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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos de um treinamento de 12 

semanas do Método Pilates (MP) no solo sobre variáveis fisiológicas e biomecânicas da 

corrida em duas velocidades diferentes. A amostra foi dividida aleatoriamente em dois 

grupos, sendo 16 para o grupo controle (GC) e 16 para o grupo Pilates (GP). O GC 

realizou um treinamento de 12 semanas de corrida, enquanto o GP realizou o treinamento 

de corrida combinado com o treinamento do MP, este realizado em dias alternados. 

Previamente ao início do treinamento, os sujeitos foram familiarizados com procedimentos 

e equipamentos. Para análise de desempenho em prova, realizou-se uma prova de 5 

quilômetros em pista antes do início do treinamento e após o seu término. Em uma sessão 

específica de testes foram mensurados o custo metabólico (Cmet) e ativação 

eletromiográfica nas fases de pré-ativação, fase de apoio e fase de balanço da passada 

referentes aos músculos obliquus internus abdominis (OI), obliquus externus abdominis 

(OE), gluteus medius (GM), longissimus (LO), latissimus dorsi (LA), biceps femoris (BF) 

e vastus lateralis (VA) durante a corrida em esteira nas velocidades de 10km.h
-1

 e 12km.h
-

1
. Os dados eletromiográficos foram normalizados através da amplitude isométrica máxima 

do sinal eletromiográfico obtido em teste específico para cada músculo. As fases de 

movimento foram definidas através da filmagem de forma sincronizada à coleta EMG no 

último minuto de cada estágio de corrida. Para a análise entre os grupos, no período pré-

treinamento, utilizou-se ANOVA one-way. Em caso de distribuição não-paramétrica foi 

utilizado o teste de Mann-Whitney. As comparações referentes às variáveis de desempenho 

de corrida, metabólicas, ativação muscular e caracterização da amostra, entre os fatores 

tempo e grupo, foram realizadas através do modelo de Equações de Estimativas 

Generalizadas (GEE). Como resultados, em relação ao tempo de 5km, tanto o GC (25,33 ± 

0,58 min; 24,61 ± 0,52min. p=0,006) quanto o GP (25,65 ± 0,44 min; 23,23 ± 0,40min. 

p<0,001) apresentaram uma redução após o treinamento e GP foi significativamente mais 

rápido (p=0,039) comparado ao GC. Em relação a variável Cmet em 12km.h
-1

, as análises 

apresentaram uma melhora significativa quando comparados pré- e pós-treinamento para 

os dois grupos, e GP (4,33 ±0,07J.kg
-1

.m
-1

) teve melhores respostas comparado a GC 

(4,71±0,11J.kg
-1

.m
-1

) no pós-treinamento. O GP apresentou uma menor ativação 

comparado ao GC na fase de apoio para OI, LO, GM (p<0,05) e na fase de balanço para 
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OE, OI, LO, GM após o treinamento. Entretanto, os músculos BF, VA e LA não 

apresentaram diferenças entre os grupos. Conclui-se o GP apresentou melhoras 

significativamente maiores comparadas ao GC no pós-treinamento para tempo de 5km e 

Cmet12. O GP apresentou redução no percentual de ativação muscular para OI, OE, LO e 

GM no pós-treinamento e foi menor do que GC evidenciando que um treinamento de 

corrida associado a um treinamento de MP pode proporcionar uma maior economia de 

corrida, através de uma menor demanda muscular o que parece influenciar o desempenho 

em provas de 5km. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to analyze the effects of a 12-week training  of Pilates Method 

(MP) in the physiological and biomechanical variables of running at two different speeds. 

The sample was randomly divided into two groups, 16 subjects for the control group (CG) 

and 16 subjects for the Pilates group (GP). GC held a 12 weeks of a running training 

program while the GP performed the running training program combined with Pilates 

training on alternate days. Prior to the start of training, subjects performed a familiarization 

session with procedures and equipment. For performance evaluation, a five kilometers 

running test on track was performed before and after the training period. In a specific test 

session, metabolic cost (Cmet) and EMG activation in the pre-activation, support and swing 

phase were obtained for obliquus internus abdominis (OI), obliquus externus abdominis 

(OE), gluteus medius (GM), longissimus (LO), latissimus dorsi (LA), biceps femoris (BF) 

and vastus lateralis (VA) muscles during treadmill running at speeds of 10km.h
-1

 and 

12km.h
-1

. The electromyographic data were normalized by maximum isometric amplitude 

of the electromyographic signal obtained in specifics tests for each muscle. Motion phases 

were determined through a synchronized shooting during the EMG collection, wich was 

obtained in the last minute of each of the two running stages. For statistical analysis 

between groups in the pre-training period one-way ANOVA was performed. In the case of 

nonparametric data distribution  the Mann-Whitney test was applied. Comparisons related 

to running performance, metabolic variables, muscle activation and characterization of the 

sample, among the factors time and group, were performed using the Generalized 

Estimation Equation  Model (GEE). Regarding to the 5km performance, both the GC 

(25.33 ± 0.58 min;. 24.61 ± 0,52min p = 0.006) and the GP (25.65 ± 0.44 min; 23.23 ± 0, 

40min. p <0.001) showed a reduction after the training program and GP was significantly 

faster (p = 0.039) compared to the GC. For the Cmet12 the analysis showed a significant 

improvement when compared pre- and  post-training in both groups. Also,GP (4.33 ± 0.07) 

had better responses than GC (4.71 ± 0.11 ) in the post-training period. Futhermore, GP 

had a lower activation compared to the CG in the stance phase for OI, LO, GM (p <0.05) 

and in the swing phase for OE, OI, LO, GM in post-training period. The BF muscle, VA 

and LA did not differ between  groups. In Conclusion,  the GP showed significantly greater 

improvements compared to the GC in post-training for 5km performance and Cmet12 . Also, 

GP showed a reduction in the percentage of muscle activation to OI, OE, LO and GM in 
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the post-training and was smaller than GC, showing that a running training associated with 

a Pilates training program can provide greater running economy through a smaller 

muscular demand which seems to influence performance in  5km performance test. 

Key-words: running, metabolic cost, pilates, performance, EMG 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS  

 

BF: bíceps femoris 

CM: Centro de massa 

Cmet: Custo metabólico 

Cmet10: Custo metabólico na velocidade de 10 km.h
-1

 

Cmet12: Custo metabólico na velocidade de 12 km.h
-1

 

CIVM: Contração isométrica voluntária máxima 

DP: Desvio-padrão 

ECO – Economia de corrida ou economia 

ECR – Ensaio clínico randomizado 

Eff: Eficiência mecânica ou eficiência 

EMG: Eletromiografia ou eletromiográfico(a) 

Ek: Energia cinética 

Ep: Energia potencial 

F: Zona fácil 

FCLV2: Frequência cardíaca no segundo limiar ventilatório 

FCMáx: Frequência cardíaca máxima 

FC: Frequência cardíaca 
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GC: Grupo controle 
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GCT: Grupo core training 

GEE: Equação de estimativas generalizadas 

GM: gluteus medius 

GP: Grupo Pilates 

I: Zona intervalado 

L: Zona limiar 

LA: latissimus dorsi 

LO: longissimus 

LV2: Segundo limiar ventilatório 

M: Zona moderada 

Máx: Máximo 

MP: Método Pilates 

OE: Obliquus externus abdominis 

OI : Obliquus internus abdominis 

RER: taxa de troca respiratória 

RML: Resistência muscular localizada 

RMS: root mean square 

VA: vastus lateralis 

VE: Ventilação 

Velocidade LV2: Velocidade no segundo limiar ventilatório 

VO2: Consumo de oxigênio 
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VO2máx: Consumo máximo de oxigênio 

VO2LV2: Consumo de oxigênio no segundo limiar ventilatório 

Wmet: Potência metabólica 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

A procura pela corrida como modalidade de atividade física pode estar ligada tanto 

a aspectos relacionados ao desempenho quanto a melhora de componentes de aptidão física 

e saúde. Entre os diversos benefícios ao indivíduo, estão o aumento no consumo máximo 

de oxigênio (VO2máx), a redução da pressão arterial e a melhora no perfil lipídico 

(STAFFILENO et al., 2001; POLITO et al., 2003).  

Do ponto de vista cardiorrespiratório, o desempenho na corrida, especialmente na 

de longas distâncias, depende da interação de diferentes fatores (JOYNER, 1991), tais 

como um elevado VO2máx; a capacidade de sustentar, por longos períodos de tempo, uma 

elevada fração do VO2máx; e a capacidade de se movimentar economicamente 

(PRAMPERO et al., 1986; FOSTER; LUCIA, 2007). Esta última capacidade é 

denominada custo metabólico (Cmet) e representa o consumo de oxigênio despendido para 

percorrer determinada distância em uma intensidade submáxima de corrida.  

O Cmet é mensurado por meio do consumo de oxigênio de steady state e da taxa de 

troca respiratória. Considerando um grupo de corredores com valores de massa corporal 

similares, um indivíduo com um Cmet baixo despende menos energia e, consequentemente, 

tem um menor consumo de oxigênio (VO2) do que corredores com elevado Cmet para uma 

mesma velocidade de corrida (SAUNDERS et al., 2004). Assim, em um grupo homogêneo 

de corredores, maiores valores de VO2máx não necessariamente determinarão o vencedor da 

prova, mas sim a maior capacidade de locomover-se economicamente. Portanto, o melhor 

preditor de desempenho nesse caso seria o Cmet, pois ele indica a quantidade de energia 

metabólica despendida para uma dada distância percorrida (FOSTER; LUCIA, 2007). 

Dessa forma, está estabelecido que o Cmet é um importante indicador de 

desempenho na corrida, uma vez que uma redução dos seus valores pode  estar relacionada 

a uma melhora do desempenho de corrida (OLIVEIRA et al., 2013). Entretanto, os fatores 

que podem interferir no Cmet ainda requerem investigações mais aprofundadas 

(SAUNDERS et al., 2004). Sabe-se que um indivíduo é capaz de adaptar-se à corrida, da 

forma mais econômica possível, por meio de mudanças nas variáveis biomecânicas. Tais 



19 

 

  

mudanças são necessárias para se encontrar a velocidade de corrida em que o indivíduo 

apresente a maior eficiência metabólica e mecânica. 

Esses parâmetros biomecânicos têm sido objeto de estudo em pesquisas com 

diversos tipos de treinamento físico (PAAVOLAINEN et al., 1999; MILLET et al., 2002). 

Sugere-se que um menor Cmet pode ser um resultado de programas de treinamento de 

resistência aeróbia; resistência aeróbia combinada com treinamento de força; e treinamento 

pliométrico (MILLET et al., 2002; TARTARUGA et al., 2004; STOREN et al., 2008). Há 

evidências de que, após um treinamento aeróbio, grande parte (94,3%) da melhora do Cmet 

pode estar relacionada com a melhora de parâmetros mecânicos da corrida, como a 

amplitude articular de joelho e tornozelo. Além disso, foi concluído que o treinamento 

aeróbio desenvolveu o padrão de corrida, o que naturalmente refletiria em um corredor 

mais econômico (MOORE et al., 2012).  

Outro aspecto que pode estar relacionado com o Cmet é a ativação muscular, 

especialmente da musculatura do tronco e de membros inferiores. Segundo Behm et al. 

(2009), uma maior ativação dos músculos obliquus externus abdominis e eretores da 

coluna superiores e sacrais é necessária durante a corrida, para controle dos movimentos; e 

os padrões de ativação podem estar relacionados a um melhor desempenho. Assim, 

entende-se que o Cmet pode ser influenciado pela alteração tanto dos padrões mecânicos da 

corrida, quanto do padrão de ativação da musculatura do tronco. Um treinamento 

específico poderia, então, promover uma maior estabilidade pélvica, a qual diminuiria o 

recrutamento muscular necessário e, consequentemente, afetaria positivamente o Cmet 

(SAUNDERS et al., 2005; SATO; MOKHA, 2009).  

Sob o aspecto do fortalecimento da musculatura do tronco, o Método Pilates (MP) 

vem sendo amplamente prescrito por ser considerado uma atividade segura, que 

proporciona melhora da flexibilidade (BERTOLLA et al., 2007; SEKENDIZ et al., 2007; 

EYIGOR et al., 2010; KLOUBEC et al., 2010), da qualidade de vida (EYIGOR et al., 

2010; RODRIGUES et al., 2010), da força muscular (SEKENDIZ et al., 2007; 

MENACHO et al., 2010), da resistência muscular (KLOUBEC et al., 2010); redução de 

dores lombares (POSADZKI et al., 2011);  e melhora do padrão da caminhada (DA 

FONSECA et al., 2009) e do equilíbrio (BERNARDO, 2007; DA FONSECA et al., 2009; 

RODRIGUES et al., 2010).  
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O MP foi originalmente desenvolvido por Joseph Humbertus Pilates  e tem como 

base de sua prática seis princípios-chave: concentração, controle, precisão, fluidez do 

movimento, respiração e centro de força (MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004). O centro de 

força é originalmente chamado powerhouse e refere-se aos músculos extensores da coluna 

e do quadril, flexores da coluna e do quadril, e musculatura do assoalho pélvico 

(MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004). O fortalecimento do centro de força é utilizado com o 

intuito de promover uma maior estabilização do quadril e do tronco, favorecendo, assim, a 

integridade da coluna vertebral (LATEY et al., 2001; CULLIGAN et al., 2010). 

Comprovando os benefícios do MP, o estudo recente de Kloubec (2010) analisou os 

efeitos de um treinamento de MP no solo, com  duas sessões semanais de 60 min cada e 

duração total de 12 semanas. Um grupo realizou o treinamento, enquanto outro grupo foi 

orientado a manter suas atividades habituais. Foram avaliados, entre outros aspectos, a 

resistência muscular do tronco, o equilíbrio, e a flexibilidade dos isquiotibiais. Nesse 

estudo, o autor encontrou melhora da resistência muscular do tronco e da flexibilidade do 

grupo treinamento.  

Ainda, Da Fonseca et al. (2009) analisaram o efeito de um treinamento de MP no 

padrão de apoio dos pés, durante a caminhada de indivíduos com dor lombar. Foi avaliada 

a força de reação do solo durante a caminhada em velocidade confortável e mais rápida do 

que a velocidade confortável, após 15 sessões do MP. Como resultados, o grupo com dor 

lombar que participou do treinamento apresentou maior tempo de contato com a parte 

central do pé no membro esquerdo e regressão da dor lombar. Esse comportamento não foi 

observado no grupo com dor lombar que não treinou. Segundo os autores, indivíduos com 

desordens lombares possuem a musculatura formadora do centro de força enfraquecida. 

Dessa forma, o MP poderia ser utilizado para reduzir os níveis de dor lombar por meio do 

fortalecimento do powerhouse. 

Não foram encontrados estudos na literatura pesquisada que abordem 

especificamente os efeitos de um treinamento de MP na corrida humana. Todavia, 

treinamentos de estabilidade de centro/core – termo que abrange as musculaturas flexoras e 

extensoras do tronco juntamente com a musculatura mais profunda estabilizadora do 

tronco – têm apresentado resultados conflitantes quando realizado com duração de seis 

semanas.  
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Stanton et al. (2004) encontraram melhoras significativas da estabilidade do core 

em atletas de esportes coletivos, após treinamento de core utilizando bola suíça de 6 

semanas; enquanto que, na ativação da musculatura abdominal e extensora da coluna, no 

VO2máx e no Cmet, não observaram diferenças significativas. Em contrapartida, Sato e 

Mokha (2009) não encontraram melhoras significativas da estabilidade dinâmica de 

corredores treinados, após um programa de treinamento de core de 6 semanas; no entanto, 

encontraram reduções significativas do tempo de prova de 5 km . 

O treinamento do core, assim como o MP, tem por objetivo o fortalecimento da 

musculatura do tronco e dos membros inferiores. Entretanto, no treinamento de core não se 

utilizam os princípios característicos do MP, os quais distinguem as modalidades de 

treinamento e podem influenciar os resultados deste. Entende-se que um treinamento 

específico poderia resultar em um melhor padrão de ativação da musculatura do tronco, o 

que proporcionaria articulações mais estáveis e diminuiria a necessidade de co-contrações 

para a estabilização. Consequentemente, esses fatores poderiam levar à redução do Cmet e, 

por sua vez, à melhora do desempenho de corrida. 

No atual cenário de pesquisas científicas, o volume de estudos que abordam os 

inúmeros aspectos dos efeitos de um treinamento de MP não acompanha o crescimento de 

sua popularidade. Isso se verifica especialmente no tocante a aspectos relacionados à 

locomoção humana, como a corrida, que poderia ser influenciada positivamente pelas 

adaptações musculares abdominais e de extensores da coluna resultantes da prática do MP 

(HERRINGTON; DAVIES, 2005; SEKENDIZ et al., 2007). Além disso, há consenso na 

literatura de que (a) os poucos trabalhos que tratam especificamente do MP baseiam-se em 

referenciais com limitações experimentais; e (b) de que é necessária uma produção 

científica mais consistente (BERNARDO, 2007).  

Assim, torna-se importante estudar os efeitos do fortalecimento da musculatura do 

centro de força decorrente de um treinamento de MP no Cmet, bem como nos padrões de 

ativação muscular e nos parâmetros biomecânicos, que poderiam ser indicadores da 

melhora do Cmet e, consequentemente, uma forma de incrementar o desempenho da 

corrida. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Analisar os efeitos de um treinamento de 12 semanas do Método Pilates no solo 

sobre variáveis fisiológicas e biomecânicas da corrida, em duas velocidades diferentes, em 

corredores recreacionais. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar e comparar as seguintes variáveis durante as fases da passada da 

corrida nas velocidades de 10 e 12 km.h
-1

, entre os períodos pré- e pós-treinamento, e entre 

os grupos Pilates e controle: 

- Custo metabólico 

- Ativação eletromiográfica do músculo obliquus internus abdominis 

- Ativação eletromiográfica do músculo obliquus externus abdominis 

- Ativação eletromiográfica do músculo gluteus medius 

- Ativação eletromiográfica do músculo longissimus 

- Ativação eletromiográfica do músculo latissimus dorsi 

- Ativação eletromiográfica do músculo biceps femoris 

- Ativação eletromiográfica do músculo vastus lateralis 

 Comparar as ativações eletromiográficas dos músculos supracitados nas 

velocidades de 10 km.h
-1

 e 12 km.h
-1

, nos períodos de pré- e pós-treinamento, nos grupos 

Pilates e controle 

 Determinar e comparar, o tempo de prova de 5 km nos períodos pré- e pós-

treinamento e nos grupos Pilates e controle. 



23 

 

  

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  ASPECTOS BIOMECÂNICOS E FISIOLÓGICOS DA CORRIDA  

Sabe-se que, em longos eventos de corrida , o desempenho de corredores depende 

da interação de uma série de fatores, tais como um alto volume de ejeção; grande 

capacidade de transportar e captar oxigênio nos músculos atuantes na atividade (FOSTER; 

LUCIA, 2007); a quantidade de carboidratos e gordura disponível para utilização como 

substrato; grande densidade mitocondrial (COSTIL et al., 2000); maior percentual de 

fibras oxidativas no músculo; e a capacidade de sustentar grandes frações do consumo 

máximo de oxigênio (VO2máx) por longos períodos de tempo (SAUNDERS et al., 2004). 

Um alto valor de VO2máx vem sendo utilizado como um preditor de desempenho. 

Entretanto, esse parâmetro parece estar bem relacionado com o desempenho quando 

utilizado para comparações dentro de um grupo composto por indivíduos heterogêneos, ou 

seja, para comparar sujeitos bem treinados com indivíduos com baixos níveis de 

treinamento. A utilização da medida de VO2máx tem-se mostrado limitada para 

comparações entre sujeitos de um grupo homogêneo (SAUNDERS et al., 2004). Sabe-se 

que, na comparação dos desempenhos de corredores com valores similares de VO2máx, o 

vencedor será aquele que for capaz de locomover-se mais economicamente, ou o mais 

econômico, e não necessariamente aquele com um maior VO2máx (FOSTER; LUCIA, 

2007). 

A capacidade de mover-se economicamente, com um menor gasto energético para 

uma mesma velocidade submáxima, vem sendo abordada na literatura como um fator 

determinante do desempenho. Essa medida leva em consideração a distância percorrida e 

inclui a fração de VO2máx que o corredor é capaz de sustentar sem acumular lactato acima 

dos valores de base. Ela expressa a habilidade do indivíduo de utilizar gordura como 

substrato em altos %VO2máx e, assim, utilizar menos energia para manter-se em um ritmo 

submáximo.  

