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Silvio Pecoraro - slpecoraro@yahoo.com.br 

Treinamento Funcional Saúde 

  A definição de saúde possui implicações 

legais, sociais e econômicas dos estados de 

saúde e doença; sem dúvida, a definição 

mais difundida é a encontrada no preâmbulo 

da Constituição da Organização Mundial da 

Saúde (OMS):  

 

 “...um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não apenas a ausência de 

doenças”.  

Performance 

  O esporte de alto rendimento ou de alta 

performance é aquele cuja finalidade é de se 

preparar fisicamente para determinada 

modalidade esportiva. Seja qual for essa 

atividade esportiva pretendida, os desafios e 

dificuldades a serem trilhados serão bastante 

similares.  

As Lesões 
 

As lesões mais freqüentes em atletas ou em indiíduos 

fisicamente ativos podem ser divididas de acordo com as 

estruturas acometidas: músculo-tendinosas, articulares, ósseas e 

assim por diante, e estão relacionadas com a biomecânica e 

treinamentos inadequados, alterações anatômicas, disfunções 

fisiológicas, uso de vestimentas e calçados não apropriados ao 

tipo de esporte praticado e acidentes. 

 

Conforme o tipo de esporte praticado, elas distinguem-se 

quanto às principais regiões acometidas, estruturas envolvidas, 

gravidade e características específicas. Por isso, aqui estão 

enumeradas de uma forma geral: 
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Sub-acromial 

 
   Lesões e principais acometimentos  

   músculo-tendinosas 
 

Bursite - Inflamação da bursa (saco cheio de líquido 

que protege as estruturas contra as demais do atrito) 

devido a trauma direto, fricção repetida ou infecção. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

      Contratura - encurtamento patológico das 

fibras musculares (câimbra forte) inibindo o 

alongamento do músculo a fim de proteger as 

estruturas envolvidas (articulação, ligamentos, etc.) 

 

 

       

                                          Trapézio superior 

 

 

    Estiramento muscular - lesão indireta 

(laceração) em músculos e tendões devido ao 

alongamento ou estresse excessivo das fibras envolvidas. 

 

 

 

 

 

    Fascíte - inflamação da fáscia muscular 

(estrutura de sustentação). Geralmente ocorre em 

corredores na planta dos pés. 
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     Tendinite - inflamação do tendão 

devido a alterações biomecânicas e/ou microtraumatismos 

repetidos. O tendão pode sofrer espessamento, 

comprometendo sua função.  

 

Lesões ligamentares, capsulares e 

                           outras estruturas articulares 
 

 Entorses - a articulação é alongada além de seu limite 
anatômico, resultando em estiramento dos ligamentos.  

 
 
 

 Sinovite 

 Inflamação da 

membrana 

sinovial, 

responsável pela 

secreção de 

líquido sinovial 

(“lubrificante” da 

articulação). 

 

 

Gravidade 
Com o passar do tempo: a 

inflamação crônica e o 

desgaste discal ou DDD 

(Doença Degenerativa 

Discal), artrite (desgaste 

articular) e por fim ruptura 

discal, causando primeiro 

uma protusão discal e 

posteriormente uma 

herniação discal. 

   Sub-luxação articular - perda parcial do 

contato das superfícies articulares em conseqüência de 

forças de tensão excessivas. Podem retornar 

espontaneamente ao seu alinhamento. 
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    Luxação articular - perda total do contato 

das superfícies articulares com presença de deformidade. É 

necessária a redução (realinhamento) realizada por um 

médico. 
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    Osteoartrite - degeneração das superfícies 

articulares devido a microtraumatismos sucessivos. 

 

    A artrose, também conhecida como 
osteoartrose, osteoartrite, artrite degenerativa e doença articular 

degenerativa, é uma doença  degenerativa de desgaste da 
cartilagem, que afeta sobretudo as articulações que suportam 

peso ou as que fazem movimentos em excesso, como por 
exemplo as articulações dos joelhos, coluna, quadril, mãos e 

dedos.  

