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RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar e classificar o nível de força de forma indireta os músculos do
core em indivíduos ingressantes de academia baseados na proposta de avaliação de Kendall. A
amostra foi composta por 1317 alunos ingressantes de uma academia de ginástica de São Paulo,
submetidos a uma bateria de testes de avaliação física, sendo 536 do sexo masculino e 781 do sexo
feminino, agrupados por faixas etárias entre 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos.
Foram realizadas análises de percentual, onde o grupo total de sujeitos foi separado em diferentes
amostras como gênero e idade, e comparados em relação ao percentual total dos escores obtidos no
teste. Conclui-se que a grande maioria dos indivíduos não apresenta um grau adequado de força e
estabilidade do core baseados na proposta de avaliação de Kendall.
Palavras-chave: biomecânica, treinamento, desempenho.
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate and classify indirectly the level of core muscle strength
in beginners in a academy based on Kendall’s assessment test. The sample consisted of 1317 (536
male and 781 female) beginners in a fitness facility of Sâo Paulo, submitted to Kendall’s assessment
test, grouped by age (20 to 29 years, 30 to 39, 40-49 years, and 50-59 years) and gender. Analysis of
percentage were performed , and compared to the total percentage of the scores obtained in the test.
It was concluded that the vast majority of people did not present an adequate degree of strength and
core stability based on the Kendall’s evaluation.
Keywords: biomechanics, training, performance.

Autor de correspondência:
Paulo H. Marchetti

Universidade Metodista de Piracicaba
Rodovia do Açúcar Km 156, Bloco 7, Sala 39, Taquaral
13423-070 - Piracicaba, SP – Brasil
E-mail: pmarchetti@unimep.br

Grupo
de
Pesquisa
em
Performance
Humana,
Programa
de
PósGraduação Stricto Sensu em Ciências do Movimento Humano, Faculdade
de
Ciências
da
Saúde
(FACIS),
UNIMEP,
Piracicaba,
SP,
Brasil;
2
Faculdades
de
Educação
Física
da
FMU,
São
Paulo,
Brasil;
3
Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo,
São Paulo, Brasil.
1

Avaliação indireta da força dos músculos do core em iniciantes de academia

1. INTRODUÇÃO

clientes que apresentam baixo nível de força do

Uma prescrição de treinamento adequada

core podem apresentar dificuldades em outras

é uma das responsabilidades primordiais de

atividades de academia como musculação,

instrutores e treinadores em academias, e está

natação, ginástica, treinamento funcional entre

relacionada à escolha dos exercícios e variáveis

outras. Portanto, uma prévia avaliação do core

de carga, considerando principalmente o nível

pode ser considerada uma ferramenta útil para

atual de condicionamento físico do cliente

a implementação de exercícios específicos e/

(MARCHETTI e LOPES, 2014)1. Dentre as

ou complementares ao programa regular na

diversas atividades de academia, a chamada

academia.

musculatura do core acaba sendo empregada

O objetivo deste estudo foi avaliar

na maioria das vezes como objetivo de

e classificar o nível de força de forma

estabilização, equilíbrio e transferência de

indireta os músculos do core em indivíduos

forças entre segmentos (aumento da rigidez

ingressantes de academia baseados na proposta

estrutural). De acordo com Behm et al.

de avaliação de Kendall et al., (1993)5.

(BEHM, DRINKWATER, WILLARDSON e
COWLEY, 2010)2 o conceito anatômico de core

2. MATERIAIS E MÉTODOS

baseia-se no esqueleto axial (cintura pélvica

2.1.Participantes

e escapular), os tecidos moles (articulações,

A amostra foi composta por 1317 alunos

fibro-cartilagem, ligamentos, tendões, fáscias e

ingressantes de uma academia de ginástica de

músculos) se originando no próprio esqueleto

São Paulo, submetidos a uma bateria de testes de

axial (os quais podem possuir inserções axiais

avaliação física, sendo 536 do sexo masculino

ou apendiculares como os segmentos).