Já o corredor realiza a contração muscular de uma forma mais eficiente em relação 

à distância percorrida ou à velocidade empregada pode ser definido como um atleta “mais 

econômico” (SAUNDERS et al., 2004; BONACCI et al., 2009) em relação a si mesmo ou 
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em comparação com outros atletas. Dessa forma, o Cmet estaria associado ao desempenho 

aeróbio, pois o sujeito que consome menos oxigênio para percorrer uma mesma distância, 

ou em um período de steady state em uma mesma velocidade, possuiria uma vantagem 

oxidativa em relação a sujeitos com maior consumo nas mesmas intensidades submáximas 

(DANIELS, 2005).  

De acordo com a Figura 1, é possível observar que um corredor com um melhor 

Cmet tende a ter um menor VO2 em uma mesma velocidade submáxima, quando comparado 

com um corredor de mesmo nível com um Cmet piorado. Consequentemente, o corredor 

com um menor Cmet conseguiria atingir velocidades absolutas mais elevadas para uma 

mesma demanda metabólica. Ou seja, a velocidade correspondente ao segundo limiar 

ventilatório (LV2) seria maior para o corredor com menor Cmet, o que enfatiza a 

importância desse parâmetro para a determinação de desempenho (MOOSES et al., 2013). 

 

Figura 1: Comparação dos consumos de oxigênio (VO2) de 

dois corredores de 10 km, um com um bom custo metabólico 

(Sujeito 1) e outro com um baixo custo metabólico (Sujeito 2), 

em diferentes velocidades. Fonte: Adaptado de Saunders et al., 

(2004). 

Ao longo dos anos, diversos estudos dedicaram-se a aprofundar o conhecimento 

sobre o Cmet (KYROLAINEN et al., 2001; MILLET et al., 2002; SLAWINSKI et al., 
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2008; STOREN et al., 2008; HELGERUD et al., 2010; TARTARUGA et al., 2012), 

especialmente mediante a comparação entre velocidades; e entre os efeitos de diversas 

metodologias de treinamento no Cmet (MILLET et al., 2002; MOOSES et al., 2003; 

TARTARUGA et al., 2004; STANTON et al., 2004; STOREN et al., 2008). 

Em vista das diferenças nas adaptações ao treinamento entre diferentes níveis de 

corredores, Moore et al. (2012) analisaram um treinamento realizado durante 10 semanas 

com um grupo de mulheres iniciantes em corrida. Os sujeitos da amostra participaram de 

um treinamento de corrida realizado por conta própria, isto é, sem a presença dos 

pesquisadores. Foi-lhes solicitado correr até 30 min em intensidade confortável até o fim 

do programa de treinamento. Foram avaliadas a flexibilidade e variáveis mecânicas durante 

o teste para a avaliação do Cmet. Como resultados, os autores encontraram que o Cmet 

apresentou incrementos após o período de treinamento, e que grande parte (94,3%) desses 

incrementos pode ser explicada pelas alterações mecânicas da corrida. Entretanto, não 

foram observadas melhoras para o VO2máx estimado.  

A conclusão do referido estudo foi que, com um programa de treinamento para 

indivíduos iniciantes, o Cmet poderia ser dependente do aprendizado do gesto da corrida, e 

que as alterações mecânicas seriam naturais ao processo do treinamento. Portanto, o Cmet 

nem sempre poderia ser explicado por fatores fisiológicos, uma vez que outros estudos que 

encontraram melhora do Cmet também não observaram o mesmo comportamento no VO2máx 

(JOHNSTON et al., 1997; PAAVOLAINEN et al., 1999; MILLET et al., 2002). Dessa 

forma, fatores mecânicos também parecem ser importantes para a análise do Cmet. 

Com base na literatura pesquisada, o comportamento do Cmet, apesar de distinguir 

desempenhos em um grupo homogêneo de treinamento, mantém-se quase constante em 

diferentes velocidades de corrida (SAIBENE; MINETTI, 2003). Ou seja, mesmo com o 

incremento da intensidade, os valores não aumentam significativamente, o que demonstra 

independência da velocidade (HELGERUD et al., 2010). Os fatores mecânicos que 

parecem influenciar o Cmet são a trajetória do centro de massa (TARTARUGA et al., 

2012), forças de reação do solo (CAVAGNA, 1976), variáveis cinemáticas 

(TARTARUGA et al., 2012), flexibilidade (NELSON et al., 2001; TREHEARN; 

BURESH, 2009) e energia elástica armazenada no sistema de ciclo alongamento-

encurtamento (BLICKHAN, 1989). Dentre esses fatores, a eficiência mecânica (Eff), que é 
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a quantidade de trabalho realizado em proporção à energia gasta, parece ser essencial para 

a análise do comportamento do Cmet. 

Para explicar tal comportamento e a contribuição mecânica para os mecanismos 

energéticos da corrida, criou-se um modelo denominado “massa-mola”, que explica a 

dinâmica da corrida (Figura 2). Quando a velocidade da caminhada torna-se muito 

dispendiosa do ponto de vista metabólico, a corrida é naturalmente adotada devido à 

necessidade do corpo de minimizar o gasto energético para vencer uma distância. Nesse 

caso, então, a corrida passa a ser a opção mais econômica (CAVAGNA; KANEKO, 1977). 

Enquanto o modelo mecânico minimizador de energia da caminhada baseia-se nas trocas 

de energia cinética (Ek) e energia potencial (Ep) (pêndulo invertido), a corrida é 

representada pelo sistema massa-mola, um modelo físico-matemático projetado para 

explicar a relação entre a biomecânica e o consumo de energia metabólica na corrida 

humana.  

Esse modelo baseia-se no comportamento do centro de massa (CM) durante a 

corrida, o qual é simulado por um sistema rígido apoiado sobre uma única mola (Figura 2) 

(BLICKHAN, 1989). O deslocamento do CM assemelha-se a um rebote elástico e indica a 

presença da energia elástica – além da energia cinética e potencial – adicionada ao sistema 

e que contribui para a minimização do dispêndio de energia metabólica (SAIBENE; 

MINETTI, 2003). Assim, a participação da energia elástica é maior nesse sistema, 

auxiliando no comportamento quase constante do dispêndio metabólico durante o aumento 

da velocidade de corrida (CAVAGNA et al., 2008; CAVAGNA, 2010).  
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Figura 2: Sistema massa-mola simulado por um pogo-

stick que ilustra a estrutura do bouncing elástico Fonte: 

Adaptado de Saibene e Minetti, (2003). 

A corrida, portanto, é considerada uma locomoção mais eficiente do que a 

caminhada em virtude da maior participação do componente elástico através do 

mecanismo de ciclo alongamento-encurtamento (SAIBENE; MINETTI, 2003; 

CAVAGNA, 2010). 

Kyrolainen et al. (2001) avaliaram o comportamento do Cmet em diferentes 

velocidades de caminhada e corrida de oito mulheres e nove homens. Nesse estudo, os 

autores afirmam que um melhor corredor é aquele que apresenta menor variação vertical 

do CM, maior comprimento de passo, menor tempo de contato com o solo, e um menor 

primeiro pico na curva do componente vertical de força de reação do solo. Tais achados 

são corroborados por Hoff et al. (2002). Em seu estudo, esses autores concluíram que um 

menor tempo de contato com o solo  resulta em um maior tempo com menor nível de 

ativação muscular. Isso favoreceria a circulação sanguínea, facilitando, assim, o aporte de 

oxigênio para os músculos. Também indicaria um maior tempo até a exaustão e, 

consequentemente, um melhor Cmet em uma mesma velocidade submáxima.  

Ainda, Kyrolainen et al. (2001) demonstraram que a atividade eletromiográfica 

(EMG) seria determinante para o Cmet, uma vez que, quanto maior for a atividade EMG, 

maior será a demanda energética. Já Miller et al. (2012) indicam que a redução da 

atividade EMG é a estratégia prioritária do corpo para minimizar o gasto energético em 

uma atividade. Além disso, quando considerada a eficiência (Eff) e sua dependência da 

potência metabólica, a quantidade de unidades motoras recrutadas teria um papel 

importante para um corredor mais econômico. Isso porque esse corredor despenderia 
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menos energia, gerada pelos músculos, e também contaria com uma maior contribuição 

mecânica a partir da otimização do armazenamento e da reutilização da energia 

proveniente do sistema massa-mola.  

Segundo Saunders et al. (2004), o controle do tronco é crítico para o Cmet e a Eff, 

uma vez que a movimentação dos membros inferiores está intimamente ligada aos 

movimentos lombopélvicos. Sendo assim, Saunders et al. (2005) indicam que, com o 

aumento da velocidade de corrida, há uma maximização dos movimentos pélvicos, 

acompanhada de uma maior atividade EMG da musculatura do tronco, especialmente do 

obliquus externus abdominis e do multifidus, para o controle dos movimentos 

lombopélvicos.  

Adicionalmente, sabe-se que, como resultado de um treinamento de core, há uma 

melhora do desempenho de corredores recreacionais em provas de 5 km (SATO; MOKHA, 

2009). Entretanto, não foram encontradas na literatura evidências que relacionem o 

fortalecimento da musculatura do tronco com os parâmetros mecânicos da corrida ou com 

a atividade EMG, o que poderia explicar o desempenho de corredores recreacionais. Isso 

porque uma maior estabilidade do tronco/core resultaria em uma menor demanda muscular 

para o controle dos movimentos pélvicos (SAUNDERS et al., 2005; EWBANK; JENSEN, 

2011); e em menos co-contrações para auxiliar na estabilização e, possivelmente, diminuir 

oscilações do CM. poderia afetar positivamente o Cmet. 

No que diz respeito aos efeitos de um treinamento específico para a musculatura do 

tronco no desempenho de corrida, como o Método Pilates (MP), que visa, entre outros 

aspectos, à estabilização lombopélvica e a flexibilidade, não foram encontrados estudos na 

literatura pesquisada. Entretanto, entende-se que um maior fortalecimento da musculatura 

do tronco poderia favorecer a estabilização pélvica e uma menor atividade EMG para seu 

controle, e assim seria possível maximizar o Cmet com um treinamento de MP. Em 

contrapartida, sabe-se que o MP é eficaz para a melhora da flexibilidade dos membros 

inferiores e da coluna vertebral, o que poderia afetar negativamente o Cmet (NELSON et 

al., 2001; TREHEARN; BURESH, 2009), uma vez que tendões e musculaturas mais 

complacentes poderiam ter seu papel no armazenamento e utilização de energia elástica 

prejudicado (Figura 2). 



29 

 

  

Em face do exposto, mais estudos são necessários para encontrar formas de 

maximizar o Cmet e para explicar a participação de componentes mecânicos e 

eletromiográficos no seu comportamento após um treinamento específico para a 

musculatura do tronco. Assim, o presente estudo propõe-se a (a) analisar os efeitos de um 

treinamento de MP sobre a ativação EMG da musculatura que compõe o powerhouse; bem 

como a (b) analisar o Cmet e o desempenho de corredores recreacionais. 

2.2  DESEMPENHO DE CORRIDA E ATIVAÇÃO EMG ACERCA DO MÉTODO 

PILATES 

Durante a corrida em steady state, de acordo com o modelo massa-mola, o centro 

de massa corporal viaja de forma descendente e desacelera na primeira fase até a metade 

da fase de apoio, após a qual sua trajetória passa a ser ascendente e com aumento da 

velocidade na segunda metade da fase de apoio (CAVAGNA, 1964). O modelo mecânico 

massa-mola, apesar das suas valiosas contribuições para o entendimento da dinâmica e da 

energética da corrida, não é capaz de descrever as ações dos músculos individualmente ou 

sua ativação coordenada durante a corrida. 

Em vista disso, alguns estudos buscam descrever o padrão de ativação muscular na 

corrida humana sob diversos aspectos como, por exemplo, em diferentes velocidades 

(MANN et al., 1986; SAUNDERS et al., 2004; 2005; CAPPELINI et al., 2006; 

GAZENDAM; HOF, 2007; YOKOZAWA et al., 2007; CHUMANOV et al., 2008) e 

inclinações (YOKOZAWA et al., 2007; SLAWINSKI et al. 2008; CHUMANOV et al., 

2008; WALL-SCHEFFLER et al., 2010; ABE et al., 2011; EWBANK; JENSEN, 2011). 

Mais especificamente, Kyrolainen et al. (2001) demonstraram que a atividade EMG 

dos principais músculos envolvidos na corrida é o principal determinante do Cmet e pode, 

assim, ser utilizado como um marcador de desempenho na corrida. Além disso, o 

fortalecimento da musculatura do tronco parece estar relacionado com a melhora do 

desempenho esportivo (KIBLER, 2006; MCGILL, 2010). Sob essa perspectiva, a ativação 

da musculatura do tronco – que compreende os músculos pertencentes ao core e ao 

powerhouse – e sua relação com a corrida têm sido alvos de estudos nos últimos anos 

(SAUNDERS 2004; 2005; CAPPELLINI et al., 2006; SATO; MONKA 2009; EWBANK; 

JENSEN, 2011), assim como o padrão de ativação da musculatura específica do 
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powerhouse durante a realização de exercícios sob os princípios do MP (HERRINGTON; 

DAVIES, 2003; MARQUES et al. 2012; DORADO et al., 2012; SOUZA et al., 2012). 

Segundo Muscolino e Cipriani (2004), os músculos que compreendem o powerhouse são 

os seguintes: longissimus, multifidus, quadratus lumborum, transversus abdominis, rectus 

abdominis, obliquus abdominis e multifidus.  

Entre esses, salienta-se o músculo transversus abdominis, que se origina na face 

lateral da fáscia coracolombar e se insere nas cartilagens das seis últimas costelas, 

juntamente com o diafragma, na parte superior. Na parte inferior, se insere ao ligamento 

inguinal e na crista ilíaca. Sua orientação de fibras única em formato de cinto, na 

transversal, limita sua produção de força; mas enfatiza sua contribuição na pressão intra-

abdominal, que possui grandes efeitos na estabilização lombopélvica (HERRINGTON; 

DAVIES, 2005). A ativação antecipatória do transversus abdominis também foi 

identificada na literatura (MACINTOSH; BOGDUK, 1986): ele antecede movimentos 

distais e proporciona maior estabilidade.  

Acerca disso, Behm et al. (2009) indicam que a corrida pode ser considerada um 

exercício multifuncional que combina melhoras cardiovasculares e de resistência de 

músculos do tronco. Ainda segundo os autores, a maior ativação dos músculos obliquus 

externos abdominis e obliquus internus abdominis está relacionada a um melhor 

desempenho em triatletas que correm a 60 e 80% da frequência cardíaca máxima (FCmáx), 

em comparação a sujeitos ativos não corredores. Além disso, é sabido que, durante a 

corrida, a ativação da musculatura do tronco pode variar de 10 a 100% da contração 

voluntária máxima e tende a ser maior com o aumento da velocidade (SAUNDERS et al., 

2005).  

No que diz respeito à ativação muscular para a estabilização lombopélvica, sabe-se 

que, conforme o aumento da velocidade de corrida, os movimentos pélvicos são 

maximizados (CROSBIE et al., 1997) e acompanhados por uma maior ativação dos 

músculos rectus abdominis, multifidus e erector spinae (MANN et al., 1986; SAUNDERS 

et al., 2004). De acordo com isso, para Saunders et al. (2005), o controle do tronco e da 

pelve seria crítico para o desempenho na corrida. Assim, esses pesquisadores avaliaram 

sete voluntários correndo em esteira em diferentes velocidades (2, 3, 4 e 5 m.s
-1

) durante 2 

min, tendo os dados de EMG do obliquus externus abdominis gravados nos 30 s finais de 
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cada estágio. Os autores encontraram que, com o aumento da velocidade, há um maior 

movimento lombopélvico e, consequentemente, maior ativação EMG.  

Esses resultados indicam que, em maiores velocidades de corrida, os movimentos 

da pelve e a atividade EMG são maximizados. A maximização da atividade EMG se 

verifica especialmente na musculatura abdominal superficial, que, nesse estudo, ativou 

entre 30 e 100% da contração voluntária máxima, percentual que está de acordo com o 

estabelecido previamente na literatura (MANN et al., 1986). Além disso, Saunders et al. 

(2005) concluíram, a partir da análise cinemática da corrida, que o pico de ativação dos 

músculos obliquus externus abdominis e multifidus ocorre na fase excêntrica, o que sugere 

que esses músculos atuam desacelerando os movimentos lombopélvicos e contribuindo 

para a sua estabilização. 

Mais especificamente, Sato e Mokha (2009) avaliaram um treinamento de core 

realizado durante seis semanas em corredores recreacionais e verificaram seu desempenho 

em uma prova de 5 km. Como amostra, o estudo contou com 28 sujeitos divididos em dois 

grupos: um grupo que realizou o treinamento de core e um grupo controle. Os resultados 

apontaram que, apesar da grande perda amostral, os sujeitos que realizaram o treinamento 

de core apresentaram uma melhora do desempenho em 5 km. De acordo com os autores, o 

fortalecimento da musculatura do core, realizado quatro vezes por semana durante seis 

semanas, foi efetivo para melhorar o desempenho em 5 km e a estabilização pélvica e 

postural durante a corrida. Entretanto, nesse estudo não foram encontradas alterações nas 

variáveis mecânicas analisadas, como o equilíbrio estático. Possivelmente, uma avaliação 

do equilíbrio dinâmico, mais específico para a atividade de corrida, poderia ter apresentado 

resultados diferentes.  

No estudo de Johnson et al. (2007), os autores encontraram resultados positivos no 

teste funcional de equilíbrio dinâmico realizado antes e após um treinamento de 10 sessões 

de MP. Dessa forma, tanto a abordagem do MP que prevê um fortalecimento da 

musculatura do tronco como o treinamento de core associado a uma avaliação dinâmica 

específica poderiam demonstrar resultados positivos para o equilíbrio dinâmico. 

Sabe-se que o músculo transversus abdominis está tonicamente ativo em 

velocidades correspondentes à corrida (SAUNDERS et al., 2004), e que sua ativação 

tônica controla a estabilidade da coluna vertebral e da pelve (RICHARDSON et al., 2002; 
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HODGES et al., 2003), bem como do suporte visceral (HODGES et al., 2003). Além 

disso, de acordo com Saunders et al. (2005), uma pelve mais estável está relacionada com 

uma menor atividade EMG da musculatura abdominal e eretora da coluna, o que 

possivelmente contribuiria para uma menor demanda energética durante atividades 

esportivas, como a corrida.  

Em estudos relacionados ao fortalecimento da musculatura abdominal por meio do 

treinamento do MP, foram encontrados resultados positivos para força e hipertrofia dos 

músculos transversus abdominis, obliquus externus abdominis, obliquus internus 

abdominis e rectus abdominis (DORADO et al., 2012), o que poderia resultar em um 

menor número de unidades motoras recrutadas para a estabilização lombo-pélvica durante 

a corrida. Ainda, durante exercícios do MP com a utilização dos princípios de 

centralização, Herrington e Davies (2005) demonstraram uma maior ativação do 

transversus abdominis em relação a exercícios abdominais convencionais, e também 

destacaram a importância do fortalecimento da musculatura abdominal para a estabilização 

pélvica (MARQUES et al., 2012; SOUZA et al., 2012).  

Assim, o fortalecimento da musculatura do tronco parece estar relacionado com 

uma maior estabilização pélvica, acompanhada de menor atividade EMG e a um melhor 

desempenho em provas de 5 km (SATO; MOKHA, 2009). Portanto, possivelmente um 

treinamento de MP poderia ter efeitos positivos no Cmet e no desempenho em prova de 5 

km, uma vez que a literatura aponta resultados positivos do MP no fortalecimento de 

músculos abdominais (DORADO et al., 2012).  

Entretanto, não foram encontrados na literatura estudos que analisem as possíveis 

transferências de adaptações positivas na força da musculatura abdominal para funções 

específicas dessa musculatura em atividades dinâmicas, como a corrida, bem como a 

influência dessas adaptações no desempenho de provas de 5 km. Tampouco foram 

encontrados estudos que analisem os efeitos do MP sobre parâmetros energéticos ou 

mecânicos da corrida. Por outro lado, pesquisadores e profissionais de Educação Física 

buscam, cada vez mais, alternativas de treinamentos para a melhora do desempenho de 

corredores, especialmente treinamentos que visem a uma melhor integridade articular e 

muscular, e que proporcionem não só um melhor desempenho mas também uma menor 

incidência de lesões.  
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2.3 MÉTODO PILATES E A PRÁTICA DA CORRIDA: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

2.3.1 Introdução 

A corrida é uma modalidade de atividade física que vem se popularizando cada vez 

mais. Atualmente, a procura pela corrida pode estar motivada pela possibilidade de 

melhora do desempenho esportivo ou da saúde. Isso porque a corrida promove diversos 

benefícios ao indivíduo, tais como o aumento no VO2máx, a redução da pressão arterial e a 

melhora do perfil lipídico, que se refletem tanto em aspectos relacionados ao desempenho 

quanto em componentes da aptidão física e saúde (STAFFILENO et al., 2001; POLITO et 

al., 2003). 