            Lesões ósseas – Fratura 

 Ruptura de um osso. Os tipos de fratura variam de 

acordo com o mecanismo de ação das forças: 

transversais, expostas, compressivas, avulsão, etc. 
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Fratura 

exposta por 

estresse 
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Treinamento 
Funcional 

 

 

O que é? 

 

É um tipo de treinamento que através do exercício 

físico e de sua especificidade, visa desenvolver e 

melhorar as habilidades motoras do corpo humano, 

para desempenho de atividades do dia a dia, 

desportivas, competitivas, terapêuticas e na 

prevenção de lesões.  

Desenvolver e melhorar as capacidades 

físicas através de estímulos que 

proporcionam instabilidade com propósito 

de melhorar a estabilidade (articular), a 

ativação do CORE e a propriocepção. 

 

 Quais são as suas  

 características?  



21/11/2013 

8 

 

O objetivo do treinamento funcional é 
simular situações, necessidades e 

limitações das atividades diárias, dentro do 
ambiente de treinamento, aumentando assim 

a efetividade do mesmo. 
• A instabilidade é um elemento importante 

do treino funcional. 
 
 

IVES & SHELLEY, 2003 

Quais são os seus objetivos? 

 

 

Propriocepção 
 

• Propriocepção – capacidade do corpo 

transmitir o senso de posição, interpretar 

informação e responder consciente ou 

inconscientemente ao estímulo 

 

• Feedback proprioceptivo – tem um papel 

central na percepção consciente e 

inconsciente de um segmento e de uma 

articulação em movimento 

 

 

Lephart et al, 1997 

 

Funções da propriocepção 

 
– Acomodar o programa motor às perturbações 

causadas pelo ambiente externo 

 

– Planejar e modificar os comandos motores 

gerados pelo SNC 

 

 
Riemann & Lephart, 2002 
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 Corpúsculos de Pacini 
 Camadas mais profundas das articulações, 

ligamentos, meniscos e tecidos adiposos intra 

e extra articular. 
 

 Baixo limiar de estresse mecânico e adaptação 

rápida. 
 

 São mecanorreceptores dinâmicos 

(acelerações e desacelerações). 

 

 

 

 

Lephart et al., 1997 

 Corpúsculos de Ruffini 
 Cápsulas articulares, em suas camadas mais 

superficiais, e também nos ligamentos e 

meniscos.  
 

 Baixo limiar de estresse mecânico e adaptação 

lenta. 
 

 Posição estática, pressão intra articular, 

amplitude e velocidade de rotação. 

 

 

 

Lephart et al., 1997 

 

Terminações Nervosas Livres 

Localização: ligamentos 

Grau de adaptação: lento 

Função: dor articular 

 
 
 

Lephart et al., 1997 

 

Órgãos Tendinosos de Golgi 

Estão localizados na região proximal de fixação das 

fibras tendinosas às fibras musculares.  Os Órgãos 

tendinosos de Golgi são sensíveis as alterações à tensão 

do complexo músculo-tendão. Esse receptores 

sensoriais são inibidores por natureza, desempenhado 

papel protetor. 

Inibem os agonistas e excitam os antagonistas.  

 
 

Lephart et al., 1997 
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Fusos Neuromusculares 
 

• Fibras Aferentes Tipo I: Monitoram o 

alongamento e a velocidade do 

alongamento muscular 

• Fibras Aferentes Tipo II: Monitoram 

apenas o grau de alongamento muscular  

Função: comprimento e o estado contrátil do músculo, 

freqüência e a velocidade de mudança – manutenção da 

postura e do tônus muscular. 

 

Fusos Neuromusculares 
 

• Durante a fadiga os fusos neuromusculares 

reduzem suas atividades 

• Isto significa que os motoneurônios alpha 

terão menor ativação para produção de força  

• Essa é uma das causas na queda de 

produção de força 
 

 

Brunetti et al., 2003 

Receptores táteis 

 

Sistema Vestibular 
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Aparelho Vestibular 
 

Alguém com deficiência no aparelho  

vestibular pode apresentar: 

 

 Alterações na marcha e diminuição do 

equilíbrio estático 

 

 Controle limitado em manter o CG dentro da 

base de suporte 
 
 

