motores serão aplicados antes da 

intervenção do INT e reaplicados após 2 meses e reavaliados ao final do terceiro mês de 

treinamento, para verificar se houve alteração no desempenho físico com a intervenção. A 

previsão de riscos é mínima, ou seja, há possibilidade de alterações orgânicas durante a 

realização de qualquer tipo de teste de esforço, que podem ser arritmias, desmaios, tonturas. 

Para tanto profissionais qualificados estarão à disposição para tais eventualidades. Ainda, os 

testes poderão ser interrompidos a qualquer momento pelos avaliadores a sinais de fadiga ou 

pelo próprio atleta quando quiser, se este sentir qualquer sensação de fadiga ou desconforto 

de qualquer natureza. Antes e depois da intervenção as medidas antropométricas de cada 

../../../../../../../../Arnaldo
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aluno será realizada, analisando a estatura, massa corporal, altura tronco-cefálica, 

comprimento dos membros inferiores e idade. Essas medidas têm como objetivo analisar se o 

INT pode influenciar na maturação óssea desses atletas. 

Em caso de algum problema que ele possa ter, relacionado com a pesquisa, ele terá 

direito a assistência gratuita que será prestada de esclarecimento e resposta a qualquer 

pergunta; a liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento sem prejuízo para si; a 

garantia de privacidade à sua identidade e do sigilo de suas informações; a garantia de que 

caso haja algum dano à criança os prejuízos serão assumidos pelos pesquisadores ou pela 

instituição responsável, inclusive acompanhamento médico e hospitalar. Os responsáveis por 

essa assistência total será o professor responsável Diego Rafael de Oliveira Alexandre e o 

professor Arnaldo Luis Mortatti. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas procurando os 

pesquisadores através do endereço ou pelos telefones: Diego Rafael de Oliveira Alexandre –

: Rua Joaquim Teodoro de Oliveira, 29- Condominio Vitória, Bloco A , apt. 104, Nova 

Parnamirim, Parnamirim, RN .Telefones de contato: (084) 98753-7525 . E-mail de contato: 

diego_ralex@yahoo.com.br; Prof. Dr. Arnaldo Luis Mortatti – E-mail: amortatti@ufrnet.br 

– Fone: (084) 96068885. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você e para ele. 

Os dados que irão nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se ele sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável o professor Diego Rafael de Oliveira Alexandre. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, ____________________________________________, representante legal do 

menor ____________________________________________, autorizo sua participação na 

pesquisa: “A influencia do Treinamento Neuromuscular Integrativo no desempenho motor 

em crianças praticantes de futebol”. 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 
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desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele e também por ter 

compreendido todos os direitos que ele terá como participante e eu como seu representante 

legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo. 

Natal, _____ de _______________de_____.                                                

                                     

                                          ___________________________________________ 

Assinatura do representante 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO 

NEUROMUSCULAR INTEGRATIVO NO DESEMPENHO MOTOR DE CRIANÇAS 

PRATICANTES DE FUTEBOL, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal ____/______/_______. 

               _________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

representante legal 
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ANEXO III- Teste de normalidade dos dados 

Tabela 5: Valores da estatística W e de p nas variáveis antropométricas e motoras do grupo 

intervenção e controle.   

Teste de Shapiro Wilk's 

Variáveis Grupo 1 - Intervenção Grupo 2 – Controle 

Flexibilidade inicial  W = 0,93407, Valor - p = 0,185 W = 0,97258, Valor - p = 0,845 

Flexibilidade 6 semanas  W = 0,92749, Valor - p = 0,138 W = 0,98054, Valor - p = 0,955 

Flexibilidade 12 semanas  W = 0,91329, Valor - p = 0,074 W = 0,97995, Valor - p = 0,949 

Salto vertical inicial  W = 0,95922, Valor - p = 0,528 W = 0,96325, Valor - p = 0,665 

Salto vertical 6 semanas  W = 0,88266, Valor - p = 0,020 W = 0,95046, Valor - p = 0,432 

Salto vertical 12 semanas  W = 0,85059, Valor - p = 0,005 W = 0,85665, Valor - p = 0,011 

Agilidade inicial  W = 0,91170, Valor - p = 0,069 W = 0,96239, Valor - p = 0,648 

Agilidade 6 semanas  W = 0,96865, Valor - p = 0,726 W = 0,92618, Valor - p = 0,166 

Agilidade 12 semanas  W = 0,96945, Valor - p = 0,743 W = 0,94422, Valor - p = 0,342 