Sabe-se que o padrão de ativação muscular de membros inferiores e do tronco pode 

ter influência sobre diversos parâmetros mecânicos e metabólicos da corrida. Segundo 

Oliveira et al. (2013), um aumento do VO2 para percorrer uma dada distância é 

consequência de uma maior ativação muscular, o que proporcionaria uma maior demanda 

energética e poderia estar relacionado com a ativação muscular necessária para a 

manutenção da estabilidade de tronco e membros inferiores durante a corrida. Dessa forma, 

uma maior estabilidade lombo-pélvica possibilitaria diminuir os níveis de co-contrações 

musculares no tronco durante a corrida, e possivelmente a atividade seria realizada com 

uma menor demanda metabólica, ou seja, de forma mais econômica, assim como mais 

estável em relação ao estresse lombopélvico (EWBANK; JENSEN, 2011). 

Além disso, a maior ativação de músculos estabilizadores, como os obliquus 

externus e erector spinae, parece estar relacionada a um melhor desempenho na corrida 

(BEHM et al., 2009), e sua contribuição é maior com o aumento da velocidade 

(CAPPELINI et al., 2006). Existem, ainda, evidências na literatura de que a instabilidade 

da coluna vertebral pode estar relacionada à fraqueza de músculos estabilizadores, como o 

transverso do abdome e o multífidos (HODES; RICHARDSON, 1997; RICHARDSON et 

al., 2002). Tal instabilidade pode obstaculizar um padrão econômico de ativação muscular 

e, dessa forma, prejudicar o desempenho e aumentar o risco de lesões na corrida. Como 

uma alternativa de tratamento/treinamento, o Método Pilates (MP) fortalece esses grupos 

musculares e pode ser efetivo para a melhora da estabilidade lombar e para um padrão de 
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ativação muscular mais econômico durante a corrida (LATEY, 2001; CULLIGAN et al., 

2010). 

O MP foi originalmente desenvolvido por Joseph Humbertus Pilates, durante o 

período da Primeira Guerra Mundial (MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004),  e tornou-se 

popular – principalmente nos Estados Unidos – durante a década de 1980 (LATEY, 2001). 

A “Arte da Contrologia”, como o Método foi nomeado pelo seu criador, tem como base de 

sua prática seis princípioschave: concentração, controle, precisão, fluidez do movimento, 

respiração e centro de força (PILATES; MILLER, 1995; ; CIPRIANI, 2004)
 
.
 
Esse último 

princípio, centro de força, também pode ser chamado powerhouse – ou ainda core, quando 

não relacionado ao Pilates – e refere-se aos músculos extensores da coluna e do quadril, 

flexores da coluna e do quadril, e à musculatura do assoalho pélvico. O fortalecimento do 

powerhouse, ou centro de força, é utilizado com o intuito de promover uma maior 

estabilização do quadril e tronco, favorecendo, assim, a integridade da coluna vertebral
 

(MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004).
 

Atualmente, as evidências científicas da efetividade do MP na melhora de valências 

que interferem no desempenho da corrida, como consumo de oxigênio e ativação muscular, 

são bastante inconsistentes (NELSON et al., 2001; TREHEARN & BURESH, 2009). 

Assim, o objetivo desta revisão é verificar sistematicamente evidências (a) da contribuição 

do MP para a ativação da musculatura estabilizadora do tronco na corrida; e (b) da 

associação entre a estabilização lombopélvica e o desempenho de corrida. 

 

2.3.2 Métodos 

Para identificar os estudos que abordam o tema, uma pesquisa eletrônica foi 

realizada de forma sistematizada em três bases de dados (PubMed, Scielo e Scopus), para 

busca de artigos publicados até 15 de julho de 2014. Esta revisão seguiu os pressupostos do 

Prisma Guideline (LIBERATI et al., 2009). A estratégia de pesquisa consistiu na utilização 

dos seguintes termos: electromyography AND running economy OR running metabolic 

power OR running oxygen uptake OR running oxygen consumption AND pilates AND 

core training OR core exercise OR core de forma isolada e combinada. 
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Foram incluídos na pesquisa estudos originais que avaliassem a atividade EMG do 

tronco e/ou efeitos de um método de treinamento, fosse de Pilates ou core training, sobre 

variáveis determinantes da corrida: VO2, VO2máx, economia de corrida. Na ausência de 

ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos foram aceitos. Não foram incluídos estudos 

que realizavam comparações entre diferentes exercícios de core training ou Pilates, ou 

dentro de um mesmo exercício. A avaliação para seleção dos artigos foi inicialmente 

realizada por um avaliador, que leu os títulos e, em seguida, os resumos, e exclui trabalhos 

considerados irrelevantes para esta revisão. Após essa etapa, os estudos remanescentes 

sofreram uma segunda avaliação, quando um segundo avaliador confirmou os estudos a 

serem excluídos
 
(JADAD et al., 1996). Os artigos selecionados passaram por leitura 

completa e avaliação de qualidade pela escala Jadad (JADAD et al., 1996), para posterior 

inclusão nesta revisão
 
(MOHER et al., 2009). 

Figura 3: Fluxograma representativo da estratégia e do resultado de busca. 

 

2.3.3 Resultados  

No presente estudo, a busca eletrônica proposta apresentou 132 artigos a partir da 

estratégia de busca utilizada. Após seleção manual, mediante a leitura dos títulos, foram 

descartados aqueles que não contemplavam os focos de interesse anteriormente citados 

Estratégia de busca: 
Pubmed = 80 

Scielo =  42 

Scopus = 5 

Cochane = 5 

Total: 132 

Estudos com potencial de inclusão 

(n= 71) 

Estudos que necessitaram de maior 
avaliação 

(n= 22) 

Estudos incluídos na revisão 

(n= 4) 

Estudos excluídos 

(n= 18) 

Estudos excluídos por título 

(n= 49) 

Estudos duplicados 

(n= 61) 
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(Figura 3). Como resultado final, um total de quatro artigos foi incluído para análise 

completa (Tabela 1), sendo três ensaios clínicos randomizados e um ensaio clínico. A 

pontuação de qualidade do estudo está apresentada na Tabela 1. 
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Quadro 1: Demonstração da metodologia de busca e dos resultados dos estudos incluídos para análise  

ECR – Ensaio clínico randomizado. RML – Resistência muscular localizada. EMG – Eletromiográfica. VO2máx – Consumo máximo de oxigênio. ECO – economia de 

corrida. GC – Grupo Controle. GP – Grupo Pilates. GCT – Grupo Core Training. GAb – Grupo Exercícios Abdominais.  

 

Citação/Revista/Fator de 

Impacto 

Tipo de Estudo Escore Escala 

Jaddad
15

 

Sujeitos Variáveis Intervenção Resultado 

Sekendiz et al. (2006)/ J. of 

Bodywork and Movement 

Therapies/1,445 

ECR 2 21 mulheres 

saudáveis 

Força abdominal e 

paravertebrais 

RML abdominal  

Flexibilidade  

GP para iniciantes 3x/5 sem 

GC sem intervenção 

GP: Melhora da 

flexibilidade e da RML 

abdominal 

Herrington & Davies (2005)/ 

J. of Bodywork and 

Movement Therapies/1,445  

ECR 2 36 mulheres 

saudáveis 

Teste de isolamento do 

transverso do abdome 

Controle lombopélvico 

GP 1x/24sem 

GAb 1x/24sem e GC 

destreinados 

GP: Melhora em todas as 

variáveis avaliadas 

comparado ao GAb e ao 

GC 

Stanton et al. (2004)/ J. of 

Strength and Conditioning 

Research/1,795 

ECR 2 18 homens 

atletas 

Estabilidade de core 

Ativação EMG abdominal e 

paravertebral, VO2máx e ECO 

GCT com bola 2x/6sem 

GC sem intervenção 

GCT: Melhora da 

estabilidade do core 

 

Sato & Mokha (2009)/ J. of 

Strength and Conditioning 

Research/1,795  

ECR 2 20 adultos 

saudáveis 

Estabilidade força de reação 

do solo 

Tempo de 5 km 

GCT 4x/6sem 

GC sem intervenção 

GCT: Melhora do tempo 

de 5 km 
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2.3.4 Discussão e Conclusão 

Entre os benefícios comprovados da prática do MP, estão a melhora da 

flexibilidade (BETOLLA et al., 2007; SEKENDIZ et al., 2007; EYIGOR et al., 2010; 

KLOUBEC, 2010), da força muscular (SEKENDIZ et al., 2007; MENACHO et al., 2010), 

da resistência muscular (BETOLLA et al., 2007), e do equilíbrio (BERNARDO, 2007; DA 

FONSECA et al., 2009; RODRIGUES et al., 2010); a redução de dores lombares 

(POSADZKI et al., 2011); e a melhora da qualidade de vida (EYIGOR et al., 2010; 

RODRIGUES et al., 2010) e do padrão da caminhada (MENACHO et al., 2010). 

Entretanto, a literatura é escassa acerca dos efeitos do treinamento no MP e cercada por 

falhas metodológicas (HERRINGTON; DAVIES, 2005; FERREIRA et al., 2006; 

EYIGOR et al., 2010) que comprometem a confiabilidade dos resultados, especialmente no 

que diz respeito à transferência de ganhos de um treinamento de Pilates para uma atividade 

de saúde e desempenho como a corrida.  

No que diz respeito aos efeitos de um treinamento de MP, Sekendiz et al. (2007) 

avaliaram 45 mulheres que praticavam exercícios físicos no mínimo três vezes por semana, 

durante 45 min por sessão, divididas em grupo Pilates e grupo controle. Os sujeitos da 

amostra foram submetidos a 15 sessões de exercícios do MP de solo, de níveis iniciantes, 

por 60 min. Foram avaliadas a força abdominal e da musculatura lombar, a resistência 

muscular localizada abdominal e a flexibilidade da cadeia posterior do tronco. Como 

resultados, foram encontradas melhoras para todos os índices avaliados, concluindo-se que 

um treinamento de Pilates no solo é efetivo para a melhora da força e da resistência da 

musculatura do tronco, e da flexibilidade.  

Tais resultados corroboram o estudo de Ferreira et al. (2006), que encontraram 

resultados positivos para a resistência muscular localizada de flexores de cotovelo e tronco. 

Entretanto, a amostra utilizada por Sekendiz et al. (2006) foi composta por mulheres 

previamente treinadas, dessa forma não está totalmente claro se os resultados são de fato 

provenientes do treinamento aplicado, e se a duração do estudo de aproximadamente um 

mês foi adequada para a avaliação das variáveis em questão. 

Em outro estudo que avaliou um treinamento de Pilates, Herrington e Davis 

(2005) analisaram a capacidade de contração do músculo transverso do abdome após um 

programa de treinamento de Pilates. A amostra foi composta por 36 mulheres saudáveis 
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divididas em três grupos: Pilates, abdominal e controle. Foram realizados testes de 

isolamento do transverso do abdome e de estabilidade lombopélvica utilizando uma 

unidade de pressão por biofeedback. Como resultado, foi encontrado que os indivíduos do 

grupo Pilates apresentaram maior capacidade de manter a estabilidade lombopélvica e 

contrair o músculo transverso do abdome do que os sujeitos que realizaram um 

treinamento de exercícios abdominais convencional ou que não realizaram nenhuma 

atividade.  

No entanto, nesse estudo, a metodologia utilizada no treinamento do MP está 

obscura. Por exemplo, não se encontra a descrição de quais exercícios ou intensidades 

utilizados ao longo do treinamento já haviam sido realizadas pelas participantes por pelo 

menos seis meses antes de ingressarem no estudo. Dessa forma, não há informações dos 

tipos de orientações recebidas pelas participantes nem do nível de execução dos exercícios. 

Contudo, os resultados positivos apontam na direção da efetividade do MP na estabilização 

lombopélvica e, consequentemente, na prevenção de lesões relacionadas (CULLIGAN et 

al., 2010). 

De acordo com os estudos descritos anteriormente, pode-se concluir que um 

treinamento do MP tem um efeito positivo na força (DORADO et al., 2012) e na 

resistência da musculatura do tronco. Entretanto, existem pontos metodológicos que devem 

ser levados em consideração para que essas conclusões sejam consolidadas. Devido aos 

resultados positivos anteriormente descritos, o MP tem sido recomendado e associado 

como treinamento complementar para corredores, com o objetivo de evitar lesões (MYER 

et al., 2004; RADWAN et al., 2014).  

A literatura reporta, ainda, melhoras na corrida relacionadas ao treinamento de 

core (STANTON et al., 2004; WILLARDSON, 2007; SATO; MOKHA, 2009); ao passo 

que não foram encontradas pesquisas específicas sobre os efeitos de um treinamento do 

MP em corredores. Entende-se que, ao analisar possíveis efeitos do treinamento do Pilates 

em corredores, uma variável que poderia sofrer interferências é a economia de corrida 

(ECO).   

A ECO representa a capacidade de percorrer uma distância com menor dispêndio 

energético, ou seja, com um menor desgaste para os sistemas muscular e cardiopulmonar. 

Atualmente está bem estabelecido na literatura que a ECO é influenciada pelo treinamento 
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de força realizado sob diferentes abordagens (MILLET et al., 2002; TARTARUGA et al., 

2004; STOREN et al., 2008). Acredita-se que alguns desses estudos podem ajudar a 

entender as possíveis relações do MP com a prática de corrida; ainda que, nesta revisão, 

somente tenham sido encontrados estudos avaliando os efeitos do treinamento de core na 

corrida. O treinamento de core prioriza exercícios que visam ao fortalecimento da 

musculatura do tronco a fim de desenvolver um “centro forte” como base para a execução 

de movimentos mais seguros de membros inferiores e superiores.  

Stanton et al. (2004)
 
avaliaram os efeitos de um treinamento de core realizado com 

bola suíça na estabilidade do core, no VO2máx e na ECO. Os sujeitos foram divididos 

randomicamente em grupo controle e grupo de treinamento. Como resultados, os autores 

não encontraram diferenças significativas no VO2máx e na ECO, e atribuíram tais achados 

ao fato de os efeitos de um treinamento no desempenho esportivo serem dependentes da 

sua especificidade. Uma vez que o treinamento proposto foi realizado prioritariamente na 

posição supina, a falta de especificidade com a corrida poderia explicar os resultados 

encontrados. 

Ainda, ao considerar uma metodologia de treinamento de core, que compartilha 

alguns dos princípios do MP, como a centralização, Willardison
 
(2007), em um estudo de 

revisão, indica que, para possibilitar maiores transferências de um treinamento de core para 

o desempenho de corrida, deve-se priorizar exercícios unilaterais realizados com pesos 

livres em vez de máquinas, com apoio unipodal e na posição em pé. Tais características 

podem ser encontradas em um treinamento de Pilates no solo, que utilize pesos livres e 

séries realizadas em pé. Entretanto, faltam evidências que relacionem um treinamento de 

Pilates a melhoras específicas na prática da corrida. 

Em contraste, Sato e Mokha (2009) demonstraram melhoras do desempenho de 

corredores treinados em uma prova de pista com distância de 5 km , após a realização de 

seis semanas de treinamento de core. Os autores atribuem os resultados positivos a ganhos 

de força na musculatura do tronco e a uma maior consciência corporal dos corredores em 

relação à manutenção da postura durante a prova. Entretanto, não foram encontrados 

resultados positivos para as variáveis força de reação do solo e estabilidade de membros 

inferiores. De acordo com os autores, o volume de treinamento utilizado no estudo pode 
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explicar as melhoras do desempenho, embora ainda sejam necessárias intervenções mais 

longas para avaliar possíveis efeitos nas variáveis biomecânicas.  

Vale salientar que o treinamento conduzido por Sato e Mokha (2009) foi realizado 

por sujeitos altamente treinados em um período de treinamento para maratona (42 km), o 

que pode ter dificultado a avaliação das variáveis mecânicas. Além disso, a metodologia de 

treinamento revela-se frágil, uma vez que as sessões foram realizadas pelos sujeitos em 

casa, sem a supervisão de um pesquisador responsável, fato esse que pode interferir na 

efetividade do treinamento proposto.  

Entretanto, ao analisar os resultados positivos no desempenho de 5 km encontrados 

por Sato e Mokha
 
(2009) após a realização de um treinamento de core, bem como os 

achados de Ewbank e Jensen
 
(2011), pode-se observar a importância do treinamento da 

musculatura do tronco no desempenho de corrida. Ewbank e Jensen (2011) concluíram que 

há uma grande contribuição da musculatura do tronco durante a corrida, 

independentemente da inclinação avaliada, sendo a contribuição do multifidus maior que a 

do rectus abdominis e a do obliquus externus abdominis.  

Uma vez que existe uma importante contribuição da musculatura do tronco durante 

a corrida, e que um treinamento específico para esses grupos musculares pode melhorar o 

desempenho de corredores em provas de 5 km , ressalta-se a importância de fortalecer a 

musculatura do tronco. Além disso, um treinamento específico para esses grupos 

musculares, como o treinamento de core e o MP, pode resultar em melhoras não apenas no 

desempenho de corredores recreacionais, mas também em aspectos relacionados à saúde, 

como a prevenção de lesões. 

Dessa forma, conclui-se que o treinamento do MP possivelmente exerce um efeito 

positivo sobre a força e a ativação muscular (DORADO et al., 2012), o qual poderia 

melhorar as respostas metabólicas durante a corrida. Isso porque o MP busca, entre seus 

princípios, o controle e a precisão dos movimentos que visam à estabilização da coluna e 

da pelve, mediante o fortalecimento do centro de força. 

Outro fator indireto que pode estar relacionado à melhora da ECO com a inclusão 

do MP é a melhora da respiração já que adaptações positivas na musculatura respiratória 

têm repercussões sobre a capacidade de sustentar altas intensidades de corrida sem 
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aumento no VO2máx (EDWARDS, 2013; TONG et al., 2014) e componente lento de 

oxigênio (CARRA et al., 2003). Embora essas evidências sejam relacionadas ao 

desempenho de meia e longa corrida, faltam achados que indiquem adaptações específicas 

a um treinamento de MP. 

De acordo com Saunders et al. (2005), uma pelve mais estável contribui para uma 

menor ativação da musculatura do tronco e, consequentemente, uma melhor ECO durante 

uma atividade de corrida. Entende-se que esses conhecimentos podem ser aplicados para 

uma melhor compreensão da modalidade da corrida, com vistas a prevenir lesões, melhorar 

a periodização e o treinamento e, assim, aumentar o rendimento de corredores 

recreacionais. 

A presente revisão verificou que existe um efeito positivo do MP na força e na 

ativação da musculatura estabilizadora do tronco. Contudo, não há consenso sobre a 

interferência de um treinamento de core ou de MP no desempenho da corrida e na 

prevenção de lesões. Dessa forma, são necessários mais estudos específicos que possam 

trazer esclarecimentos a respeito da transferência de ganhos do treinamento de core e MP 

para a corrida e, assim, auxiliar na prescrição e na periodização dessa modalidade. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo é do tipo experimental (THOMAS; NELSON, 2002). 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

3.2.1 População 

A população compreendeu homens corredores recreacionais com idade entre 18 e 

28 anos, sem restrições médicas, que praticassem corrida por no mínimo três meses 

anteriormente ao início da pesquisa. Ainda, como critérios de exclusão, os sujeitos não 

poderiam ter experiência no Método Pilates nem apresentar problemas osteo- e/ou 

musculoesqueléticos. 

3.2.2 Amostra  

Para a seleção da amostra, foi feito um anúncio em jornal de grande circulação, 

para possibilitar o contato por telefone ou e-mail com os indivíduos interessados em 

participar. A amostra foi selecionada de forma não aleatória, por voluntariedade, mediante 

uma entrevista inicial para identificação dos critérios de inclusão e exclusão. Nessa etapa 

foram entrevistados 58 sujeitos. Posteriormente realizou-se uma reunião para 

esclarecimentos sobre a metodologia do estudo. Ao final, 26 sujeitos foram excluídos por 

não apresentarem disponibilidade para realização dos treinamentos ou por não se 

comprometerem a não realizar atividades físicas além das propostas pelo estudo. Por fim, 

32 sujeitos que respeitavam os critérios do estudo foram selecionados como voluntários 

para participar como amostra, cuja caracterização está apresentada na Tabela 2.  

