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Introdução. A obesidade é considerada um dos maiores problemas de saúde pública, resultando em incapaci-
dades e mortes. O treinamento de endurance (TE) é um método consolidado na comunidade científica no que 
diz respeito a perda de peso saudável. O treinamento funcional (TF) surgiu como uma nova opção. No entanto, 
existe a necessidade de conhecer o perfil funcional desses sujeitos, e para isso a Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) vem sendo amplamente utilizada. Objetivo: Mensurar e clas-
sificar a funcionalidade de sujeitos com sobrepeso antes e após 12 semanas com dois métodos de treinamento 
físico. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo experimental, longitudinal e descritivo, aprovado pelo 
comitê de ética em pesquisa em seres humanos com CAEE 43229015.3.0000.5546, em que 62 sujeitos foram 
aleatoriamente divididos em: GTF (n=31) e GTE (n=31), os quais foram submetidos a avaliação antes e após os 
programas de exercícios. Os instrumentos usados nas avaliações (testes de qualidade de movimento por meio 
o Functional Movement Scren® e variáveis de capacidade física: agilidade, velocidade, TC6 minutos e sentar/
levantar) foram associados com as categorias/qualificadores da CIF de forma sistemática por dois avaliadores 
confrontados, para obter maior confiabilidade de codificação. Após essa associação entre scores dos testes com 
os qualificadores da CIF, os dados foram convertidos em medianas e intervalos interquartis. A análise descritiva 
foi composta por média e desvio padrão. Para analisar as associações entre a CIF com os testes físicos aplicou-
se o teste de Freadman. Todos os dados foram obtidos no SPSS 20.0, considerando-se significativos o P≤0,05. 
Resultados: 62 sujeitos de ambos os sexos, com idade 32,29±10,7, altura 166,92±8,6, peso 86,94±14,4 e 
IMC 30,87±3,0, tiveram após 12 semanas de intervenção, melhoras significativas intergrupo tanto para o GTF, 
quanto para o GTE, em cinco exercícios do FMS e no total do FMS: Hundle step (GTF p=0,011; GTE p=0,001), 
In Line Lunge (GTF p=0,002; GTE p=0,003), Should Mobility (GTF p=0,002; GTE p=0,000), Active Straight Leg 
Raise (GTF p=0,000; GTE p=0,004), Rotary Stability (GTF p=0,000; GTE p=0,000). Em relação aos testes de 
capacidade física, houve melhora significativa intergrupo para o GTF e GTE de pré para pós nas variáveis sen-
tar/levantar (TF p=0,011; TE p=0,000) e no TC6 min (TF p=0,002; TE p=0,004). Conclusão: A CIF mostrou-se 
um recurso importante na identificação do nível funcional e do desempenho físico em sobrepesos e obesos, 
podendo ser implementada na prática profissional no âmbito das ciências do esporte.
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