Krebs et al., 2002 

Sistema 

 Visual 

Treinamento Funcional  

 

X 

 

Força 

 

Taxa de Desenvolvimento de 
 

 Força (TDF) 
 

• Quanto tempo o indivíduo demora para atingir um 

determinado nível de força 

• A TDF é definida matematicamente como a 

variação da força dividida pela variação do tempo 
 

                            
                                             ΔF 
                          TDF  = 
                                             
              Δt 
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TDF e Estabilidade 
 

• A TDF está relacionada a freqüência de 

disparo das unidades motoras ativas 

• A TDF é importante para a estabilização 

articular ativa 

• O treino sensório-motor tem um grande 

impacto no sistema neuromuscular no 

início da produção de força 

• O treino sensório-motor aumentou a TDF 
 

Gruber & Golhofer, 2005 

Treinamento Neuromuscular 

Myer et al., 2005 

Treinamento Neuromuscular 
• Diminuiu o torque de valgo no joelho direito e houve uma 

tendência a diminuição no esquerdo 

 

Myer et al., 2005 

 Treinamento Neuromuscular 

A capacidade de salto com uma perna só 

aumentou após o treino neuromuscular 

Myer et al., 2005 
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Materiais em ordem crescente  

de instabilidade 
 

 01. Step      10. Bola Suíça 

 02. Colchonete     11. Plataforma de Equilíbrio 

 03. Core      12. Bosu Normal  

 04. Mini tramp     13. Bosu Invertido 

 05. Bloco de yoga    14. Balance Disc 

 06. Local Ball Station   15. Disco de Propriocepção 

 07. Espaguete Normal   16. Fit Board 

 08. Espaguete Invertido  17. TRX (Suspensão) 

 09. Espaguete Inteiro  18. Slide........ 

 

Quais são os critérios de seleção dos 

exercícios funcionais? 
 

Aplicabilidade, especificidade, do mais estável 

para o mais instável, do mais simples para o 

mais complexo, do mono-articular para o bí 

ou multi-articular, individualidade biológica 

(avaliação física do atleta), restrições e 

limitações. 

                 Treino com e sem instabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quais as vantagens de se treinar com essas 
máquinas? 

 
A. Cacchio et al.,2007 

 
O exercício com 

instabilidade 

produziu 

maior ativação dos 

motores primários e 

estabilizadores 

 

 

 

 

 

 
A. Cacchio et al., 2007 

                      Treino com e sem instabilidade 
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Treinamento Funcional e Coluna 
 

• Durante os exercícios funcionais a coluna 

deve ser mantida em alongamento axial e 

neutra 
 

• Muitos professores esquecem que o treino 

funcional também impõe sobrecargas à 

coluna.... 

 

• Há ciência em relação a essa informação? 

Ciclo das Lesões 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lephart et al., 1997 

Domínios dos Exercícios Funcionais  
 

1) Estabilização da coluna 

 

2) Equilíbrio e propriocepção 

 

3) Flexibilidade para recuperar a amplitude de 

movimento 

 

4) Exercícios para o desenvolvimento funcional da força 
 

 

 

 

Thompson et al., 2007 

TREINAMENTO FUNCIONAL e o  

  

“CORE” (da Saúde à Performance) 
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          Estabilidade do Centro 

          (CORE) 

 

 
 

 

Capacidade de controlar a 
posição e o movimento do 

tronco sobre a pelve e as 
pernas para permitir uma 

ótima produção, 
transferência e controle da 
força e movimento para o 

segmento distal, numa 
cadeia integrada de 

atividades. 
 
 
 

Kibler et al., 2006 

 

 

       Estabilidade do Core – Produto do 

     controle motor e da capacidade muscular do  

              complexo Lombo-Pélvico-Quadril 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEETUN et al., 2004 

 

 

CORE - Atua como uma base anatômica para o movimento dos 

segmentos distais. “Estabilidade proximal para mobilidade distal”. 