Após a seleção da amostra, os 32 sujeitos incluídos foram divididos aleatoriamente 

em dois grupos: 16 ficaram no grupo controle (GC), e 16 no grupo Pilates (GP), conforme 

indicado pelo cálculo amostral. Calculou-se o número amostral com base nos estudos de 

Stanton et al., (2004), e Sato e Mokha (2009), devido a apresentarem variáveis 

semelhantes aos do presente estudo. O cálculo foi realizado para amostras emparelhadas, 

com o programa GPOWER versão 3.0.10 para Windows. Nele foram adotados um nível de 

significância de 0,05, um poder de 90%, e um coeficiente de correlação variando 0,9. Foi 
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adotado, para o tamanho amostral, o número de maior valor entre as variáveis: 13 sujeitos. 

Considerou-se, portanto, um n amostral de 16 sujeitos para cada grupo, tendo em vista 

possíveis desistências ao longo dos períodos de avaliação e treinamento. 

Cada indivíduo assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A), e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, sob o registro nº 965.734.  

Durante o período de coleta de dados, o GC perdeu três sujeitos: um porque não 

compareceu às sessões de avaliação; um devido a problemas de saúde na família; e um 

devido a lesão no tornozelo durante atividade laboral. Durante o período de treinamento, 

um  sujeito do GP foi excluído porque atingiu mais de 20% de ausência ao treinamento. 

Portanto, 15 sujeitos do GP e 13 sujeitos do GC completaram todas as etapas deste estudo, 

conforme pode ser visualizado no fluxograma de participantes (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fluxograma dos participantes ao longo dos períodos de entrevista, avaliação e 

treinamento. 

 

27 sujeitos foram excluídos após 

reunião, por falta de 

disponibilidade aos treinamentos. 

Grupo Pilates  

n=16 

58 sujeitos entrevistados 

32 sujeitos selecionados 

Grupo controle 

n=16 
Durante o treinamento, o GP 

perdeu 1 sujeito por abandono. O 

GC perdeu 3 sujeitos por 

desistência, lesão e problemas de 

saúde na família. 
Grupo Pilates  

n=15 

Grupo Controle 

n=13 
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3.3 VARIÁVEIS 

3.3.1 Variáveis dependentes 

 Custo metabólico (Cmet) 

 Consumo máximo de oxigênio (VO2máx) 

 Amplitude a máxima do sinal eletromiográfico durante a contração isométrica 

voluntária máxima (CIVM) dos músculos obliquus internus abdominis, obliquus externus 

abdominis, gluteus medius, longissimus, latissimus dorsi, biceps femoris e vastus lateralis 

do lado direito do corpo. 

 Ativação eletromiográfica dos músculos obliquus internus abdominis, obliquus 

externus abdominis, gluteus medius, longissimus, latissimus dorsi, biceps femoris e vastus 

lateralis do lado direito do corpo, nas seguintes fases do movimento da corrida: 

- Pré-ativação 

- Fase de contato 

- Fase de balanço 

 Tempo de prova de 5 km 

3.3.2 Variáveis independentes 

 Treinamento 

- Treinamento de corrida (GC) 

- Treinamento de corrida e Pilates (GP) 

 Velocidades 

-  10km.h
-1

  

- 12 km.h
-1
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3.3.3 Variáveis controle 

 Tênis utilizados nos testes 

3.3.4 Variáveis de caracterização da amostra 

 Massa corporal 

 Estatura  

 Idade 

 ∑ Dobras cutâneas 

 Percentual de massa magra 

 Percentual de gordura corporal 

3.4 TRATAMENTO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

3.4.1 Treinamento de corrida 

Os componentes do GC e do GP participaram de um treinamento de 12 semanas de 

corrida em pista. Foram realizadas duas sessões por semana, com duração e intensidade 

variáveis de acordo com a periodização específica (Quadro 2). A periodização do 

treinamento de corrida foi baseada no segundo limiar ventilatório (LV2) obtido em um 

teste de esforço máximo em esteira, realizado anteriormente ao início do treinamento. 

Dessa forma, a periodização do treinamento é baseada na frequência cardíaca no LV2 

(FCLV2), de acordo com as zonas de intensidade propostas por Daniels (2005): fácil (F): 

71-86%; moderada (M): 82-98%; limiar (L): 96-100%; e intervalado (I): 107-109% da 

FCLV2. As sessões de treinamento foram planejadas para realização nas três pistas de 

corrida da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(ESEF/UFRGS), a saber: anel viário (1250 m), pista de atletismo (400 m), perímetro 

externo à pista de atletismo (530 m).  
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Quadro 2: Periodização de 12 semanas de treinamento de corrida, com intensidades 

em que F representa a zona fácil, M representa a zona moderada, L representa a zona 

limiar e I representa a zona intervalado, de acordo com a frequência cardíaca no 

LV2. 

 Sessões 1 2 

Semanas    

1  1x2500m – corrida F 

5x5‟ corrida M  
– intervalo 1‟ caminhada 

1x1590- corrida M 

1x530m – caminhada 

3x1590m- corrida L  
– intervalo 1‟ caminhada 

10‟ corrida M 

2  400m corrida F 
Progressivo 400/800/1200mL 

- intervalo 400m corrida F 

Regressivo 1200/800/400mL 
– intervalo 400m corrida F 

200m corrida M 
1‟- caminhada 

1060 corrida M 

1‟ - caminhada 
3750 corrida M 

3  10‟ – corrida F 

1‟ - caminhada 

30‟- corrida M 
1‟ caminhada 

10‟ – corrida M 

1250m – corrida M 

1‟ - caminhada 

10‟ – corrida F 
1‟ - caminhada 

4250 – corrida M 

4  1250 – corrida L 
3x800m – corrida I 

(retorno FC zona F) 

4x400m – corrida I 
(retorno FC zona M) 

1060m – corrida M 

530m – caminhada  
5000m – corrida M 

1‟ caminhada 

1000m – corrida I 
 

5  1060m – corrida F 
2x1000m – corrida I 

(retorno FC zona F) 

1480m – corrida M 

530m – corrida F 
4x800m – corrida I 

- intervalo 1‟ repouso 

4x400m – corrida I 
- intervalo 1‟ corrida F 

2120m – corrida F 

6  800m – corrida F 

1780m – corrida M 
6x300 – corrida I 

- intervalo 100m caminhada 

3030m – corrida F 

1250m – corrida F 

20x100m –corrida I 
- intervalo 100m caminhada 

6250m – corrida L 

7  10‟- corrida F 

4x3‟- corrida M 

- intervalo 2‟ caminhada 
6x2‟ – corrida L 

- intervalo 1‟ caminhada 

5‟ – corrida F 

5x4‟ – corrida M 

- intervalo 1‟ caminhada 
25‟ – corrida M 

8  1060m – corrida F 

25‟ – corrida M 
6x3‟ – corrida L 

- intervalo 1‟ caminhada 

530m – corrida F 

4000m - corrida M 
6x1‟ – corrida L 

- intervalo 1‟ caminhada 

 

9  1780m – corrida F 

35‟ – corrida M 

6x1‟ – corrida L- intervalo 
30‟‟caminhada 

625m – corrida F 

20‟ - corrida M 

10x2‟ – corrida L 
- intervalo 1‟ caminhada 

10  5‟ – corrida F 

8x800m – corrida  
(retorno FC zona F) 

25‟ – corrida M 

930m – caminhada 

1200m – corrida L 
2x800m – corrida L 

3x400 – corrida L 

4x200 – corrida L 
- intervalo 1‟ caminhada 

11  2x200m – corrida F 

5x530m – corrids L 

- intervalo 2‟ caminhada 
5x5‟ – corrida M 

- Intervalo 1‟ caminhada 

1200m – corrida F 

3x800m – corrida L 

- intervalo 2‟ caminhada 
4x400m – corrida I 

- intervalo 2‟ caminhada 

20‟- corrida M 

12  800m – corrida F 

4x800m – corrida L 

- intervalo 2‟ caminhada 
3x400m – corrida I 

- intervalo 2 „ caminhada 

15‟ corrida M 

800m – corrida F 

1200m – corrida L 

2‟ caminhada 
1000m – corrida L  

2‟ – caminhada 

2x800m – corrida M 
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- intervalo 1‟ caminhada 

3x400m – corrida L 
- intervalo 2‟ caminhada 

 

3.4.2 Treinamento de Pilates original no solo 

O treinamento de MP original no solo teve duração de 12 semanas. Os sujeitos do 

GP realizaram o treinamento de corrida anteriormente descrito concomitantemente com 

duas sessões por semana do MP, cada uma com 1 h de duração, realizadas em dias 

alternados aos dias de treinamento de corrida. A organização da sessão, bem como a 

intensidade e o volume de treinamento, estavam de acordo com o Manual da Pilates 

Method Alliance (Califórnia, EUA) e o Manual da Associação Brasileira de Pilates (Rio 

Grande do Sul, Brasil). As sessões foram ministradas em duas turmas com no máximo oito 

alunos por sessão, visando a uma melhor supervisão da qualidade de execução dos 

movimentos. O treinamento foi ministrado por um professor certificado no método 

original, com experiência de no mínimo um ano, e que estava de acordo com a 

metodologia do presente estudo. 

As sessões foram organizadas em parte inicial (execução dos fundamentos do MP), 

parte principal (execução dos exercícios do MP) e parte final (relaxamento). Na parte 

inicial da aula, foram realizados os fundamentos do MP, sendo os exercícios selecionados 

de acordo com o período do treinamento. Os incrementos de intensidade podem ser vistos 

no Quadro 3, e os exercícios que compõem cada nível de intensidade do MP no solo 

podem ser observados no Quadro 3 e no Apêndice C. O MP original no solo é composto 

por três repertórios com números de repetições e sequência definidas. Os exercícios de 

mesmo nome variam sua execução entre os níveis utilizando estratégias de aumento de 

intensidade através do aumento de torque. Essas alterações são obtidas pela alteração do 

posicionamentos dos segmentos distais conforme pode ser visto no Apêndice C.. 

Quadro 3: Exercícios que compõem os Fundamentos do Método Pilates, o Pré-Pilates, o Solo 

Básico e o Solo Intermediário, e sua utilização ao longo das 12 semanas de treinamento 

 Semana 1  Semana 2 a 6 Sessão 6 a 12 

Parte inicial Fundamentos do 1 ao 7 Fundamentos do 5 ao 12 Fundamentos do 13 ao 17 

Parte principal Pré-Pilates Solo Básico Solo Intermediário 

Parte final Relaxamento Relaxamento Relaxamento 
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Exercícios que compõem os diferentes níveis 

Fundamentos Pré-Pilates Solo Básico Solo Intermediário 

1. Breathing 

2. Imprinting 

3. Pelvic Bowl 

4. Knee Sway 

5. Knee Folds/Stirs 

6. Leg Slides 

7. Spinal Bridging 

8. Prone Hip Extension 

9. Cervical Nod 

10. Nose Circles 

11. Head Float 

12. Ribcage/Angel arms 

13. Rotating Arms 

14. Torso Twist 

15. Flight 

16. Cat 

17. Bowing 

1. The Hundred 

2. Roll Down 

3. Roll Up 

4. Single Leg Circles 

5. Rolling Like a Ball 

6. Single Leg Stretch 

7. Double Leg Stretch 

8. Spine Stretch Forward 

 

1.The Hundred 

2. The Roll Up 

3. Single Leg Circles 

4. Rolling Like a Ball 

5. Single Leg Stretch 

6. Double Leg Stretch 

7. Legs Up and Down 

8. Spine Stretch Forward 

9. Saw 

10. Single Leg Kicks 

11. Beats 

12. Double Leg Kicks 

 

1. The Hudred 

2. The Roll Up 

3. Leg Circles 

4. Rolling Like a Ball 

5. Single Leg Stretch 

6. Double Leg Stretch 

7. Single Straight Leg 

8. Double Straight Leg 

9. Criss Cross 

10. Spine Stretch Forward 

11. Open Leg Rocker 

12. Crokscrew 

13. Saw 

14. Neck Pull 

15. Single Leg Kicks 

16. Double Leg Kicks 

17. Neck Pull 

18. Side Kicks Series 

19. Teaser 

20. Seal 

Os indivíduos foram avaliados no período pré-treinamento, na semana 0, 

imediatamente antes do início do treinamento; e no período pós-treinamento, na semana 

13, imediatamente após o fim do período de treinamento para ambos os grupos.  

3.5 INSTRUMENTOS DE MEDIDA E PROTOCOLOS DE TESTES 

As sessões de testes foram realizadas no Laboratório de Pesquisa do Exercício 

(LAPEX) da ESEF/UFRGS e na pista de corrida do Centro Estadual de Treinamento 

Esportivo de Porto Alegre (CETE). 
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O protocolo experimental foi dividido em quatro diferentes etapas: 1) 

caracterização e familiarização da amostra; 2) testes de coleta de dados pré-treinamento; 3) 

treinamento; e 4) testes de coleta de dados pós-treinamento. O cronograma das avaliações e 

o delineamento da pesquisa estão ilustrados na Figura 5.  

Figura 5: Desenho esquemático representativo do desenho da pesquisa. 

3.5.1 Caracterização e familiarização da amostra  

Em uma sessão inicial realizada no LAPEX-UFRGS, foram obtidos os valores de 

massa corporal e estatura utilizando-se uma balança com estadiômetro acoplado 

(FILIZOLA; São Paulo, Brasil), com resolução de 100 g e de 1 mm, respectivamente. As 

dobras cutâneas, para posterior cálculo de massa de gordura corporal, foram obtidas com 

um plicômetro (LANGE) com resolução de 1 mm. Em relação à coleta dos valores de 

dobras cutâneas, foram mensuradas sete dobras: subescapular, peitoral, axilar média, 

tríceps, suprailíaca, abdominal e coxa (JACKSON et al., 1980). A composição corporal foi 

estimada por meio da fórmula de Siri (1993) apud Heyward e Stolarczyk (1996).  

Nessa mesma oportunidade, ocorreu a familiarização dos indivíduos com os 

equipamentos e o protocolo utilizados nas coletas de dados. Também foi solicitada a 

assinatura individual do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, anteriormente ao 

início da sessão. Essa pesquisa atende à Resolução n. 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, que apresenta as normas vigentes envolvendo pesquisas em seres humanos. 



51 

 

  

3.5.2 Teste de esforço máximo 

Na mesma oportunidade da caracterização da amostra, foi realizada a primeira 

sessão de testes, que compreendeu o teste de esforço máximo em esteira rolante para 

obtenção dos valores de VO2máx, FCmáx, e primeiro e segundo limiares ventilatórios.  

3.5.2.1 Calibração do analisador de gases 

Previamente ao início das coletas, o equipamento VO2000 foi calibrado com gases 

com concentrações conhecidas, e foi realizada uma calibração para cada faixa de volume 

medida (MedGraphics, Ann Arbor, USA). Em cada sessão de coleta, o analisador de gases 

foi ligado e permaneceu assim durante 30 min para aquecimento e estabilização das células 

de análise de gases. Após esse período, foram realizadas duas calibrações automáticas com 

base nos valores de gases ambientes, conforme especificações do fabricante (CROUTER et 

al., 2006). 

Os dados relativos ao avaliado (massa corporal, estatura, idade e sexo) foram 

registrados no equipamento, assim como o fluxo a ser utilizado (baixo para repouso e 

médio para exercício). Utilizou-se um pneumotacógrafo de fluxo baixo (2 a 30 l.min
-1

) 

para as coletas em repouso, e de fluxo médio (10 a 120 l.min
-1

) para as coletas em 

exercício. O mesmo foi acoplado a uma máscara de neoprene, que foi ajustada em cada 

indivíduo de forma a evitar qualquer escape de ar. A taxa de amostragem dos valores 

coletados é de uma amostra a cada 10 s. 

3.5.2.2 Determinação das variáveis no protocolo de esforço máximo 

O teste progressivo máximo foi realizado em uma esteira rolante. A temperatura 

ambiente esteve mantida entre 22 e 26C. O protocolo consistiu na execução da 

caminhada/corrida em uma velocidade inicial de 5 km.h
-1

 com 1% de inclinação durante 5 

min e posteriores incrementos de 1 km.h
-1 

a cada minuto, com a manutenção da inclinação, 

até que os indivíduos atingissem o máximo esforço. 

Para o início do teste, a taxa de troca respiratória (RER) deveria estar abaixo de 

0,85. A interrupção do teste ocorreu quando os avaliados indicaram a sua exaustão, por 

meio de um sinal manual. A avaliação foi considerada válida quando dois dos seguintes 

critérios foram alcançados ao final do teste (HOWLEY et al., 1995): 1) platô no VO2 com 
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o aumento da intensidade do exercício; 2) obtenção de um RER maior do que 1,15; 3) uma 

frequência respiratória máxima de pelo menos 35 respirações por minuto; e 4) um índice 

de esforço percebido de pelo menos 18 na Escala RPE 6-20 de Borg.  

Posteriormente, o LV2 foi determinado por meio da curva de ventilação. A seguir, 

foi confirmado através dos equivalentes ventilatórios de CO2 (Ve/VCO2). Os pontos 

correspondentes foram determinados por dois observadores experientes e independentes da 

forma duplo-cego (HUG et al., 2003). Por fim, a FC correspondente ao LV2 foi 

determinada, para posterior prescrição do treinamento, utilizando-se um frequencímetro 

(POLAR F1, Finlândia).  

3.5.3 Amplitude máxima do sinal eletromiográfico durante a CIVM 

Na segunda sessão de testes, realizada 48 h após aos testes máximos, na sua 

primeira etapa foram realizadas as coletas de dados referentes à força isométrica máxima 

dos músculos obliquus internus abdominis (OI), obliquus externus abdominis (OE), 

gluteus medius (GM), longissimus (LO), latissimus dorsi (LA), biceps femoris (BF) e 

vastus lateralis (VL).   

Para a avaliação da amplitude máxima isométrica do sinal EMG dos músculos 

citados, os procedimentos foram iniciados com a colocação dos eletrodos e a preparação da 

pele. Para eliminar as células mortas, com o intuito de diminuir a impedância da pele dos 

sujeitos da amostra, a pele foi preparada antes da colocação dos eletrodos. Primeiramente 

foi realizada a tricotomia e a abrasão da pele dos indivíduos na superfície muscular de 

interesse (DELUCA, 1997), com a utilização de algodão umedecido com álcool. 

Utilizaram-se os eletrodos de superfície, com 15 mm de raio total (Meditrace
TM

, 

Mainsfield, Canadá), em configuração bipolar, com distância de 2 cm entre eles (BECK et 

al., 2005) e posicionados longitudinalmente em relação às fibras musculares no ventre do 

músculo de interesse.  

Após esse procedimento, os locais de posicionamento dos eletrodos foram 

determinados de acordo com as recomendações do SENIAM. Para o músculo longissimus, 

os eletrodos foram posicionados na vertical, a dois dedos de distância do processo espinhal 

de L1. Para o músculo gluteus medius, fixaram-se os eletrodos na metade da linha que liga 

a espinha ilíca ao trocanter maior. Para o vastus lateralis, os eletrodos foram posicionados 
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em 2/3 da linha entre a espinha ilíaca anterossuperior e a lateral da patela. Para o bíceps 

femoralis, os eletrodos foram posicionados em 50% da linha entre o túber isquiático e o 

epicôndilo lateral da tíbia. Para o obliquus internus abdominis, os eletrodos foram 

colocados 2 cm medialmente e inferiormente à espinha ilíaca anterossuperior (MARQUES 

et al., 2012). Para o obliquus externus abdominis, posicionaram-se os eletrodos em 50% da 

distância entre a região inferior da caixa torácica e a espinha ilíaca anterossuperior 

(MARQUES et al., 2012). Por fim, para o latissimus dorsi, os eletrodos foram 

posicionados sobre o volume muscular na linha da fossa axilar. O eletrodo de referência foi 

posicionado na tuberosidade da tíbia da perna direita. Foi utilizado um multímetro digital 

(modelo DT-830B, SMART) para medir o nível de resistência entre os eletrodos e a pele, 

antes do início da sessão de coleta de dados. Aceitou-se um nível de resistência entre os 

eletrodos de até 3000.  

Com os eletrodos posicionados, os sujeitos foram instruídos a realizar um 

aquecimento de 5 min de caminhada em esteira. Nos testes isométricos máximos, os 

indivíduos foram posicionados de forma distinta para cada um dos músculos avaliados, de 

acordo com o Quadro 4 (KONRAD, 2006). Todas as avaliações foram realizadas do lado 

direito, e os ângulos foram controlados com o auxílio de um goniômetro. Todos os sujeitos 

foram instruídos e estimulados a exercer a máxima força possível em cada um dos testes 

isométricos, de forma a produzirem essa força o mais rápido possível. Realizaram-se três 

tentativas para cada contração isométrica voluntária máxima (CIVM) de cada músculo, 

com duração de 5 s e com intervalo de 3 min entre cada tentativa. 