Equilíbrio inicial  W = 0,96149, Valor - p = 0,574 W = 0,96388, Valor - p = 0,678 

Equilíbrio 6 semanas  W = 0,93483, Valor - p = 0,191 W = 0,98267, Valor - p = 0,973 

Equilíbrio 12 semanas  W = 0,94919, Valor - p = 0,355 W = 0,98154, Valor - p = 0,964 

Velocidade inicial  W = 0,96919, Valor - p = 0,738 W = 0,95871, Valor - p = 0,577 

Velocidade 6 semanas  W = 0,91790, Valor - p = 0,090 W = 0,97082, Valor - p = 0,812 

Velocidade 12 semanas  W = 0,90921, Valor - p = 0,062 W = 0,95419, Valor - p = 0,495 

Massa corporal  inicial W = 0,78041, Valor - p  = 0,001 W = 0,94529, Valor - p  = 0,356 

Massa corporal final W = 0,81214, Valor - p  = 0,001 W = 0,93202, Valor - p  = 0,211 

Estatura inicial W = 0,95572, Valor - p  = 0,462 W = 0,88689, Valor - p  = 0,034 

Estatura final W = 0,97449, Valor - p  = 0,845 W = 0,88364, Valor - p  = 0,031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

ANEXO IV- Testes para observar homogeneidade dos grupos com relação às variáveis 

estudadas. 

Tabela 6: Valores da estatística na comparação do grupo controle e intervenção nas 

variáveis antropométricas e motoras.  

 

Variáveis Grupo Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 
Valor-

p 

Flexibilidade  

Inicial 

Intervenção 14,00 30,00 19,00 21,50 25,25 22,20 4,86 21,88 
0,182 

(1)
 

Controle 10,00 40,00 18,00 24,50 30,00 25,09 8,01 31,95 

Salto vertical  

Inicial 

Intervenção 15,30 24,70 17,30 19,60 21,95 19,66 2,82 14,33 
0,762 

(2)
 

Controle 14,30 28,50 16,90 19,40 22,70 20,24 3,99 19,73 

Agilidade  

Inicial 

Intervenção 6,50 8,90 7,00 7,34 8,31 7,60 0,78 10,27 
0,110 

(1)
 

Controle 6,80 9,31 7,49 7,87 8,53 8,00 0,73 9,18 

Equilíbrio  

Inicial 

Intervenção 3,00 20,00 6,50 10,50 12,50 10,30 4,65 45,11 
0,309 

(1)
 

Controle 2,00 21,00 9,00 13,00 15,00 11,89 4,85 40,79 

Velocidade  

Inicial 

Intervenção 3,76 5,28 4,08 4,34 4,65 4,40 0,43 9,66 
0,256 

(1)
 

Controle 3,87 5,11 4,34 4,56 4,76 4,55 0,36 7,93 

Massa corporal  

inicial (kg) 

Intervenção 22,45 49,85 23,93 26,48 30,65 28,46 6,38 22,42 
0,105 

(2)
 

Controle 21,31 50,95 24,40 32,30 39,95 32,83 8,88 27,04 

    Massa corporal  

final (kg) 

Intervenção 23,20 51,65 25,58 27,90 32,45 30,07 6,57 21,87 
0,206 

(2)
 

Controle 22,45 48,55 25,50 32,80 42,40 33,98 8,63 25,41 

Estatura 

 Inicial 

Intervenção 1,18 1,40 1,26 1,32 1,37 1,31 0,06 4,88 
0,672 

(1)
 

Controle 1,18 1,41 1,26 1,35 1,38 1,32 0,07 5,65 

Estatura 

Final 

Intervenção 1,20 1,44 1,29 1,34 1,39 1,33 0,06 4,80 
0,122 

(1)
 

Controle 1,20 1,43 1,31 1,37 1,40 1,34 0,07 5,54 

Idade Óssea 

Inicial 

Intervenção 6,00 10,50 7,35 8,35 9,25 8,25 1,19 14,46 
0,428 

(1)
 

Controle 6,20 10,60 7,40 9,00 9,40 8,57 1,29 15,01 

Minutos de Atividade  

Física moderada  

e vigorosa- LAF 

Intervenção 50,00 110,00 63,50 76,50 90,00 76,75 15,96 20,80 
0,158 

(1)
 

Controle 30,00 120,00 55,00 67,50 85,00 68,17 20,68 30,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