 

Core x Estabilidade 
Se os músculos que fornecem estabilidade à coluna não forem 

ativados cargas de 2 kg irão comprimir a coluna, causando 

significantes microtraumas com rotações de apenas 2 graus 
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Benefícios 

 
• Estabilização da coluna  

vertebral 

(Controle postural) 

 

• Eficiência Neuromuscular 

(Estabilização Dinâmica da  

Corrente Cinética – 3 Planos de 

Movimentos) 

 

Eficiência Neuromuscular 

 Agonistas  

 Antagonistas 

 Estabilizadores 

 Neutralizadores  

• Produzir + Reduzir + 

Estabilizar a Corrente 

cinética nos 3 planos de 

movimento 

Sagital, Frontal e 

Transverso 

 

Estabilizadores do Tronco 
 

• Estabilizadores Locais 

– Músculos que tem uma pequena amplitude de 

movimento e ligam apenas duas articulações 

– Multífidus, transverso do abdômen e oblíquo interno  
 

• Estabilizadores Globais 

– Músculos produtores de movimento e que envolvem 

várias articulações 

– Reto abdominal, oblíquo externo, quadrado lombar 

 

 

 

McGill, 1997 

Multífidos  

Origem: 

Região Sacra: superfície 

posterior do sacro, 

superfície medial da 

espinha ilíaca póstero-

superior e ligamentos 

sacroilíacos posteriores. 

Região Lombar:  

Região Torácica:  

Região Cervical: processos 

transversos de L5 até C4. 

Inserção: abrangendo 2 a 4 

vértebras, inserido no 

processo espinhoso de 

uma vértebra acima. 

Multífidos  
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Transverso do abdômen 

Origem: superfícies internas das 
cartilagens das seis costelas 

inferiores interdigitando com o 
diafragma; fáscia toracolombar; 

porção anterior do lábio interno da 
crista ilíaca e terço lateral do 

ligamento inguinal. 

Inserção: linha Alba, crista púbica e 
pécten do púbis. 

Ação: achata a parede abdominal e 
comprime as vísceras,  a porção 

superior ajuda a diminuir o ângulo 
infraesternal das costelas, como na 
expiração, aumenta a estabilidade 
da coluna lombar através da fáscia 

toracolombar, possui relação com o 
eixo longitudinal da coluna e sua 

contração unilateral pode realizar a 
rotação axial desta articulação, é o 

primeiro músculo a ser ativado para 
estabilizar a coluna vertebral 

durante movimentos em qualquer 
direção, tanto dos membros 

superiores como inferiores, também 
é o principal músculo responsável 

em elevar a pressão intra-abdominal 
para estabilizar a coluna vertebral 
durante o movimento de extensão. 

 

 

Transverso  

do Abdômen  

+  

FTL 

Transverso do 

Abdômen  

(Tem a função de 

estabilizar as vértebras 

lombares. É um 

músculo involuntário. 

É ligado 

neurologicamente ao 

períneo, pois possui a 

mesma inervação e, 

por isso, sua contração 

só é possível quando 

simultânea à contração 

do períneo. Também 

só é ativado na 

expiração forçada)  

Oblíquo interno – fibras 
anteriores inferiores 

Origem: dois terços 
laterais do ligamento 

inguinal e curta inserção 
na crista ilíaca próxima à 

espinha ilíaca ântero-
superior. 

Inserção: na parte lateral 
da linha pectínea e na 

linha Alba, por meio de 
uma aponeurose.  

Ação: comprime e 
suporta as vísceras 

abdominais inferiores, 
juntamente com o 

transverso abdominal, 
realiza retroversão da 

pelve.  

 

Oblíquo Interno 

Oblíquo interno –  

fibras anteriores 
superiores 

Origem: terço anterior da 
linha intermédia da crista 

ilíaca 

Inserção: linha Alba 

Ação: através de 
contração bilateral, esta 

porção do oblíquo 
interno flexiona a coluna, 

suporta e comprime as 
vísceras abdominais, 

deprime a caixa torácica 
e auxilia na respiração. 

Através de contração 
unilateral, realiza rotação 

da coluna juntamente 
com as fibras anteriores 
do oblíquo externo do 

lado oposto. 

 

Oblíquo Interno 
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Oblíquo interno – fibras 

laterais 

Origem: terço anterior  

da linha intermédia  

da crista ilíaca e fáscia 

toracolambar. 