Para a obtenção da ativação muscular, o sinal EMG foi captado por meio de dois 

eletromiógrafos (Miotool 400, Miotec, Porto Alegre, Brasil), compostos por quatro canais 

e com frequência de amostragem de 2000 Hz em cada canal, utilizando-se o software 

MioGraph (Miotec, Porto Alegre, Brasil), para posterior análise no software SAD32 

(UFRGS, Porto Alegre, Brasil). O protocolo de coleta de dados pode ser visto na Figura 6. 
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Quadro 4: Posicionamento e execução do teste de contração isométrica voluntária máxima para os 

músculos obliquus internus abdominis, obliquus externus abdominis, gluteus medius, longissimus, 

latissimus dorsi, biceps femoris e vastus lateralis. 

Músculo Posição Descrição 

obliquus internus abdominis 

 

Com a coluna em 30º de 

flexão, membros inferiores 

flexionados a 90º e pés 

apoiados sobre a maca, o 

sujeito realizará a flexão do 

tronco. 

obliquus externus abdominis 

 

Em decúbito lateral, fixado à 

maca em três pontos, deve-se 

realizar a flexão lateral da 

coluna conta a resistência. 

gluteus medius  

 

Em decúbito lateral, com a 

perna direita fixada à maca, o 

sujeito deve realizar a 

abdução. 

longissimus 

 

Em decúbito dorsal, fixado 

em três pontos, deve ser 

realizada a extensão da 

coluna. 

latissimus dorsi 

 

Sentando em um banco e 

segurando uma alça fixa com 

ombro e cotovelo flexionados 

a 90º, será realizada a 

extensão do ombro. 

biceps femoralis 

 

Em decúbito ventral, fixado à 

maca em três pontos, deve-se 

realizar a flexão de joelhos 

contra a resistência da faixa 

de fixação. 

vastus lateralis 

 

Sentado em uma cadeira, com 

quadril e joelhos flexionados 

a 90º, e fixado à cadeira em 

três pontos, deve-se realizar a 

extensão do joelho contra a 

resistência. 
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3.5.4 Ativação eletromiográfica durante a corrida 

Após 15 minutos da realização dos testes de CIVM, iniciou-se o protocolo de 

corrida para as velocidades de 10 e 12 km.h
-1

. O sinal EMG foi gravado em um 

microcomputador no último minuto do protocolo em esteira para cada uma das velocidades 

analisadas, utilizando-se o software de aquisição de dados Miograph (Miotec, Porto 

Alegre, Brasil). Visto que a solução de conversão analógica-digital (A/D) do 

eletromiógrafo Miotool é equipada com Program Gains (PGA‟s) internos, o próprio 

programa de aquisição dos sinais EMG  computa os valores de ganhos que estão sendo 

utilizados na aquisição, fazendo a compensação desses valores automaticamente, sem a 

necessidade de divisões posteriores à aquisição. 

Os dados cinemáticos, utilizados para avaliação do sinal EMG nas diferentes fases 

da passada, também foram obtidos no último minuto de cada velocidade analisada, 

mediante filmagem com uma câmera filmadora da marca CASSIO, com taxa de 

amostragem de 120 Hz. Esses dados foram obtidos de forma alinhada aos dados EMG, por 

meio de um sinal luminoso que gera também um pico no sinal EMG, no canal especificado 

para o alinhamento. 

Posteriormente, os arquivos (*.mio) referentes às situações de corrida e às CIVMs 

foram exportados para análise no software SAD32 (UFRGS, PortoAlegre, Brasil).  

3.5.5 Custo metabólico  

Os testes em esteira nas velocidades de 10 e 12 km.h
-1

 foram realizados 

concomitantemente com a coleta dos dados EMG. Para tanto, o sujeito permaneceu durante 

15 min em repouso, sentado, e logo após mais 5 min em repouso em posição ortostática 

para verificação da FC e do VO2 em repouso, para confirmação do início do teste e 

posteriores cálculos. A RER deveria estar abaixo de 0,85, para garantir que o indivíduo 

partiu de um mesmo estado de repouso em cada etapa do teste.  

Após o período de repouso, realizou-se um aquecimento de 5 min na esteira rolante 

e, logo após, mais dois estágios de 7 min, um em cada uma das velocidades de corrida 

estabelecidas (10 e 12 km.h
-1

). Essas velocidades foram randomizadas, respeitado-se um 

intervalo de 5 min entre as situações ou até que a FC voltasse aos níveis de repouso. Os 
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valores de VO2 foram coletados nos últimas 4 min de cada situação, sendo considerados os 

últimos 3 min para análise. Os dados foram coletados por meio de um analisador de gases 

modelo VO2000 (MEDGRAPHICS, Ann Arbor, EUA). 

Todos os sujeitos foram orientados a realizar o balanço natural de membros 

superiores e a olhar diretamente a sua frente (CAPPELLINI et al., 2006). Também foram 

orientados a utilizar roupas e calçados adequados à prática de atividade física. Os calçados 

deveriam ser os mesmos em todas as sessões de avaliação, para evitar interferências nos 

dados.  

 

Figura 6: Desenho esquemático da sessão de coleta de dados de custo metabólico e ativação 

eletromiográfica durante a corrida: preparação da pele para colocação de eletrodos, repouso, 

contração isométrica voluntária máxima (CIVM), dados fisiológicos e eletromiográficos durante a 

corrida para as velocidades de 10 km.h
-1

 e 12 km.h
-1

, em ordem randomizada. 

3.5.6 Tempo de prova de 5 km  

Em uma terceira sessão, realizou-se uma prova de 5 km em pista para todos os 

sujeitos em uma única prova, para determinar o tempo total de realização do percurso. O 

local da prova foi a pista de corrida do Centro Estadual de Treinamento Esportivo de Porto 

Alegre (CETE). Os tempos foram controlados individualmente por meio de cronômetros e 

confirmados mediante a filmagem da prova. A prova foi realizada sempre em um mesmo 

horário, respeitando-se condições semelhantes de temperatura e de umidade relativa do ar. 

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

3.6.1  Parâmetros eletromiográficos  

3.6.1.1 Amplitude máxima isométrica do sinal eletromiográfico 

Os sinais coletados durante as CIVMs foram salvos no software MioGraph, para 

posterior análise no software SAD32. Para tanto, foram removidos os componentes 

contínuos do sinal EMG; e, em seguida, o sinal foi filtrado através do filtro passa-banda do 
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tipo Butterworth de 5ª ordem, com frequências de corte entre 20 e 500 Hz. Após a 

filtragem, identificou-se o período de platô da ativação isométrica para recorte de 1 s. O 

valor root mean square (RMS) foi obtido por meio de janelamento do tipo Hamming, com 

intervalo de 1,0 em unidades de tempo (segundos). Esse procedimento foi realizado para 

todos os músculos, considerando-se válida a tentativa com o maior valor RMS encontrado. 

3.6.1.2 Ativação eletromiográfica durante a corrida 

Para a análise da ativação EMG durante as situações de corrida, foi realizado o 

mesmo procedimento de filtragem de sinal referido para a CIVM. A curva RMS foi obtida 

com janelamento do tipo Hamming, com intervalo de 0,1 s. Em seguida, o sinal RMS foi 

deslocado e recortado a partir do sinal emitido pelo sistema de alinhamento, em 

concordância com as análises de vídeo (Figura 7).  

 

 

 

 

Figura7: Sinal eletromiográfico alinhado com a filmagem da corrida. 

Após deslocada a curva de acordo com o alinhamento, foram identificados nas 

filmagens os tempos correspondentes às três fases da passada: a) pré-ativação: 100 ms 

anteriores ao contato do calcanhar com o solo (PAAVOLAINEN et al. 1999b; 

KYRÖLÄINEN et al., 2005); b) contato do calcanhar com o solo;  c) tempo referente ao 

despregue para posterior recorte do sinal EMG.  

Os recortes referentes à pré-ativação, à fase de contato (do contato do calcanhar 

com o solo até o despregue) e à fase de balanço da passada (do despregue até o contato do 

calcanhar com o solo) foram realizados para as cinco passadas centrais. Em seguida, 
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calculou-se uma média desses recortes, para obtenção do valor RMS médio de cada sujeito 

para cada fase da passada (Figura 8). Os valores RMS representativos da ativação EMG 

nas três fases foram posteriormente normalizados pelo RMS encontrado na CIVM, e foram 

expressos como percentual da CIVM para posterior análise estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Análise do sinal RMS do músculo gluteus medius na 

fase de apoio representativo. A) Recorte de cinco repetições; B) 

Gluteus medius- Fase de Apoio 
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soma das cinco curvas; C) curva média das cinco repetições 

centrais. 

3.6.1.3 Padrão de ativação eletromiográfica durante a corrida 

A análise do padrão de ativação EMG dos sete músculos analisados durante as 

situações de corrida pré- e pós-treinamento, nos grupos GC e GP, foi realizada por meio de 

análise temporal do sinal EMG em relação ao tempo, considerado o eixo x normalizado de 

0 a 100% da passada. Para tanto, o sinal bruto EMG foi deslocado de acordo com o sistema 

de alinhamento, retificado e filtrado com um filtro passa-baixa do tipo Butterworth de 5ª 

ordem, com frequência de corte de 10 Hz (CAPPELLINI et al., 2006). Após a filtragem, 

foram feitos os recortes referentes a cinco passadas centrais, para cálculo da curva média. 

As curvas médias de cada sujeito foram reamostradas em 200 pontos e exportadas para o 

software Excel (Microsoft, Redmond, EUA), para o cálculo da curva média entre os 

sujeitos, respeitando-se o período de treinamento e o rupo pertencente.  

3.6.2 Parâmetros metabólicos 

3.6.2.1 Potência metabólica (Wmet) 

A Wmet foi considerada a diferença entre o VO2 coletado durante o exercício e o 

VO2 em repouso, em relação ao tempo. Como a unidade de medida considerada é Watts 

(W), essa diferença foi multiplicada pelo coeficiente de energia (20,9 J.ml
-1

) e dividida 

pelo tempo em segundos (60 s).  

Equação 1   
s

mlJOVOV
Wmet

repousoexercício

60

.9,20)( 1

22





 

3.6.2.2 Custo metabólico (Cmet) 

Os valores de custo metabólico, referentes às velocidades de 10 km.h
-1

  (Cmet10) e 

12 km.h
-1

 (Cmet12), foram calculados dividindo-se o Wmet pela velocidade em m.s
-1

. 
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3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para todas as análises descritas a seguir, empregou-se o teste complementar de 

Bonferroni a fim de localizar possíveis diferenças significativas. O nível de significância 

adotado foi de α <0,05, e o pacote estatístico utilizado foi SPSS versão 18.0 (IBM, 

Armonk, EUA).  

 

3.7.1 Análise entre grupos no período pré-treinamento 

A apresentação dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva com média 

e desvio-padrão (DP). Para a verificação da normalidade e homogeneidade dos dados, 

foram utilizados os testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Para a análise entre 

os grupos, no período pré-treinamento utilizou-se ANOVA one-way; e, em caso de 

distribuição não-paramétrica, foi utilizado o teste de Mann-Whitney. 

  

3.7.2 Análise entre os períodos de treinamento e grupos 

As comparações referentes às variáveis de desempenho de corrida, variáveis 

metabólicas, de ativação muscular e de caracterização da amostra, entre os fatores tempo e 

grupo, foram realizadas utilizando-se o modelo de Equações de Estimativas Generalizadas 

(GEE).  



61 

 

  

4 RESULTADOS  

4.1 NORMALIDADE DOS DADOS 

Para a comparação dos grupos no período pré-treinamento, verificou-se a 

normalidade dos dados. Os dados do estudo apresentaram distribuição paramétrica e não-

paramétrica (APÊNDICE B). Dada a grande variabilidade interindividual característica dos 

dados EMG, algumas variáveis apresentaram distribuição não-paramétrica, justificando o 

uso do teste de Mann-Whitney para a comparação desses variáveis entre grupos no período 

de pré-treinamento.  

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Os dados de caracterização da amostra podem ser vistos na Tabela 1. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos no período pré-treinamento, em 

nenhuma das variáveis analisadas nesta seção. Em relação à frequência às sessões de 

treinamento, todos os sujeitos considerados para análise de resultados, de ambos os grupos, 

compareceram a 100% das sessões.  

Tabela 1. Valores de média (desvio-padrão) da idade, estatura, massa corporal, 

gordura corporal, massa magra, consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e 

velocidade no segundo limiar ventilatório (LV2) do período pré-treinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Grupo   

 Controle (n=16) Pilates (n=15) p 

Idade (anos) 18,44(0,52) 18,42(0,51) 0,996 

Estatura (cm) 176,66(9,89) 175,07(8,06) 0,404 

Massa corporal (kg) 73,64(10,79) 70,71(10,90) 0,391 

Gordura corporal (%) 10,81(2,49) 9,34(1,98) 0,205 

Massa magra (%) 49,82(2,26) 50,54(2,40) 0,583 

Velocidade LV2 (km.h
-1

) 14,44(1,33) 14,21(1,05) 0,837 

VO2máx (ml.kg
-1

.min
-1

) 51,26(5,43) 51,75(7,55) 0,926 
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4.3 VARIÁVEIS DEPENDENTES 

4.3.1 Desempenho de corrida e variáveis respiratórias  

Para as variáveis tempo de prova de 5 km, VO2máx, Cmet10 e Cmet12, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos no período pré-treinamento. No 

período pós-treinamento, o GP apresentou valores significativamente mais elevados para o 

VO2máx (p<0,001), e significativamente mais baixos para tempo de prova de 5 km 

(p<0,001) e Cmet 12 (p=0,019). 

Em relação ao fator tempo, foram encontradas diferenças significativas para todas 

as variáveis, em ambos os grupos. Esses resultados podem ser observados na Tabela 2.  

Tabela 2: Efeito do treinamento de corrida e corrida combinada com Pilates sobre variáveis de 

desempenho e respiratórias.  Dados apresentados com média (erro-padrão) para tempo de prova de 5 

km (tempo de 5 km), consumo de oxigênio máximo (VO2máx), custo metabólico em 10 km.h
-1

 (Cmet10) 

e 12 km.h
-1

 (Cmet12), velocidade no segundo limiar ventilatório (velocidade LV2) e consumo de 

oxigênio no segundo limiar ventilatório (VO2 LV2). 

* Diferenças estatisticamente significativas entre os períodos pré- e pós-treinamento; 
a
 diferenças 

significativas entre os grupos no período pós-treinamento. 

 

Variáveis 

(n=31) 

Grupo Período Efeito 

tempo 

Efeito 

grupo 

Interação 

grupo x tempo 

  Pré Pós p p p 

Tempo de 5 km  GC 25,33(0,58) 24,61(0,52)* <0,001 0,441 <0,001 

(min) GP 25,65(0,44) 23,23(0,40)*
a
  

 
 

VO2máx GC 51,32(1,2) 53,72(1,58)* <0,001 0,204 <0,001 

(ml.kg-1.min-1) GP 51,8(1,73) 58,53(1,59)*
a
  

 
 

Cmet10 GC 4,27(0,09) 3,85 (0,13)* <0,001 0,868 0,923 

(J.kg-1.m-1) GP 4,26 (0,09) 3,82 (0,08)*  
 

 

Cmet12 GC 5,22(0,08) 4,71(0,11)* <0,001 0,014 0,019 

( J.kg-1.m-1) GP 5,00(0,10) 4,33(0,07)*
a
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4.3.2 Variáveis eletromiográficas  

4.3.2.1 Contração isométrica voluntária máxima 

Os dados de contração isométrica voluntária máxima (CIVM) podem ser 

observados em média (erro-padrão) na Tabela 3. Na comparação entre os períodos de 

treinamento, os músculos OE, OI, LO, BF e GM apresentaram um aumento significativo 

no GP, enquanto que o VA apresentou aumento significativo entre pré- e pós-treinamento 

no GC e no GP. Ainda, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos GC 

e GP no período pré-treinamento. No período pós-treinamento, o GP apresentou valores 

significativamente maiores para a CIVM dos músculos OE, OI, LO e GM, quando 

comparado ao GC. 

 

Tabela 3: Efeitos do treinamento de corrida e corrida combinada com Pilates na contração 

isométrica voluntária máxima (CIVM), em milivolts (mV), dos músculos obliquus externus 

abdominis (OE), obliquus internus abdominis (OI), vastus lateralis (VA), longissimus (LO), biceps 

femoris (BF), gluteus medius (GM) e latissimus dorsi (LA).  

Variáveis Grupo Período Efeito 

tempo 

Efeito 

grupo 

Interação 

grupoxtempo 

  Pré Pós p p p 

CIVM OE GC 233,00(28,41) 229,36(41,75) 0,005 0,048 0,047 

(mV) GP 249,87(22,12) 316,95(26,70)*
a
    

CIVM OI GC 527,14(60,5) 510,52(71,19) 0,03 0,037 0,006 

(mV) GP 550,69(60,85) 685,48(73,46)*
a
    

CIVM VA GC 425,53(26,82) 483,16 (36,73)* 0,032 0,193 0,138 

(mV) GP 432,39 (40,79) 561,93 (46,61)*    

CIVM LO GC 284,31(17,51) 285,79(15,25) 0,012 0,027 0,016 

(mV) GP 299,39(21,31) 371,22(21,49)*
a
    

CIVM BF GC 379,40(29,5) 452,78(37,11)* <0,001 0,559 0,034 

(mV) GP 370,47(30,56) 510,20(27,59)*    

CIVM GM GC 471,15(39,47) 529,03(53,10) 0,006 0,007 0,040 

(mV) GP 450,12(33,60) 587,68(45,61)*
a
    

CIVM LA GC 348,14(28) 376,24(32,59) 0,502 0,660 0,745 

(mV) GP 376,05(32,86) 385,81(47,95)    

* Diferenças estatisticamente significativas entre os períodos pré- e pós-treinamento; 
a
 diferenças 

significativas entre os grupos no período pós-treinamento. 
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4.3.2.2 Ativação muscular nas fases de pré-ativação, apoio e balanço da passada 

Os dados de ativação muscular durante as fases da passada, apresentados em 

percentual da CIVM, demonstraram comportamento distinto em relação às demais 

variáveis analisadas. Encontraram-se diferenças significativas, no período pré-treinamento, 

para OE e BF em 10 km.h
-1

, na fase de balanço (p= 0,018 e 0,048, respectivamente); e para 

VA (p= 0,024) e BF (p=0,26) em 10 km.h
-1

, na fase de pré-ativação.  

4.3.2.2.1 Obliquus externus abdominis 

Em relação aos resultados para OE (Figura 9) de acordo com as fases de ativação, 

foi encontrado um aumento significativo na fase de pré-ativação, entre os períodos de 

treinamento em 10 km.h
-1

 (p=0,022). Entretanto, não foram encontradas diferenças entre 

grupos (p=0,983). Ainda na velocidade de 10 km.h
-1

, foi encontrada, para GC e GP, 

redução do percentual de ativação entre os períodos de treinamento, somente na fase de 

balanço (p=0,002).  

Nas fase de apoio (p<0,001) e balanço (p<0,001), em 12 km.h
-1

, encontrou-se uma 

redução significativa no percentual de ativação, em ambos os grupos. Além disso, no pós-

treinamento, na fase de balanço, o GP apresentou menores valores quando comparado ao 

GC (p=0,009).  
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Figura 9: Acima, padrão de ativação médio do músculo obliquus externus abdominis 

(mV), no pré- e no pós-treinamento, normalizado em 100% da passada. Abaixo, média 

(±erro-padrão) da ativação muscular nas três fases, apresentada como percentual da CIVM. 

Linhas vermelhas representam a velocidade de 12 km.h
-1

; linhas azuis, a velocidade de 10 

km.h
-1

. Linhas pontilhadas representam o grupo controle (GC); e linhas cheias, o grupo 

Pilates (GP). As linhas pontilhadas verticais indicam o final da fase de contato. * 

Diferenças significativas entre pré e o pós-treinamento; 
a
 diferença significativa entre os 

grupos (p<0,005). 

 

4.3.2.2.2 Obliquus internus abdominis  

 

Para o OI (Figura 10), na fase de pré-ativação, foi observado um aumento 

significativo entre pré- e pós-treinamento, em ambos os grupos, em 10  km.h
-1

 (p=0,009). 

Já na velocidade de 12 km.h
-1

, somente o GP apresentou aumento na pré-ativação entre os 

períodos de avaliação (p=0,01), e este foi menor do que GC (p=0,003).  