e 781 do sexo feminino, agrupados por faixas

Estudos indicam que a força e

etárias entre 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a

potência podem ser afetadas por uma limitada

49 anos e 50 a 59 anos. Os critérios de inclusão

capacidade de rigidez/estabilidade do core,

adotados foram os seguintes: 1) sem quaisquer

influenciando a transferência de forças entre

cirurgias, lesões ou qualquer acometimento

segmentos. A estabilidade/rigidez do core pode

músculo-esquelético em membros inferiores

ser representada pela interação de 3 subsistemas

(menos de 1 ano); 2) não terem treinado os

(neural, passivo e ativo), os quais deveriam ser

membros inferiores nas 48 horas antecedentes

considerados principalmente em programas

ao protocolo experimental; 3) não apresentarem

de treinamento onde os níveis de força do

desordens

mesmo são baixos (BEHM, DRINKWATER,

centrais; 4) serem capazes de realizar os testes

WILLARDSON e COWLEY, 20103; BEHM

propostos. Todos os sujeitos foram informados

e SANCHEZ, 20124; 20134). Desta forma,

dos procedimentos experimentais e assinaram

neurológicas

periféricas
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o termo de consentimento livre e esclarecido,

quadril (Figura 1). O sujeito recebeu instruções

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

do avaliador, como segue: Posição inicial em

Universidade.

decúbito dorsal, antebraços flexionados sobre
o tórax, elevação de um membro inferior por

2.2.Procedimentos

vez, até a posição vertical e manutenção dos

Os sujeitos se apresentaram apenas

joelhos estendidos. Inclinação posterior da

uma vez ao laboratório onde foi realizado um

pelve, retificando a coluna lombar sobre o solo

teste de abaixamento dos membros inferiores

e manutenção desta posição durante o teste.

baseado no teste de Kendall (KENDALL, MC-

Cabeça e ombros devem permanecer encosta-

CREARY e PROVANCE, 1993)5, partindo da

dos no solo. A execução do teste consistiu em

posição inicial em decúbito dorsal, membros

o indivíduo abaixar lenta e simultaneamente os

inferiores na vertical estabelecendo um ângulo

membros inferiores, mantendo a pelve em in-

de 90° com o solo; com o objetivo de graduar

clinação posterior.

a força dos músculos abdominais e flexores de

FIGURA 1. Teste de abaixamento de membros inferiores: (a) início da avaliação; (b) máxima amplitude atingida
(KENDALL, MCCREARY e PROVANCE, 1993).

A força foi graduada baseando-se na

tende a inclinar a pelve anteriormente, atuando

capacidade de manter a região lombar

como uma forte resistência contra os músculos

retificada sobre a superfície durante o

abdominais, que estão tentando manter a

abaixamento lento de ambos os membros

pelve em inclinação posterior. No momento

inferiores. A força de contração excêntrica

em que a pelve se inclina anteriormente e a

exercida pelos músculos flexores do quadril

região lombar se arqueia ,caracteriza-se a

e pelo abaixamento dos membros inferiores

instabilidade, e o teste é interrompido.
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A força dos músculos abdominais é graduada

2.3. Análise dos Dados

através do ângulo formado entre os membros

A escala para a graduação da força

inferiores estendidos e o solo. Para a determi-

muscular utilizada e o código para tal gradu-

nação do ângulo em graus, foi utilizado um

ação seguem a referência de Kendall (KEND-

flexímetro (Sanny, Sanny do Brasil) posiciona-

ALL, MCCREARY e PROVANCE, 1993)5, a

do no tornozelo esquerdo do avaliado. O teste

qual retrata cada possível ângulo em grau e seu

foi sempre realizado na mesma hora do dia e

correspondente índice qualitativo (Figura 2) e a

pelo mesmo avaliador.

tabela 1 mostra o código para a graduação muscular.

Figura 2. Escala de graduação ângulo/ìndice.