Inserção: bordas 

inferiores das costelas 

10, 11 e 12 e linha Alba 

Ação: através de 

contração bilateral, esta 

porção do oblíquo 

interno flexiona a coluna 

e deprime a caixa 

torácica. 

 

Oblíquo Interno 

                    Fáscia Toracolombar (FTL):    

      Estrutura e Mecanismo 

A fáscia toracolombar (FTL) executa várias importantes funções na 

estabilização da coluna vertebral e da articulação sacro-ilíaca e possui 

3 camadas: 

1) Camada superficial: deriva da fáscia cobrindo o músculo quadrado 

lombar e se fixa nos processos transversos das vértebras, é contínua 

com o grande dorsal e glúteo máximo e em alguns indivíduos, 

algumas fibras em partes do oblíquo externo e trapézio inferior. 

2) Camada intermediária: por baixo do quadrado lombar, se fixa nos 

processos transversos e nos ligamentos intertransversais, e 

lateralmente se estende, para cobrir o músculo transverso abdominal. 

 

3) Camada profunda: recobre os extensores da coluna, se fixa nos 

processos espinhosos das vértebras da região toracolombar. 

O transverso abdominal, através de sua fixação na rafe lateral (formada 

pelos tecidos conectivos do grande dorsal, oblíquo interno e transverso 

abdominal), traciona a FTL. Embora as camadas superficial e 

profunda da FTL estejam inseridas na rafe lateral, a camada profunda 

possui uma angulação direcionada para baixo.  

 

Por este motivo, quando o transverso abdominal se 

contrai e traciona a rafe lateral, a força resultante tende a 

aproximar as vértebras, aumentando a estabilidade da 

coluna vertebral. 

 

Biomecânica da fáscia toracolombar 

Tração do 

Transverso 

abdominal 

Lâmina 

profunda da 

fáscia 

Lâmina  

Superficial 

da fáscia 

Rafe 

lateral 

Oposição dos 

Processos 

espinhosos 
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 Estabilizadores do Tronco 
Os músculos estabilizadores do tronco são ativados em condições de 

instabilidade. Nessas condições os estabilizadores locais, 

principalmente o transverso do abdômen, são ativados. 
Quais são os benefícios comprovados 

cientificamente ? 

 

Melhora da consciência corporal, aumento da 

segurança dos exercícios, aumento da eficiência 

dos movimentos, diminuição de dores lombares 

(30% na primeira semana), aumento da 

estabilidade articular e prevenção 

                                   de lesões.   

Treino em Instabilidade 

 

• Uma ativação inadequada dos 

estabilizadores locais do tronco pode levar a 

instabilidade da coluna lombar 

• O re-treinamento dos estabilizadores 

locais leva a uma diminuição da dor 

lombar tanto a curto quanto a longo prazo 

 

 

 

Koumantakis et al., 2005 

Core 
O transverso do abdômen e o oblíquo interno entraram em atividade 

antes que o oblíquo externo, multífidus e reto abdominal em 
movimentos de flexão, abdução e extensão do ombro. 

   
Hodges & Richardson, 1997 
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 Ativação dos Músculos do Core  

Com Bola e Sem Bola 

Marshall et al., 2005 

 Ativação dos Músculos do Core 

Com Bola e Sem Bola 

Marshall et al., 2005 

Ativação do Transverso do Abdômen e 

Dor Lombar 
 

• A ativação do transverso do abdômen 

aumenta a rigidez da articulação sacroilíaca, 

diminuindo a ocorrência de dores lombares  

• A ativação do transverso foi verificada por ultra 

som 

  

 
Richardson et al., 2002 

  Perturbação da Postura e Ativação do Transverso 

Cresswell et al., 1994 
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Abdominal na Bola Suíça 
 

• Quando a bola era colocada na altura dos ombros não houve grande 

ativação dos abdominais 

• Já quando a bola era colocada na lombar houve uma maior ativação 

dos abdominais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STERNLICHT et al., 2007 