Nas fases de apoio e balanço, observou-se uma redução significativa na ativação 

muscular, comparando pré e pós, em ambas as velocidades, tanto no GC quanto no GP 

(p<0,001). Em 12 km.h
-1

, a ativação no GP foi significativamente menor do que no GC no 

pós-treinamento (p=0,01). 

 

 

Obliquus externus abdominis – Ativação EMG durante a corrida 
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Figura 10: Acima, padrão de ativação médio do músculo obliquus internus abdominis 

(mV), no pré- e no pós-treinamento, normalizado em 100% da passada. Abaixo, média 

(±erro-padrão) da ativação muscular nas três fases, apresentada como percentual da CIVM. 

Linhas vermelhas representam a velocidade de 12 km.h
-1

; linhas azuis, a velocidade de 10 

km.h
-1

. Linhas pontilhadas representam o grupo controle (GC); e linhas cheias, o grupo 

Pilates (GP). As linhas pontilhadas verticais indicam o final da fase de contato. * 

Diferenças significativas entre pré- e pós-treinamento; 
a
 diferença significativa entre os 

grupos (p<0,005).  

4.3.2.2.3 Vastus lateralis  

Os resultados encontrados para o músculo VA estão apresentados na Figura 11. Nas 

fases de pré-ativação (fator grupo  p= 0,273; fator tempo – p= 0,260) e balanço (fator 

grupo – p= 0,551; fator tempo – p= 0,565), não foram encontradas diferenças significativas 

na ativação muscular, em nenhuma situação de análise. Entretanto, na fase de apoio, foi 

observada redução significativa na ativação entre os períodos de treinamento, em todas as 

situações analisadas (p<0,001). Especificamente para o VA, não foram encontradas 

diferenças entre os grupos em nenhuma das fases da passada. 

 

 

 

 

 
 

 

Obliquus internus abdominis – Ativação EMG durante a corrida 
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Figura 11: Acima, padrão de ativação médio do músculo vastus lateralis (mV) no pré- e 

no pós-treinamento, normalizado em 100% da passada. Abaixo, média (±erro-padrão) da 

ativação muscular nas três fases, apresentada como percentual da CIVM. Linhas vermelhas 

representam a velocidade de 12 km.h
-1

; linhas azuis, a velocidade de 10 km.h
-1

. Linhas 

pontilhadas representam o grupo controle (GC); e linhas cheias, o grupo Pilates (GP). As 

linhas pontilhadas verticais indicam o final da fase de contato. * Diferenças significativas 

entre pré e pós-treinamento; 
a
 diferença significativa entre os grupos (p<0,005). 

4.3.2.2.4 Longissimus  

Nos resultados para o LO (Figura 12), não foram encontradas diferenças significativas 

na fase de pré-ativação, em nenhuma situação avaliada. Na fase de apoio, para a 

velocidade de 10 km.h
-1

, ambos os grupos apresentaram redução da ativação muscular 

(p=0,001). Já na velocidade de 12 km.h
-1

, somente o GP apresentou redução da ativação 

quando comparados pré- e pós-treinamento (p=0,003). Além disso, a ativação do GP foi 

significativamente menor do que a do GC no período pós-treinamento (p=0,002).  

Ainda em relação ao LO, na fase de balanço, em 10 km.h
-1

, não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos (p=0,630) ou períodos de treinamento (p=0,364). 

Para a velocidade de 12 km.h
-1

, o GP apresentou valores de ativação significativamente 

Vastus lateralis – Ativação EMG durante a corrida 
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menores no pós-treinamento em relação ao pré-treinamento (p<0,001), e menores do que 

os do GC também no pós-treinamento (p=0,005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Acima, padrão de ativação médio do músculo longissimus (mV) no pré- e no 

pós-treinamento, normalizado em 100% da passada. Abaixo, média (±erro-padrão) da 

ativação muscular nas três fases, apresentada como percentual da CIVM. Linhas vermelhas 

representam a velocidade de 12 km.h
-1

; linhas azuis, a velocidade de 10 km.h
-1

. Linhas 

pontilhadas representam o grupo controle (GC); e linhas cheias, o grupo Pilates (GP). As 

linhas pontilhadas verticais indicam o final da fase de contato. * Diferenças significativas 

entre pré e pós-treinamento; 
a
 diferença significativa entre os grupos (p<0,005). 

 

4.3.2.2.5 Biceps femoris  

Em relação ao músculo BF (Figura 13), na fase de pré-ativação, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os períodos de treinamento na velocidade de 10 

km.h
-1

 (p=0,498). Por outro lado, na velocidade de 12 km.h
-1

, esse apresentou redução 

significativa no percentual de pré-ativação para o GC e o GP (p<0,001).  

Na fase de apoio, tanto em 10 km.h
-1

 (p<0,001) quanto em 12 km.h
-1

 (p<0,001), o 

BF apresentou redução significativa do percentual de ativação quando comparados o pré- e 

pós-treinamento, independentemente do grupo analisado. Na fase de balanço, houve 

redução significativa do percentual de ativação, nas duas velocidades e nos dois grupos. 

Longuissimus – Ativação EMG durante a corrida 
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Figura 13: Acima, padrão de ativação médio do músculo biceps femoris (mV) no pré- e no pós-

treinamento, normalizado em 100% da passada. Abaixo, média (±erro-padrão) da ativação 

muscular nas três fases, apresentada como percentual da CIVM. Linhas vermelhas representam a 

velocidade de 12 km.h
-1

; linhas azuis, da velocidade de 10 km.h
-1

. Linhas pontilhadas representam 

o grupo controle (GC); e linhas cheias, o grupo Pilates (GP). As linhas pontilhadas verticais 

indicam o final da fase de contato. * Diferenças significativas entre pré e pós-treinamento; 
a
 

diferença significativa entre os grupos (p<0,005).  

 

4.3.2.2.6 Gluteus medius 

No GM, na fase de pré-ativação em 10 km.h
-1

 e 12km.h
-1

,
 
não foram encontradas 

diferenças significativas (fator grupo – p= 0,841; fator tempo – p= 0,083; fator grupo – p= 

0,686; fator tempo – p= 0,081, respectivamente). Na fase de apoio, tanto em 10 km.h
-1

 

(p=0,003) quanto em 12 km.h
-1

 (p<0,001), houve redução do percentual de ativação nos 

dois grupos e velocidades analisadas, em relação aos períodos de treinamento.  

Em 12 km.h
-1

, a ativação muscular do GP foi significativamente menor em relação 

à do GC no pós-treinamento (p=0,005). Na fase de balanço, não foram encontradas 

diferenças significativas em relação aos fatores tempo (p=0,968) e grupo (p=0,712) na 

velocidade de 10 km.h
-1

. Todavia, na velocidade de 12 km.h
-1

 , o GP e o GC apresentaram 

Biceps femoris – Ativação EMG durante a corrida 
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redução do percentual de ativação quando analisado o fator tempo (p<0,001), e a ativação 

do GP foi significativamente menor que a do GC no pós-treinamento (p=0,005) (Figura 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Acima, padrão de ativação médio do músculo gluteus medius (mV) no pré- e pós-

treinamento, normalizado em 100% da passada. Abaixo, média (±erro-padrão) da ativação 

muscular nas três fases, apresentada como percentual da CIVM. Linhas vermelhas representam a 

velocidade de 12 km.h
-1

; linhas azuis, a velocidade de 10 km.h
-1

. Linhas pontilhada representam o 

grupo controle (GC); e linhas cheias, o grupo Pilates (GP). As linhas pontilhadas verticais 

indicam o final da fase de contato. * Diferenças significativas entre pré e pós-treinamento; 
a
 

diferença significativa entre os grupos (p<0,005). 

Gluteus medius – Ativação EMG durante a corrida 



71 

 

  

4.3.2.2.7 Latissimus dorsi  

No LAT (Figura 15), não foram encontradas diferenças significativas em nenhuma 

das fases da passada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Acima, padrão de ativação médio do músculo latissimus dorsi (mV) no pré- e no pós-

treinamento, normalizado em 100% da passada. Abaixo, média (±erro-padrão) da ativação 

muscular nas três fases, apresentada como percentual da CIVM. Linhas vermelhas representam a 

velocidade de 12 km.h
-1

; linhas azuis, da velocidade de 10 km.h
-1

. Linhas pontilhadas representam 

o grupo controle (GC); e linhas cheias, o grupo Pilates (GP). As linhas pontilhadas verticais 

indicam o final da fase de contato. * Diferenças significativas entre pré e pós-treinamento; 
a
 

diferença significativa entre os grupos (p<0,005). 

Latissimus dorsi – Ativação EMG durante a corrida 
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5 DISCUSSÃO 

Muito se discute acerca dos mecanismos minimizadores de energia durante a 

corrida, os quais teriam um papel fundamental na busca de estratégias para um melhor 

desempenho. Do ponto de vista mecânico, o modelo “massa-mola” indica existir um 

armazenamento e uma liberação de energia elástica durante a corrida, o que contribui para 

a minimização de dispêndio de energia metabólica (SAIBENE; MINETTI, 2003). Dessa 

forma, alterações nesse sistema poderiam levar a uma melhor economia de corrida (ECO), 

um dos fatores determinantes do desempenho (FOSTER; LUCIA, 2007).  

Kyrolainen  et al. (2001) indicam que uma menor variação vertical do centro de 

massa, um maior comprimento de passo e um menor tempo de contato com o solo 

poderiam influenciar a otimização da minimização de energia. Os resultados desse trabalho 

reforçam a hipótese existente de que, com vistas a encontrar um mínimo custo de 

transporte, o corpo humano poderia utilizar diferentes combinações de comprimento e 

frequência de passada, fatores que também se correlacionam com o desempenho em 

corrida (TARTARUGA et al., 2012). Além disso, Hoff et al. (2002) concluíram que um 

menor tempo de contato é acompanhado por um maior tempo com menor nível de ativação 

muscular, o que indica uma menor demanda metabólica em uma mesma velocidade 

submáxima.  

Por conseguinte, uma menor demanda metabólica muscular é dependente de uma 

série de fatores, como o nível de ativação na tarefa. De acordo com o recente modelo de 

minimização de energia na corrida de Miller et al. (2012), a redução da atividade muscular 

é a estratégia prioritária para gerar uma maior economia durante a corrida. Esse modelo foi 

construído utilizando a velocidade de 3,76 m.s
-1

, semelhante à maior velocidade avaliada 

no presente estudo (12 km.h
-1

), e serve de apoio aos resultados aqui encontrados.  

Juntamente com uma redução do Cmet em ambas as velocidades, para os dois 

grupos, em decorrência dos treinamentos aplicados, foi encontrada, de maneira geral, uma 

redução do percentual de ativação muscular para uma mesma velocidade no pós-

treinamento. Ainda, o GP apresentou uma redução significativamente maior para o Cmet12 e 

o desempenho de prova de 5 km em comparação ao GC. Essa redução foi acompanhada de 

um maior VO2máx e uma maior redução do percentual de ativação dos músculos OE (fase 
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de balanço Δ6,77%), OI (fase apoio Δ5,84%; balanço Δ9,73%), LO (fase de apoio Δ8%; 

balanço Δ16,03%) e GM (fase de apoio Δ9,81; balanço 5,05%), em comparação ao GC, 

durante a corrida em 12 km.h
-1

, de acordo com o modelo de Miller et al. (2012).  

Portanto, se um melhor desempenho de prova de 5 km pode ser determinado por 

um maior VO2máx, pela capacidade de sustentar uma maior fração de VO2máx e por uma 

melhor ECO; e, além disso, a redução da ativação muscular é um dos fatores que otimiza o 

modelo minimizador de energia na corrida (HOFF et al., 2002; MILLER et al., 2012), os 

achados do presente estudo sugerem que existe uma relação entre um treinamento de 12 

semanas de MP original de solo sobre os mecanismos minimizadores de energia da corrida, 

que leva a uma consequentemente melhora do desempenho (Figura 16). 

Figura 16: Desenho esquemático do modelo de desempenho 

proposto no presente estudo (PRAMPERO et al., 1986, SAIBENE; 

MINETTI, 2003; SAUNDERS et al., 2004; MILLER et al., 2012). 

Analisando de forma isolada, a menor ativação muscular encontrada durante a 

corrida, para ambos os grupos, nas velocidades de 10 km.h
-1 

e 12 km.h
-1

, pode ser 

explicada pela chamada “economia neuromuscular” (CADORE et al., 2011), definida 

como a redução de unidades motoras recrutadas quando considerada uma situação de 
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mesma tarefa submáxima. Esse fato explicaria, em parte, os resultados do presente estudo, 

no qual as mesmas velocidades de corrida foram analisadas pré- e pós-treinamento.  

Sobre esse aspecto, o treinamento de corrida realizado pelo GC apresentou redução 

das ativações musculares em ambas as velocidades, quando comparadas pré- e pós-

treinamento, sendo as reduções do GP significativamente mais acentuadas. Tais resultados 

demonstram existir uma possível economia neuromuscular, especialmente quando 

analisados juntamente com os resultados encontrados para a CIVM.  

A amplitude máxima do sinal EMG foi significativamente maior após o 

treinamento, em ambos os grupos, para o músculo VAS. Contudo, para os músculos OE, 

LO, OI e GM, foram encontrados aumentos significativos somente para o GP, que realizou 

um treinamento específico para essa musculatura.  

Possivelmente, o aumento na amplitude máxima encontrada na CIVM, juntamente 

com o maior VO2máx encontrado no pós-treinamento, faz com que as cargas relativas 

representadas pelas velocidades no pré-treinamento tornem-se relativamente menores, 

justificando um menor recrutamento de unidades motoras durante a execução da mesma 

tarefa no período pós-treinamento. Essa hipótese explicaria especialmente os achados para 

o GP, que apresentou maiores níveis de redução do percentual de ativação durante a 

corrida e menor tempo de prova de 5 km quando comparado ao GC. 

A melhora do tempo em prova e do Cmet12, e a maior redução do percentual de 

ativação EMG na corrida para o GP parecem estar relacionadas ao controle e à 

estabilização da região lombopélvica. As relações da atividade EMG com a estabilidade 

são bem consolidadas na literatura. Sabe-se que o controle do tronco é um fator importante 

para o Cmet, e que a movimentação dos membros inferiores está intimamente ligada aos 

movimentos lombopélvicos, e esses seriam dependentes da maior rigidez dos músculos 

abdominais (GARDNER-MORSE; STOKES, 1998; SAUNDERS et al., 2004).  

Assim, o aumento da velocidade de corrida provocaria mais movimentos 

lombopélvicos e, consequentemente, maior instabilidade, o que demandaria maior controle 

neuromuscular para suprir a necessidade de estabilização durante movimentos cíclicos, 

como a corrida (ENGLAND; GRANATA, 2007; SAUNDERS et al., 2005). Por sua vez, 

essa maior demanda neuromuscular para estabilizar a região lombopélvica parece estar 



75 

 

  

relacionada com uma maior contribuição de ativações concêntricas – sendo estas mais 

dispendiosas em relação às excêntricas e às isométricas –, o parece reforçar o consenso de 

que um sistema instável é também menos econômico (GRANATA; ORISHIMO, 2001).  

Nessa perspectiva, a estabilização lombopélvica é um dos enfoques do método 

Pilates. Dentre os seus princípios norteadores, a respiração (BARBOSA et al., 2015) e a 

centralização (BARBOSA et al., 2013) são comprovadamente capazes de aumentar os 

estímulos nas musculaturas abdominais profundas, responsáveis pela estabilização, como 

os músculos rectus abdominis, OI, OE e transversus abdominis (SAUNDERS et al., 2005; 

POSADZKI et al., 2011).  

Em vista disso, Phrompaet et al. (2010), analisaram os efeitos de um treinamento 

de Pilates no controle dos movimentos lombopélvicos. Ao final de oito semanas de 

treinamento, os autores encontraram que 65% dos sujeitos do grupo Pilates passaram no 

teste de estabilidade lombopélvica em apenas quatro semanas de treinamento, e 85% deles 

passaram na oitava semana; enquanto que nenhum sujeito do grupo controle obteve êxito 

no teste. Os autores indicam que a melhora do recrutamento da musculatura abdominal 

durante os exercícios de Pilates parece contribuir para o desenvolvimento de força dessa 

musculatura, o que resultaria em uma melhor estabilidade. Entretanto, nesse estudo não foi 

monitorada a atividade EMG. 

No que toca à ativação EMG, em estudo recente, Barbosa et al. (2015) encontraram 

maior percentual de ativação muscular no transversus abdominis e no OI, em um exercício 

de flexão do tronco executado com o princípio da respiração do método Pilates, em 

comparação à flexão de tronco convencional, com valores normalizados pela CIVM 

(Pilates 26,16±3%; Convencional 21,80±3,76% da CIVM; p=0,0166). Para o músculo 

rectus abdominis, não foram encontradas diferenças. Os resultados revelam uma grande 

participação do princípio da respiração do MP nos níveis de ativação muscular durante a 

atividade, especialmente da musculatura profunda, o que é corroborado pelo presente 

estudo. Entretanto, no estudo de Barbosa et al. (2015), os exercícios foram avaliados em 

aparelhos do MP; enquanto que, no presente estudo, realizou-se o treinamento no solo que 

oferece menor apoio para os segmentos corporais durante a execução dos exercícios.  

Em relação à musculatura extensora da coluna, KOLYNIAK et al. (2004) 

descrevem que um treinamento de 12 semanas do MP original resultou em um aumento de 
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25% no pico de torque (p=0,0004), 28% no trabalho total (p=0,0002) e 30% na potência 

(p=0,002), indicando que o MP foi eficiente para o fortalecimento da musculatura 

extensora do tronco. Esses resultados são corroborados pelo presente estudo, que 

encontrou melhora significativa da CIVM do LO no GP após o treinamento, sendo seus 

valores maiores que os do GC. Vale salientar que, no estudo de Kolyniak et al. (2004), a 

metodologia de treinamento do MP, embora siga a linha original, utilizou, além de 

exercícios no solo, o repertório em aparelhos. Os aparelhos permitem ampliar a sobrecarga 

sobre os exercícios mediante a utilização de molas como resistência. Já o presente estudo 

utilizou somente exercícios de solo.  

Outro estudo recente (BUTLER et al., 2010) identificou que, nos músculos 

extensores da coluna, a atividade neuromuscular seria sensível às demandas cognitivas. 

Considerando que a amostra do presente estudo não apresentava experiência prévia com o 

MP ou com a técnica de respiração, a necessidade de maior atenção para execução dos 

exercícios, incluindo a correta respiração e o controle da musculatura abdominal, pode ter 

feito com que o MP aumentasse a ativação muscular durante as aulas, quando comparado 

com exercícios convencionais. Essa demanda cognitiva pode, ainda, ser potencializada no 

MP se levados em consideração os princípios da concentração e da precisão, que indicam a 

necessidade de total atenção na ativação das musculaturas do powerhouse e na execução 

dos exercícios, para que haja uma integração entre todos os princípios. Ademais, sabe-se 

que os exercícios de Pilates swimming (61% CIVM) e beats (51,8±12,8), que têm a 

característica de manutenção da extensão isométrica da coluna, apresentam uma ativação 

alta e moderada, respectivamente, da musculatura eretora da coluna (MENACHO et al., 

2010; BO-IN et al., 2014), quando comparados com outros exercícios do MP. 

Ainda, no presente estudo também foi encontrado aumento da CIVM do músculo 

GM no pós-treinamento do GP. Embora o GM não faça parte do powerhouse na visão do 

Pilates original (MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004), o repertório da aula inclui uma série de 

exercícios com enfoque na abdução do quadril (APÊNDICE C), com o GM na função de 

estabilizador durante a manutenção de certas posturas. Sua alta ativação em exercícios com 

manutenção de posturas isométricas pode ser observado no estudo de Boren et al. (2011).  

Boren et al. (2011) analisaram 18 exercícios com a finalidade de identificar os 

níveis de ativação do GM. Como resultados, sete exercícios analisados apresentaram mais 
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de 70% CIVM no membro dominante, entre eles a prancha lateral com abdução e o 

membro dominante como apoio (103% CIVM), prancha lateral com abdução e membro 

dominante livre (89% CIVM), prancha frontal com extensão de quadril (75% CIVM). No 

estudo de Boren et al. (2011), os exercícios que apresentaram maiores valores de ativação 

assemelham-se aos exercícios de Pilates incluídos no nível intermediário do presente 

estudo: side bent com membro dominante para baixo e para cima; e leg pull front, 

respectivamente (APÊNDICE C). Segundo os autores, os altos níveis de ativação podem 

estar relacionados às situações de manutenção da postura isométrica, como ocorre nos 

exercícios do MP, e à ação de estabilização do GM. Além disso, os autores concluem que 

os exercícios avaliados podem gerar ganhos de força para o GM, uma vez que altos 

percentuais de ativação encontrados correlacionam-se com o aumento da hipertrofia 

muscular. 

