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CORE TRAINING 
Abdominais e lombares 

Definição 

• Core: Núcleo, Centro. 

• Compreende as regiões lombar, pélvica e de 
quadril. 

• Considerado a casa da força – Power house 

• Local onde se localiza o centro de gravidade – 
ponto de equilíbrio do corpo 

Handzel. NCSA’s Perform Train J, 2003 

• Local onde todo movimento se inicia. 
Handzel. NCSA’s Perform Train J, 2003 

• Músculos profundos do core apresentam 
ativação antecipada (100-200ms) quando da 
realização de movimento com os MMII. 

Hodges e Richardson. Phys Ther, 1997 

• Indivíduos com histórico de lombalgia 
apresentam ativação deficiente dos músculos 
locais (transverso abdominal) 

Hodges e Richardson. J Spinal Disord, 1998 

• A lombalgia acomete entre 50 e 80% da 
população geral. 

Waddell. The back pain revolution, 2004 

Funcionamento 
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Importância 

• Antes de desenvolver os membros, 
desenvolva o tronco. 

• Um pobre desenvolvimento do tronco 
representa uma fraca base de suporte 
para o trabalho de braços e pernas. 

BOMPA e CORNACCHIA (1998) 

Importância 

• Em função de passarmos grande parte 
de nosso tempo sentados, 
desenvolvemos não raramente 
problemas posturais devido à falta de 
desenvolvimento da musculatura do 
tronco. 

• Por isso convém que os atletas sejam 
submetidos precocemente a um 
treinamento que fortaleça a 
musculatura da barriga e costas. 

WEINECK (2003) 

 

Importância 

• Regra básica para o treinamento de 
iniciantes: 

• Treinar a musculatura localizada 
proximalmente, especialmente na área 
do tronco, como a musculatura da 
parede abdominal e o eretor da coluna, 
em primeiro lugar. 

ZATSIORSKY e KRAEMER (2008) 
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Anatomofisiologia do Core 

• Músculos do core 

– 29 pares de músculos que suportam 
o complexo lombo-pelve-quadril 

FREDERICSON e MOORE (2005) 

– Classificação: 
• Local: profundo; estabiliza a coluna sem gerar ou gerando 

pequenos movimentos. 

• Global: superficial; produz movimento e torque sobre a 
coluna. 

FARIES e GREENWOOD (2007) 

 

Anatomofisiologia do Core 

• Músculos do core – Principais 

 

 

 

 

 
Faries e Greenwood (2007) 

 

 

Local primário Local secundário Global 

Transverso abdominal Oblíquo interno Reto abdominal 

Multífudo Fibras mediais do oblíquo externo Fibras laterais do oblíquo externo  

Quadrado lombar Psoas maior 

Diafragma Eretor da espinha 

Assoalho pélvico Iliocostais (torácico) 

Iliocostais e longuíssimo (lombar) 

• Os resultados sugerem que o treinamento isométrico é superior ao 
dinâmico para aumentar a rigidez do tronco. O aumento da rigidez do 
tronco proporciona o levantamento de cargas maiores e melhora a 
capacidade atlética do membros. 

• Embora exercícios básicos (agachamento, deadlift) apresentem altos níveis 
de ativação sobre a musculatura do core,  a sobrecarga é unidimensional 
Portanto, exercícios específicos para o core devem ser aplicados, 

oferecendo estímulos multidimensionais 
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Treinamento 

França et al. (2008) 

Treinamento 

• Progredindo com segurança: 

– Estáticos (isométricos) 

• 3 planos de movimento 

 

– Dinâmicos (movimentos) 

• 3 planos de movimento 

• Combinação de planos 

Isometria nos 3 planos 

Sagital 

 

 

Frontal 

 

 
Transversal 
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Movimentos nos 3 planos 

Sagital 

 

 

Frontal 

 

 
Transversal 

Estratégias adicionais 

• Bracing abdominal 
– Manobra para elevar a pressão intra-

abdominal 
– Ativação simultânea dos 4 músculos 

abdominais, mantendo a respiração 
livre (ativação do diafragma) 

• Contração do assoalho pélvico 
• Instabilidade 

Treinando o Core 

• Progredindo com segurança: 
– Bracing + assoalho pélvico 
– Exercícios estáticos 

• 3 planos de movimento 
• 3 planos de movimento + instabilidade 

– Exercícios dinâmicos 
• 3 planos de movimento 
• 3 planos de movimento + instabilidade 
• Combinação de planos 
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OBRIGADO 

contato@caueteixeira.com.br 

 

www.caueteixeira.com.br 

 

Cauê La Scala Teixeira 

 

@cauelascala 

“Tudo posso Naquele que me fortalece” (Fl. 4:13) 