                Instabilidade e Ativação dos  

                      Músculos Abdominais  
 

• O fly realizado na bola suíça produziu maior ativação de  

todos os grupos musculares  

                                                                             Marshall & Murphy, 2006 

              Ativação dos Estabilizadores do 
  Tronco no Supino 

 
 

NORWOOD et al., 2007 

   Ativação dos Estabilizadores do Tronco 

no Supino 
 

• Houve aumento da  ativação dos estabilizadores do tronco com a 

instabilidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORWOOD et al., 2007 
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Ativação dos 
músculos do 

core no 
agachamento 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Andersen & Behm, 2005 

Ativação dos músculos 

do tronco no 

agachamento 

 

• O agachamento 

instável foi mais eficiente 

em ativar os músculos 

do tronco 

 

Andersen & Behm, 2005 

Ativação Neuromuscular 
 

• O agachamento executado com a bola e sem a bola, não 

aumentou a atividade muscular do reto abdominal, transverso, 

oblíquo externo, vasto medial e bíceps femural 
 

Marshall & Murphy, 2006 

 

Ativação Neuromuscular 

 A instabilidade parece aumentar a atividade 

muscular quando ela é colocada na base de 

suporte principal 

 
 

 

 

 

Marshall & Murphy, 2006 



21/11/2013 

23 

 

Instabilidade x Estabilidade 

 
• A utilização da instabilidade melhora a 

capacidade antecipatória do SNC 

 

• A capacidade antecipatória auxilia na 

estabilidade do centro de massa e 

absorve forças de impacto 
 

 

 

 

 

 

Forestier & Toschi, 2005 

Ativação 

Neuromuscular 

Anderson & Behn, 2004 

Ativação Neuromuscular 

 
• O treino em instabilidade 

produziu menor ativação do 

peitoral maior comparado à 

situação com estabilidade 

 

• A produção de força foi ~ 

60% com a Instabilidade 

 

 

Anderson & Behn, 2004 

Treino Funcional 
 

• Quando a produção de força quer ser 

maximizada o grau de instabilidade deve 

ser minimizado para aumentar a ativação 

muscular dos agonistas 

• Quando o enfoque do treinamento é o 

equilíbrio a instabilidade deve ser 

maximizada 

 

Behm et al., 2002 
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Objetivos do Treinamento Funcional 
 

• Treine padrões de movimentos, não os 

Músculos 
 

• Não construa músculos bonitos, mas sim 

músculos capazes de executar suas  

atividades da vida diária  
 

• Enfatize a qualidade do movimento ao 

invés da quantidade 

Ugrinowitsch, 2007 

Sessão de Treino Funcional  

 

• Aquecimento (Sistêmico) 

• Parte principal 

 Treinamento do core 

 Treinamento de equilíbrio estático e dinâmico 

 Treinamento de força 

• Volta a calma 

 Progressão Treino Funcional 
 

1ª Fase: Estabilização do core 

– Movimentos envolvem poucas repetições, 

intensidade moderada e aumento progressivo da 

duração 

– Objetivo: estabilização intrínseca 

 

2ª Fase: Fortalecimento do core 

– Movimentos mais dinâmicos, utiliza ROM específico x 

peso corporal ou resistência externa, em todos os 

planos de movimento 

– Objetivo: fortalecimento muscular, integração do 

Movimento 

 

3ª Fase: Produção de potência do core 

– Força gerada e transferida em tempo real 

– Objetivos: imitar atividades da vida diária 

 
 

Progressão do Treino Funcional  
 

Potência 

 

 

Força 

 

 

Estabilização 
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Progressão do TF 

• Diminuição da base de suporte 

• Redução dos pontos de contato 

• Aumento da duração 

• Progressão de movimentos estáticos para dinâmicos 

• Progressão de movimentos simples para complexos 

• Aumento das repetições 

• Progressão lento para rápido 

• Baixa força para alta força 

• Obstrução da visão 

Alongamentos 

 

• Todos os grupos musculares 

 

• 15 a 20” cada lado 

 

• Intensidade leve a moderada 

 
Muito grato! 

 

Prof. Silvio Pecoraro 

 
slpecoraro@yahoo.com.br 