De acordo com Escamilla et al. (2006), exercícios que atingem 60% da CIVM são 

considerados exercícios de alta ativação muscular e seriam mais apropriados para o 

desenvolvimento da força muscular. Dessa forma, o MP apresenta particularidades – como 

isometrias e os princípios de concentração, precisão, respiração e centralização – que 

auxiliam no aumento da ativação muscular durante sua prática até níveis elevados 

(BARBOSA et al., 2013; 2015). Tal característica poderia indicar a influência do MP no 

desenvolvimento de força da musculatura envolvida, o que viria ao encontro dos resultados 

aqui encontrados. O presente estudo revelou maiores níveis de CIVM ao final do período 

de treinamento do MP, em comparação ao grupo que não realizou esse treinamento, nos 

músculos que compreendem o powerhouse, como OI, OE e LO, e em relação ao GM.  

Sob outro ponto e vista, analisando-se os movimentos lombopélvicos durante o 

final da fase de apoio do pé no solo, tendo o membro inferior direito como referência, 

identifica-se uma tendência de anteroversão pélvica associada com uma hiperextensão 

lombar. Além disso, ligada ao movimento de extensão do quadril, ocorre uma rotação da 

coluna à esquerda, tendo a coluna como ponto fixo. Durante a corrida, uma instabilidade 

pélvica e uma fraqueza da musculatura do tronco tenderiam a acentuar essas tendências; 

assim como, em uma situação de estabilidade, tais tendências devem ser neutralizadas por 

músculos mais fortes.  
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Sabe-se que tanto o OE quanto o OI seriam ativados para neutralizar o excesso da 

anteroversão pélvica e da hiperextensão da coluna lombar, devido a sua ação flexora da 

coluna lombar. Ainda, o OI estaria atuante também na neutralização da rotação 

contralateral. Por outro lado, o músculo LO teria de atrasar sua ativação para permitir a 

ação de neutralização da cadeia anterior. Tal análise poderia justificar os achados do 

presente estudo, em que, no GP, o músculo OE passou a concentrar sua ativação no final 

da fase de apoio; e o OI apresentou um comportamento mais fásico, com pico de ativação 

bem definido também ao final do apoio. Já no músculo LO, foi observado um retardo no 

pico de ativação quando comparado ao pré-treinamento do GP. Ainda, vale salientar que as 

alterações do padrão de ativação são mais claras para o GP no pós-treinamento, 

especialmente na velocidade de 12 km.h
-1

, na qual foram encontrados efeitos significativos 

do treinamento de MP sobre as variáveis analisadas, em relação ao treinamento de corrida. 

Dessa forma, com base na literatura pesquisada e nos achados do presente estudo – 

embora ainda sejam necessárias maiores investigações para a identificação do potencial de 

ativação muscular de exercícios de solo do MP Original –, pode-se considerar que o MP, 

quando se utilizam seus princípios norteadores, parece ser eficaz na melhora dos níveis de 

ativação na CIVM da musculatura envolvida. Além disso, considerando que a musculatura 

abdominal tem como uma de suas funções a estabilização e a proteção da coluna, uma 

maior estabilidade resultante do fortalecimento de músculos do powerhouse, como OE, OI, 

LO e GM, estaria associada a uma menor demanda muscular para o controle dos 

movimentos pélvicos (SAUNDERS et al., 2005; EWBANK; JENSEN, 2011), o que pode 

afetar positivamente o Cmet.  

Por outro lado, existem evidências na literatura de que o treinamento de MP parece 

aumentar a ativação do transversus abdominis somente durante a execução de seus 

exercícios específicos, e que a transferência para posturas funcionais não seria significativa 

(WILLARDSON, 2007; CRITCHLEY et al., 2011). Dessa forma, Willardson (2007) 

indica que, para que haja transferência dos benefícios do MP ou do core training para a 

prática esportiva, deve-se primar pela especificidade. Entretanto, no estudo de Critchley et 

al., (2011), o protocolo de treinamento do MP não demonstrou progressões de níveis 

durante as oito semanas de treinamento, o que pode ter interferido nos resultados 

encontrados.  
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Já no estudo de Sato e Mokha (2009), após seis semanas de um treinamento de core, 

os autores encontraram melhora do tempo de prova de 5 km. O grupo experimental reduziu 

significativamente seu tempo de prova (de 29:29min ± 2:38 para 28:42±2:23 min), 

enquanto que o grupo controle não apresentou diferenças. Adicionalmente, no estudo de 

Stanton et al., (2004), após seis semanas de core training com bola suíça, houve uma 

melhora significativa da estabilidade lombopélvica; mas não foram encontradas diferenças 

na ECO, no VO2máx e na atividade EMG dos músculos do tronco.  

Em contraste, no presente estudo, o GC reduziu o tempo de prova de 25,33±0,58 

para 24,61±0,52, enquanto que o GP reduziu de 25,65±0,44 para 23,23±0,40. Ademais, 

foram encontradas melhoras do VO2máx (GP pré-treinamento 51,8±1,73 e pós-treinamento 

58,53±1,59 ml.kg
-1

.min
-1

, p<0,001) e do Cmet12 (GP pré-treinamento 5,0±0,10 J.m
-1

.seg
-1 

e 

pós-treinamento 4,33±0,07 J.m
-1

.seg
-1

, p<0,001) no GP, bem como a redução do percentual 

de ativação EMG dos músculos do tronco.  

Entretanto, apesar dos resultados conflitantes com a literatura no que se refere ao 

core training, o presente estudo distingue-se pela duração do período de treinamento. Nos 

estudos citados, foram realizadas somente seis semanas de treinamento; enquanto que, no 

presente estudo, o treinamento de ambos os grupos durou 12 semanas, o que pode ter 

contribuído para os resultados encontrados. Além disso, diferentemente do core training 

(BARBOSA et al., 2013; 2015), o MP deve ser realizado com a utilização de seus 

princípios, que são comprovadamente capazes de elevar a ativação muscular a altos níveis.  

6 CONCLUSÃO 

A partir dos dados encontrados no presente estudo, pôde-se observar que o MP 

influenciou significativamente o desempenho em prova de 5 km. Essa melhora do 

desempenho parece estar relacionada à otimização dos mecanismos minimizadores de 

energia. Ou seja, a um menor percentual de ativação EMG na corrida nos músculos do 

tronco, proveniente de ganho de força, estaria associada uma melhor estabilidade 

lombopélvica. Tal estabilidade, por sua vez, geraria uma melhor economia de corrida, que 

parece ser capaz de interferir positivamente no desempenho de prova de 5 km. 
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7 APLICAÇÃO PRÁTICA 

Baseado nos resultados do presente estudo, um treinamento do MP pode ser 

incluído no programa de treinamento de corredores recreacionais com o intuito de 

melhorar o desempenho em prova, bem como VO2máx e força da musculatura do tronco. 

Além disso, em situações em que a o desenvolvimento da capacidade aeróbia é limitado 

pela capacidade cardíaca ou  pulmonar,  um treinamento do MP parece oferecer melhoras 

no desempenho com um menor custo metabólico, o que pode promover incrementos, 

também, em aspectos relacionados à saúde. Ainda pouco se sabe sobre os efeitos do MP 

sobre os mecanismos minimizadores de energia, parâmetros mecânicos e suas relações 

com o desempenho de corrida. Sendo assim, encoraja-se a realização de estudos futuros em 

vista de compreender melhor estas relações. 
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9 APÊNDICES 

9.1 APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ____________________________________________________, portador do 

documento de identidade número_________________________, concordo voluntariamente em 

participar do estudo "EFEITOS DE UM TREINAMENTO DE PILATES SOBRE VARIÁVEIS 

FISOLÓGICAS E BIOMECÂNICAS DA CORRIDA”.  

Declaro estar ciente de que o estudo será desenvolvido pela pesquisadora Paula Finatto, 

aluna do curso de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Escola de Educação 

Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientada pelo Professor Doutor Leonardo 

Alexandre Peyré-Tartaruga, com o objetivo de analisar as respostas do custo metabólico e 

anaeróbio, ativação muscular e parâmetros mecânicos em corredores antes e após um treinamento 

de Pilates no solo. Estou ciente de que as informações obtidas no decorrer deste trabalho serão 

utilizadas para a elaboração da dissertação de mestrado da referida autora, e que todas as 

informações utilizadas deverão manter o sigilo dos indivíduos avaliados. 

Compreendo que:  

1. Serei medido (peso, altura, dobras cutâneas); 

2. Serei solicitado a me exercitar em esteira, com avaliação cardiorrespiratória até o máximo 

esforço em dois dias distintos. 

3. Serei solicitado a me exercitar em esteira com avaliação cardiorrespiratória, filmagem, coleta 

de sangue do lóbulo da orelha e atividade eletromiográfica com a utilização de eletrodos 

durantes 7 minutos em 2 diferentes velocidades, realizados em dois dias distintos. 
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4.  Poderei fazer parte do grupo que irá realizar o treinamento de pilates juntamente com corrida 

ou do grupo que irá realizar somente a corrida conforme os princípios de aleatoriedade da 

amostra. 

 

 Eu entendo que durante os testes de esforço máximo: 

1. Eu estarei respirando através de uma máscara, na qual estará anexado um analisador de gases, e 

que meu nariz estará fechado; 

2. Os procedimentos expostos acima serão explicados para mim por Paula Finatto, algum bolsista 

ou assistente; 

3. Eu poderei sentir dor e cansaço muscular temporário. Há possibilidade de mudanças anormais 

da minha frequência cardíaca e pressão sanguínea ou mesmo um ataque cardíaco durante os 

testes. Porém, eu entendo que minha frequência cardíaca será monitorada durante todos os 

testes através de um frequencímetro, e que eu posso terminar o teste em qualquer momento sob 

meu critério. 

 

Eu entendo que durante os testes de custo metabólico: 

4. Eu estarei respirando através de uma máscara, na qual estará anexado um analisador de gases, e 

que meu nariz estará fechado; 

5. Os procedimentos expostos acima serão explicados para mim por Paula Finatto, algum bolsista 

ou assistente; 

6. Eu poderei sentir dor e cansaço muscular temporário. Há a possibilidade de mudanças 

anormais da minha freqüência cardíaca e pressão sangüínea ou mesmo um ataque cardíaco 

durante os testes. Porém, eu entendo que minha frequência cardíaca será monitorada durante 

todos os testes através de um freqüencímetro, e que eu posso terminar o teste em qualquer 

momento sob meu critério. 

7. Serão colocados eletrodos sobre a minha pele após a preparação que consistirá na raspagem da 

pele com lâmina de barbear e abrasão com ácool. 
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8. Será coletado sangue do lóbulo da minha orelha através de flechas específicas e descartáveis 

três vezes durante cada sessão de testes. 

9. Eu poderei sentir desconforto e ardências na pele devido aos procedimentos de colocação de 

eletrodos. Há a possibilidade de irritações da pele posterior aos testes. Porém, eu entendo que a 

pesquisadora estará disponível para sanar minhas dúvidas e me encaminhar para atendimento 

médico caso necessário. 

10. Eu serei filmado durante as duas situações de testes de custo metabólico. Eu entendo que as 

imagens serão utilizadas somente para as avaliações pertinentes para o estudo e são 

confidenciais. Não existirá nenhuma divulgação das imagens, poderei recebê-las através de 

solicitação por escrito e as imagens serão destruídas ao final do estudo. 

Eu entendo que:  

1. Minha participação nesse estudo e, consequentemente, a melhora de conhecimentos sobre o 

custo metabólico e o Método Pilates não me darão qualquer vantagem educacional; 

2. Paula Finatto, Professor Doutor Leonardo Alexandre Peyré-Tartaruga e/ou bolsistas irão 

responder qualquer dúvida que eu tenha em qualquer momento relativo a estes 

procedimentos; 

3. Todos os dados relativos à minha pessoa irão ficar confidenciais e disponíveis apenas sob 

minha solicitação escrita. Além disso, eu entendo que no momento da publicação, não irá 

ser feita associação entre os dados publicados e a minha pessoa; 

4. Não há compensação financeira pela minha participação nesse estudo; 

5. É possível que ocorram lesões físicas resultantes dos exercícios, mas caso isso aconteça, a 

ajuda será providenciada. Eu entendo que não haverá nenhum médico ou desfibrilador 

presente durante os testes, mas os responsáveis pela pesquisa possuem curso de primeiros 

socorros, assim como providenciarão imediatamente Assistência Médica de Emergência. 

6. Eu posso fazer contato com o orientador do estudo Professor Doutor Leonardo Alexandre 

Peyré-Tartaruga, com a autora do estudo Paula Finatto ou qualquer bolsista ou assistente, 

para quaisquer problemas referentes à minha participação no estudo, através dos telefones 

3308-5824 (Prof. Leonardo), 8404-4170 (Paula) e 3316-3629 (Comitê de Ética – UFRGS) 

ou do e-mail  paula.finatto@hotmail.com 
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Porto Alegre, _________de___________________de______________. 

 

Assinatura do participante:___________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador:___________________________________ 
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9.2 APÊNDICE - B 

Normalidade dos Dados 

 

Desempenho em prova de 5000m – período pré e pós treinamento 

 

Tests of Normality 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

km5Pre 

1,00 ,128 15 ,200
*
 ,977 15 ,944 

2,00 ,103 16 ,200
*
 ,960 16 ,669 

km5Pos 

1,00 ,155 15 ,200
*
 ,955 15 ,604 

2,00 ,184 16 ,149 ,917 16 ,154 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Variáveis de Caracterização da Amostra- período pré- e pós treinamento 

Tests of Normality 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MassaCpre 

1,00 ,123 13 ,200
*
 ,965 13 ,822 

2,00 ,165 14 ,200
*
 ,888 14 ,076 

MassaCpos 

1,00 ,143 13 ,200
*
 ,958 13 ,718 

2,00 ,218 14 ,070 ,876 14 ,052 

Estaturapre 1,00 ,108 13 ,200
*
 ,969 13 ,885 
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2,00 ,179 14 ,200
*
 ,953 14 ,602 

Estaturapos 

1,00 ,108 13 ,200
*
 ,969 13 ,885 

2,00 ,179 14 ,200
*
 ,953 14 ,602 

PercentuaGpre 

1,00 ,170 13 ,200
*
 ,963 13 ,796 

2,00 ,159 14 ,200
*
 ,955 14 ,646 

PercentualGpos 

1,00 ,176 13 ,200
*
 ,943 13 ,493 

2,00 ,152 14 ,200
*
 ,948 14 ,533 

MassaMpre 

1,00 ,184 13 ,200
*
 ,948 13 ,561 

2,00 ,193 14 ,164 ,945 14 ,485 

MassaMpos 

1,00 ,104 13 ,200
*
 ,967 13 ,851 

2,00 ,223 14 ,057 ,888 14 ,075 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Variáveis Respiratórias – período pré- e pós-treinamento 

 

Tests of Normality 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Cmet10pre 

1,00 ,117 9 ,200
*
 ,959 9 ,785 

2,00 ,090 13 ,200
*
 ,969 13 ,879 

Cmet10pos 

1,00 ,211 9 ,200
*
 ,893 9 ,217 

2,00 ,217 13 ,096 ,951 13 ,611 

Cmet12pre 

1,00 ,175 9 ,200
*
 ,948 9 ,673 

2,00 ,190 13 ,200
*
 ,891 13 ,102 
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Cmet12pos 

1,00 ,240 9 ,143 ,894 9 ,218 

2,00 ,148 13 ,200
*
 ,939 13 ,449 

VO2maxpre 

1,00 ,198 9 ,200
*
 ,911 9 ,326 

2,00 ,156 13 ,200
*
 ,928 13 ,325 

VO2maxpos 

1,00 ,214 9 ,200
*
 ,921 9 ,404 

2,00 ,144 13 ,200
*
 ,938 13 ,436 

Vel_LV2pre 

1,00 ,258 9 ,085 ,892 9 ,207 

2,00 ,221 13 ,082 ,919 13 ,240 

Vel_LV2pos 

1,00 ,215 9 ,200
*
 ,889 9 ,195 

2,00 ,281 13 ,006 ,811 13 ,009 

VO2LV2pre 

1,00 ,117 9 ,200
*
 ,967 9 ,868 

2,00 ,153 13 ,200
*
 ,939 13 ,446 

VO2LV2pos 

1,00 ,127 9 ,200
*
 ,952 9 ,712 

2,00 ,164 13 ,200
*
 ,948 13 ,569 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Variáveis Eletromiográficas 

- Contração Isométrica Voluntária Máxima 

Tests of Normality 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

OECVMPRE 

1,00 ,171 12 ,200
*
 ,920 12 ,288 

2,00 ,329 13 ,000 ,566 13 ,000 
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OECVMPOS 

1,00 ,176 12 ,200
*
 ,950 12 ,635 

2,00 ,308 13 ,001 ,671 13 ,000 

OICVMPRE 

1,00 ,173 12 ,200
*
 ,888 12 ,113 

2,00 ,239 13 ,041 ,814 13 ,010 

OICVMPOS 

1,00 ,157 12 ,200
*
 ,926 12 ,342 

2,00 ,282 13 ,006 ,778 13 ,004 

VACVMPRE 

1,00 ,167 12 ,200
*
 ,932 12 ,405 

2,00 ,216 13 ,099 ,916 13 ,220 

VACVMPOS 

1,00 ,166 12 ,200
*
 ,950 12 ,644 

2,00 ,185 13 ,200
*
 ,908 13 ,170 

LOCVMPRE 

1,00 ,141 12 ,200
*
 ,955 12 ,711 

2,00 ,247 13 ,030 ,890 13 ,097 

LOCVMPOS 

1,00 ,208 12 ,158 ,915 12 ,245 

2,00 ,134 13 ,200
*
 ,975 13 ,950 

BFCVMPRE 

1,00 ,235 12 ,066 ,861 12 ,050 

2,00 ,155 13 ,200
*
 ,927 13 ,315 

BFCVMPOS 

1,00 ,163 12 ,200
*
 ,933 12 ,418 

2,00 ,200 13 ,162 ,889 13 ,094 

GMCVMPRE 

1,00 ,228 12 ,087 ,872 12 ,070 

2,00 ,185 13 ,200
*
 ,946 13 ,538 

GMCVMPOS 

1,00 ,211 12 ,147 ,858 12 ,046 

2,00 ,155 13 ,200
*
 ,944 13 ,517 

LACVMPRE 

1,00 ,126 12 ,200
*
 ,954 12 ,689 

2,00 ,226 13 ,067 ,863 13 ,043 
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LACVMPOS 

1,00 ,141 12 ,200
*
 ,928 12 ,356 

2,00 ,257 13 ,018 ,838 13 ,020 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

- Ativação Muscular nas fases de pré-ativação, apoio e balanço da passada. 

Tests of Normality 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

OE10patiPRE 

1,00 ,157 8 ,200
*
 ,954 8 ,748 

2,00 ,201 11 ,200
*
 ,901 11 ,190 

OE10patiPOS 

1,00 ,243 8 ,181 ,922 8 ,444 

2,00 ,360 11 ,000 ,682 11 ,000 

OE10apoioPRE 

1,00 ,124 8 ,200
*
 ,977 8 ,946 

2,00 ,141 11 ,200
*
 ,898 11 ,175 

OE10apoioPos 

1,00 ,191 8 ,200
*
 ,939 8 ,606 

2,00 ,167 11 ,200
*
 ,900 11 ,186 

OE10balPRE 

1,00 ,221 8 ,200
*
 ,866 8 ,138 

2,00 ,240 11 ,076 ,904 11 ,205 

OE10balPos 

1,00 ,148 8 ,200
*
 ,981 8 ,968 

2,00 ,136 11 ,200
*
 ,967 11 ,853 

OE12patiPRE 

1,00 ,198 8 ,200
*
 ,881 8 ,192 

2,00 ,225 11 ,127 ,928 11 ,392 

OE12patiPos 

1,00 ,140 8 ,200
*
 ,966 8 ,862 

2,00 ,215 11 ,165 ,862 11 ,062 
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OE12apoioPRE 

1,00 ,169 8 ,200
*
 ,905 8 ,318 

2,00 ,202 11 ,200
*
 ,917 11 ,297 

OE12apoioPos 

1,00 ,314 8 ,020 ,813 8 ,040 

2,00 ,209 11 ,193 ,846 11 ,038 

OE12balPRE 

1,00 ,166 8 ,200
*
 ,946 8 ,673 

2,00 ,349 11 ,001 ,818 11 ,016 

OE12balPos 

1,00 ,192 8 ,200
*
 ,912 8 ,365 

2,00 ,162 11 ,200
*
 ,963 11 ,811 

OI10patiPRE 

1,00 ,219 8 ,200
*
 ,918 8 ,410 

2,00 ,229 11 ,110 ,905 11 ,211 

OI10patiPos 

1,00 ,184 8 ,200
*
 ,938 8 ,587 

2,00 ,207 11 ,200
*
 ,909 11 ,237 

OI10apoioPRE 

1,00 ,209 8 ,200
*
 ,910 8 ,356 

2,00 ,203 11 ,200
*
 ,859 11 ,055 

OI10apoioPos 

1,00 ,234 8 ,200
*
 ,869 8 ,146 

2,00 ,323 11 ,002 ,684 11 ,000 

OI10balPRE 

1,00 ,278 8 ,070 ,851 8 ,097 

2,00 ,308 11 ,004 ,795 11 ,008 

OI10balPos 

1,00 ,246 8 ,167 ,897 8 ,270 

2,00 ,290 11 ,010 ,850 11 ,042 

OI12patiPRE 

1,00 ,159 8 ,200
*
 ,969 8 ,892 

2,00 ,247 11 ,060 ,908 11 ,234 

OI12patiPos 

1,00 ,226 8 ,200
*
 ,949 8 ,704 

2,00 ,166 11 ,200
*
 ,974 11 ,922 
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OI12apoioPRE 

1,00 ,164 8 ,200
*
 ,950 8 ,708 

2,00 ,183 11 ,200
*
 ,900 11 ,184 

OI12apoioPos 

1,00 ,215 8 ,200
*
 ,901 8 ,294 

2,00 ,155 11 ,200
*
 ,940 11 ,523 

OI12balPRE 

1,00 ,190 8 ,200
*
 ,870 8 ,151 

2,00 ,203 11 ,200
*
 ,859 11 ,056 

OI12balPos 

1,00 ,326 8 ,012 ,805 8 ,033 

2,00 ,329 11 ,002 ,684 11 ,000 

VA10patiPRE 

1,00 ,309 8 ,024 ,802 8 ,030 

2,00 ,212 11 ,179 ,903 11 ,200 

VA10patiPos 

1,00 ,230 8 ,200
*
 ,920 8 ,434 

2,00 ,164 11 ,200
*
 ,939 11 ,506 

VA10apoioPRE 

1,00 ,142 8 ,200
*
 ,923 8 ,455 

2,00 ,245 11 ,065 ,870 11 ,077 

VA10apoioPos 

1,00 ,207 8 ,200
*
 ,890 8 ,235 

2,00 ,238 11 ,082 ,899 11 ,180 

VA10balPRE 

1,00 ,191 8 ,200
*
 ,881 8 ,194 

2,00 ,157 11 ,200
*
 ,929 11 ,397 

VA10balPos 

1,00 ,225 8 ,200
*
 ,772 8 ,014 

2,00 ,147 11 ,200
*
 ,969 11 ,872 

VA12patiPRE 

1,00 ,142 8 ,200
*
 ,916 8 ,396 

2,00 ,194 11 ,200
*
 ,898 11 ,175 

VA12patiPos 

1,00 ,137 8 ,200
*
 ,957 8 ,778 

2,00 ,192 11 ,200
*
 ,886 11 ,123 
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VA12apoioPRE 

1,00 ,222 8 ,200
*
 ,902 8 ,302 

2,00 ,176 11 ,200
*
 ,898 11 ,175 

VA12apoioPos 

1,00 ,150 8 ,200
*
 ,910 8 ,352 

2,00 ,264 11 ,031 ,846 11 ,038 

VA12balPRE 

1,00 ,215 8 ,200
*
 ,907 8 ,336 

2,00 ,175 11 ,200
*
 ,947 11 ,607 

VA12balPos 

1,00 ,194 8 ,200
*
 ,889 8 ,229 

2,00 ,223 11 ,131 ,830 11 ,023 

LO10patiPRE 

1,00 ,181 8 ,200
*
 ,923 8 ,457 

2,00 ,208 11 ,199 ,835 11 ,027 

LO10patiPos 

1,00 ,275 8 ,077 ,829 8 ,058 

2,00 ,260 11 ,037 ,833 11 ,026 

LO10apoioPRE 

1,00 ,173 8 ,200
*
 ,945 8 ,658 

2,00 ,264 11 ,031 ,849 11 ,042 

LO10apoioPos 

1,00 ,228 8 ,200
*
 ,901 8 ,294 

2,00 ,335 11 ,001 ,768 11 ,004 

LO10balPRE 

1,00 ,172 8 ,200
*
 ,882 8 ,199 

2,00 ,226 11 ,123 ,892 11 ,146 

LO10balPos 

1,00 ,346 8 ,005 ,626 8 ,000 

2,00 ,252 11 ,049 ,864 11 ,066 

LO12patiPRE 

1,00 ,180 8 ,200
*
 ,893 8 ,247 

2,00 ,217 11 ,156 ,873 11 ,085 

LO12patiPos 

1,00 ,313 8 ,020 ,728 8 ,005 

2,00 ,330 11 ,001 ,695 11 ,000 
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LO12apoioPRE 

1,00 ,226 8 ,200
*
 ,955 8 ,757 

2,00 ,403 11 ,000 ,635 11 ,000 

LO12apoioPos 

1,00 ,312 8 ,021 ,801 8 ,029 

2,00 ,291 11 ,010 ,748 11 ,002 

LO12balPRE 

1,00 ,216 8 ,200
*
 ,937 8 ,586 

2,00 ,124 11 ,200
*
 ,948 11 ,619 

LO12balPos 

1,00 ,233 8 ,200
*
 ,822 8 ,049 

2,00 ,272 11 ,023 ,758 11 ,003 

BF10patiPRE 

1,00 ,189 8 ,200
*
 ,901 8 ,293 

2,00 ,314 11 ,003 ,801 11 ,010 

BF10patiPos 

1,00 ,225 8 ,200
*
 ,883 8 ,200 

2,00 ,285 11 ,013 ,802 11 ,010 

BF10apoioPRE 

1,00 ,214 8 ,200
*
 ,882 8 ,195 

2,00 ,267 11 ,028 ,800 11 ,009 

BF10apoioPos 

1,00 ,228 8 ,200
*
 ,907 8 ,335 

2,00 ,290 11 ,011 ,815 11 ,015 

BF10balPRE 

1,00 ,233 8 ,200
*
 ,876 8 ,174 

2,00 ,329 11 ,002 ,769 11 ,004 

BF10balPos 

1,00 ,233 8 ,200
*
 ,886 8 ,217 

2,00 ,330 11 ,001 ,772 11 ,004 

BF12patiPRE 

1,00 ,195 8 ,200
*
 ,939 8 ,598 

2,00 ,189 11 ,200
*
 ,887 11 ,127 

BF12patiPos 

1,00 ,385 8 ,001 ,721 8 ,004 

2,00 ,269 11 ,025 ,757 11 ,003 
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BF12apoioPRE 

1,00 ,130 8 ,200
*
 ,986 8 ,986 

2,00 ,236 11 ,087 ,843 11 ,035 

BF12apoioPos 

1,00 ,223 8 ,200
*
 ,853 8 ,103 

2,00 ,335 11 ,001 ,784 11 ,006 

BF12balPRE 

1,00 ,170 8 ,200
*
 ,947 8 ,681 

2,00 ,339 11 ,001 ,723 11 ,001 

BF12balPos 

1,00 ,186 8 ,200
*
 ,922 8 ,447 

2,00 ,345 11 ,001 ,722 11 ,001 

GM10patiPRE 

1,00 ,409 8 ,000 ,529 8 ,000 

2,00 ,362 11 ,000 ,735 11 ,001 

GM10patiPos 

1,00 ,182 8 ,200
*
 ,889 8 ,230 

2,00 ,304 11 ,005 ,706 11 ,001 

GM10apoioPRE 

1,00 ,148 8 ,200
*
 ,978 8 ,954 

2,00 ,240 11 ,078 ,810 11 ,013 

GM10apoioPos 

1,00 ,200 8 ,200
*
 ,923 8 ,457 

2,00 ,173 11 ,200
*
 ,905 11 ,214 

GM10balPRE 

1,00 ,209 8 ,200
*
 ,884 8 ,207 

2,00 ,287 11 ,012 ,789 11 ,007 

GM10balPos 

1,00 ,242 8 ,186 ,813 8 ,040 

2,00 ,245 11 ,064 ,883 11 ,113 

GM12patiPRE 

1,00 ,339 8 ,007 ,783 8 ,019 

2,00 ,217 11 ,155 ,904 11 ,206 

GM12patiPos 

1,00 ,185 8 ,200
*
 ,929 8 ,505 

2,00 ,207 11 ,200
*
 ,866 11 ,070 
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GM12apoioPRE 

1,00 ,224 8 ,200
*
 ,892 8 ,246 

2,00 ,170 11 ,200
*
 ,881 11 ,106 

GM12apoioPos 

1,00 ,238 8 ,200
*
 ,896 8 ,267 

2,00 ,279 11 ,016 ,786 11 ,006 

GM12balPRE 

1,00 ,254 8 ,139 ,913 8 ,377 

2,00 ,291 11 ,010 ,778 11 ,005 

GM12balPos 

1,00 ,176 8 ,200
*
 ,922 8 ,444 

2,00 ,302 11 ,006 ,814 11 ,014 

LA10patiPRE 

1,00 ,262 8 ,113 ,786 8 ,020 

2,00 ,311 11 ,004 ,746 11 ,002 

LA10patiPos 

1,00 ,215 8 ,200
*
 ,900 8 ,290 

2,00 ,417 11 ,000 ,613 11 ,000 

LA10apoioPRE 

1,00 ,354 8 ,004 ,816 8 ,043 

2,00 ,149 11 ,200
*
 ,933 11 ,439 

LA10apoioPos 

1,00 ,211 8 ,200
*
 ,928 8 ,500 

2,00 ,287 11 ,012 ,815 11 ,015 

LA10balPRE 

1,00 ,174 8 ,200
*
 ,899 8 ,285 

2,00 ,211 11 ,184 ,933 11 ,447 

LA10balPos 

1,00 ,378 8 ,001 ,670 8 ,001 

2,00 ,273 11 ,022 ,835 11 ,027 

LA12patiPRE 

1,00 ,323 8 ,014 ,805 8 ,032 

2,00 ,226 11 ,121 ,821 11 ,018 

LA12patiPos 

1,00 ,247 8 ,164 ,861 8 ,122 

2,00 ,224 11 ,128 ,875 11 ,091 
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LA12apoioPRE 

1,00 ,238 8 ,200
*
 ,910 8 ,357 

2,00 ,269 11 ,025 ,810 11 ,013 

LA12apoioPos 

1,00 ,191 8 ,200
*
 ,948 8 ,694 

2,00 ,414 11 ,000 ,654 11 ,000 

LA12balPRE 

1,00 ,258 8 ,125 ,863 8 ,128 

2,00 ,149 11 ,200
*
 ,944 11 ,570 

LA12balPos 

1,00 ,234 8 ,200
*
 ,857 8 ,112 

2,00 ,159 11 ,200
*
 ,887 11 ,127 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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9.3 APÊNDICE - C 

Exercícios de Solo do Método Pilates Original 

1) The Hundred 

 

Movimento completo: Em decúbito dorsal realizar flexão de coluna e de quadril 

com joelhos estendidos próximo à 180º. Permanecer em isometria durante o período de 10 

respirações completas enquanto realiza-se bombeamento de extensão e flexão dos ombros 

de acordo com o ritmo respiratório. Deve-se fazer 5 bombeamento durante a inspiração e 5 

durante a expiração, totalizando 100 bombeamentos ao final de 10 ciclos respiratórios. 

Pré-Pilates: Realizar o movimento com joelhos e quadril flexionados à 90º e 

cervical apoiada no solo 

Básico: Realizar o movimento com joelhos e quadril flexionados à 90ª 

Intermediário: Realizar o movimento com joelhos estendidos e quadril fletido à 45º 
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2) The Roll Up 

 

Movimento completo: Em decúbito dorsal e com ombros flexionados realizar a 

flexão da coluna na juntamente com a extensão dos ombros. Na fase 2 permanecer 

flexionando a coluna associada a flexão do quadril. Na fase 3 deve-se retornar à posição 

inicial de forma lenta com mobilização da coluna. 

Pré-Pilates: Realizar a Fase 1 e a Fase 3 separadamente com joelhos e quadril 

fletidos e pés apoiados no solo. 

Básico: Realizar o movimento com joelhos e quadril fletidos e pés apoiados no 

solo. 

Intermediário: Realizar o movimento completo. 
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3) The One Leg Circle 

Movimento completo: Em decúbito dorsal realizar, a circundução unilateral do 

quadril em flexão de 90º. O Objetivo do exercício é estabilizar a pelve e coluna em relação 

ao movimento de membro inferior. 

Pré-Pilates: Realizar o movimento com muito pequena amplitude, com a perna 

contra lateral em flexão de joelho e quadril e pé apoiado no solo. 

Básico: Realizar o movimento com amplitude com pequena amplitude e perna 

contra lateral em flexão de joelho e quadril e pé apoiado no solo. 

Intermediário. Realizar o movimento completa com ligeira redução de amplitude. 
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4) Rolling Like a Ball 

Movimento completo: Segurando os membros inferiores em flexão com as mãos, 

rolar para trás e retornar para posição inicial mantendo a distancia entre membros 

inferiores e tronco. 

Pré-Pilates. Realizar o movimento com grande afastamento entre tronco e membros 

inferiores e grande velocidade 

Básico: Realizar o movimento com médio afastamento entre tronco e membros 

inferiores e média velocidade 

Intermediário: Realizar o movimento com pequeno afastamento entre tronco e 

membros inferiores e baixa velocidade. 
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5) The Single Leg Stretch 

Movimento Completo: Em decúbito dorsal com flexão de coluna segurar o membro 

inferior direito em flexão com as mãos. Manter a isometria de tronco e alternar 

sucessivamente os membros inferiores em flexão e extensão. 

Pré-Pilates: Realizar o movimento com a cervical apoiada no solo e quadril à 90º 

Básico: realizar o movimento com quadril à 45º 

Intermediário: Realizar movimento completo 

6) The Double Leg Stretch 

Movimento completo: Em decúbito dorsal manter em isometria a flexão de coluna e 

flexão do quadril com joelhos estendidos. Na fase 2, flexionar joelhos e quadril segurando 

os membros inferiores com as mãos. 

Pré-Pilates: Realizar o movimento com a cervical apoiada no solo e quadril fletido 

à 90º na fase 1. 

Intermediário: Realizar o movimento com quadril fletido à 45º na fase 1. 
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7) Single Straight Leg Stretch 

Movimento completo: Em decúbito dorsal com flexão de coluna segurar o membro 

inferior direito na altura dos tornozelos em extensão de joelhos com as mãos. Manter a 

isometria de tronco e alternar sucessivamente os membros inferiores em flexão e extensão 

de quadril. 

Movimento realizado somente no nível Intermediário. 

8) Double Straight leg Stretch 

Movimento completo: Em decúbito dorsal manter em isometria a flexão de coluna e 

segurar os membros inferiores estendidos na altura dos tornozelos. Na fase 2, estender o 

quadril e ombros e retornar a posição inicial segurando os membros inferiores com as 

mãos. 

Movimento realizado somente no nível Intermediário. 

9) Criss-cross 

Movimento completo: Em decúbito dorsal, coluna flexionada e mãos na nuca, 

deve-se associar uma rotação da coluna ao mesmo tempo em que o membro inferior 

contralateral também flexiona quadril e joelhos em direção ao cotovelo. 

Movimento realizado no nível intermediário 
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10) Spine Stretch Forward 

Movimento completo: Realizar a flexão de coluna e quadril com pés em dorsi 

flexão. 

Pré-Pilates: Realizar o movimento com joelhões e quadril  levemente fletidos 

Básico: Realizar o movimento em flexão plantar 

Intermediário: Realizar movimento completo 

 

11) Open Leg Rocker 

Movimento Completo: Sentado com joelhos e quadril fletidos e mãos segurando os 

membros inferiores na posição juntamente com a flexão de coluna. Rolar para trás 

estendendo os joelhos e retornar a posição inicial. 

Movimento somente realizado completo no nível Intermediário. 
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12) The CorkScrew 

Movimento completo: Em decúbito dorsal, com membros inferiores unidos, realizar 

a flexão da coluna lombar e torácica com quadril fletido e joelhos estendidos. Sustentar a 

posição e realizar a rotação da coluna alternadamente para os dois lados.  

Movimento realizado completo no nível intermediário. 

 

 

 

 

 

13) The Saw 

Movimento completo : Sentado com membros inferior afastados e pés em flexão 

dorsal manter os membros superiores abduzidos. Realizar uma rotação máxima da coluna 

associada com a flexão com três insistências. Retornar à posição inicial antes de realizar 

para o outro lado. 

Pré-Pilates : Não é realizado. 

Básico : Realizar o movimento em flexão plantar. 

Intermediário : Realizar o movimento completo. 
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14) Single Leg Kicks 

Movimento completo : Em decúbito ventral com antebraços e cotovelos apoiados 

no solo realizar a flexão do joelho com duas insistências. O movimento deve ser feito de 

forma alternada. 

Pré-Pilates : Não é realizado. 

Básico : Movimento realizado totalmente em decúbito ventral com a cabeça 

repousando sobre as mãos. 

Intermediário : Realizar o movimento completo. 

15)  Double Leg Kicks 

Movimento completo : Em decúbito ventral com as mãos apoiadas sobre a lombar, 

realizar a flexão dos joelhos com uma insistência e logo em seguida executar uma extensão 

de coluna. 

Pré-Pilates : Não é realizado. 

Básico : Realizado somente a fase 1, flexão dos joelhos. 

Intermediário : Realizado o movimento completo.  
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16)  Neck Pull 

Movimento completo :  Em decúbito dorsal e com mãos na nuca, realizar a flexão 

da coluna. Na fase 2 permanecer flexionando a coluna associada a flexão do quadril. Na 

fase 3 deve-se retornar à posição inicial de forma lenta com mobilização da coluna. 

Movimento realizado completo no nível intermediário 

 

17) Spine Twist 

Movimento completo: Sentado com membros inferior estendidos e ombros 

abduzidos. Realizar a rotação da coluna sem que haja uma flexão horizontal de ombros 

associada.  

Movimento realizado no nível intermediário. 
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18) The side Kick 

Movimento completo: Em decúbito lateral com mãos apoiada na nuca e uma leve 

flexão lateral da coluna deve-se abduzir na largura do quadril o membro inferior do lado 

contralateral ao decúbito. Nesta posição deve-se fazer uma flexão do quadril com joelho 

estendido seguida da uma hiperextensão do quadril. 

Movimento completo realizado no nível intermediário. 

 

 

 

19)  Side Bend 

Movimento completo: Permanecer em decúbito lateral com uma das mãos  e pés 

sobrepostos apoiadas no solo. Elevar o quadril do sol realizando uma flexão da coluna 

juntamento com uma abdução do membro superior que não está no apoio. Permanecer em 

isometria com o quadril elevado durante todo o exercício. 

Movimento realizado somente no nível intermediário. 



118 

 

  

20) The Teaser 

Movimento completo: Em decúbito dorsal manter a coluna torácica em flexão e 

quadril fletido a 45º.  Realizar a flexão da coluna completa e retornar a posição incial. 

Pré-Pilates: não é realizado. 

Básico: Não é realizado 

Intermediário: Movimento realizado com joelhos semi-fletidos. 

 

21)  Swimming 

Movimento completo: Em decúbito ventral com braços no prolongamento do corpo 

realizar a hiperextensão da coluna e quadril. Alternar a hiperextensão de uma perna e um 

braço contralaterais com a flexão do outro braço e perna contralateralmente sem que haja 

perda na extensão da coluna. 

Movimento realizado no nível intermediário. 
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22) Leg Pull Front 

Movimento completo: Em decúbito ventral apoiar as mãos e os pés sem que haja 

contato do restante do corpo com o solo. Mantendo a isometria da posição da coluna deve-

se realizar a hiperextensão do quadril direito e esquerdo alternadamente. 

Movimento realizado no nível intermediário. 

 

23) The Seal 

Movimento completo: Segurando os membros inferiores abduzidos em flexão com 

as mãos e mantendo pés unidos, rolar para trás e retornar para posição inicial mantendo a 

distancia entre membros inferiores e tronco. 

 

 

 