Tabela 1. Código para a graduação muscular.
Função do músculo
Mantém a posição do teste (sem acrescentar pressão).
Mantém a posição do teste contra uma pressão discreta.
Mantém a posição de teste contra uma pressão discreta a moderada.
Mantém a posição de teste contra uma pressão moderada.
Mantém a posição de teste contra uma pressão moderada a forte.
Mantém a posição de teste contra uma pressão forte

Graus musculares e símbolos
Regular
Regular +

5
6

Bom Bom
Bom +
Normal

7
8
9
10

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol. 7 | Nº. 1 | Ano 2015 | p. 4

Avaliação indireta da força dos músculos do core em iniciantes de academia

2.4. Análise Estatística

Separando a amostra quanto ao gênero

Foram realizadas análises de percentu-

observou-se que os homens (n=536) apresenta-

al, onde o grupo total de sujeitos foi separado

ram 2,4% e as mulheres (n=781) apenas 1,8%

em diferentes amostras como gênero e idade, e

nas classificações “Bom +” e “Normal”, sendo

comparados em relação ao percentual total dos

que a maior parte deles encontrou-se nas cate-

escores obtidos no teste.

gorias “Regular +” e “Bom-” (homens= 64,4%
e mulheres=68,8%) (Tabela 3).

3. RESULTADOS

Tabela 3- Classificação por gênero do nível de

Considerando o grupo total de sujeitos
da amostra (n=1317), observou-se que apenas
2,15% apresentaram classificações entre “Bom
+” e “Normal”,
sendo que 68,8% ficaram entre as classificações
“Regular +” e “Bom -” (Tabela 2).
Tabela 2 - Classificação geral do nível de força
do core
Graduação
Regular Regular +
Bom Bom
Bom +
Normal

n

269
611
525
265
20
11

%

15,8
35,9
30,9
15,6
1,2
0,6

força do core.
Graduação
Regular Regular +
Bom Bom
Bom +
Normal

Homens
n
%
73
220
237
163
10
7

Mulheres
n
%

10,3
31,0
33,4
23,0
1,4
1,0

196
391
288
102
10
4

19,8
39,5
29,1
10,3
1,0
0,4

Separando a amostra de forma geral,
quanto a faixa etária, observou-se que dos 1317
indivíduos, uma pequena porcentagem encontrou-se entre “Bom +” e “Normal”, sendo que
a maioria se concentraram entre “Regular +” e
“Bom -” (Tabela 4).

Tabela 4. Classificação geral por faixa etária do nível de força do core
Graduação
Regular Regular +
Bom Bom
Bom +
Normal

20-29 anos
n
%
59
13,5
160
36,6
137
31,4
74
16,9
5
1,1
2
0,5

30-39 anos
n
%
49
11,3
172
39,5
135
31,0
74
17,0
5
1,1
3
0,7

40-49 anos
n
%
33
10,7
98
31,9
121
39,4
48
15,6
5
1,6
2
0,7

50-59 anos
n
%
20
14,8
43
31,9
40
29,6
27
20,0
3
2,2
2
1,5
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Separando a amostra quanto a faixa etária e

entre 50 e 59 anos, não foram observados in-

gênero, observou-se que os homens (n=536),

divíduos na classificação “Normal”. Para todas

apresentaram uma baixa porcentagem entre

as faixas etárias, aproximadamente 25% dos

“Bom +” e “Normal”, porém, para as idades

indivíduos homens encontraram-se na classifi-

entre 40 e 49 anos, assim como para as idades

cação “Bom” (Tabela 5).

Tabela 5. Classificação dos homens por faixa etária do nível de força do core
20-29 anos
n
%
10
5,0
65
32,5
70
35
50
25
3
1,5
2
1,0

Graduação
Regular Regular +
Bom Bom
Bom +
Normal

30-39 anos
n
%
9
5,5
51
31,1
55
33,5
43
26,2
3
1,8
3
1,8

40-49 anos
n
%
6
5,3
31
27,2
49
43
27
23,7
1
0,9
0
0,0

50-59 anos
n
%
5
8,6
20
34,5
16
27,6
16
27,6
1
1,7
0
0,0

Separando a amostra de mulheres (n=781),

assim como para as idades entre 30 e 39 anos,

quanto a faixa etária, apresentaram uma

entretanto, não foram observados indivíduos

pequena porcentagem entre “Bom +” e

na classificação “Normal” (Tabela 6).

“Normal”, para as idades entre 20 e 29 anos,
Tabela 6. Classificação das mulheres por faixa etária do nível de força do core
20-29 anos
n
%
49
20,7
95
40,1
67
28,3
24
10,1
2
0,8
0
0,0

Graduação
Regular Regular +
Bom Bom
Bom +
Normal

30-39 anos
n
%
40
14,6
121
44,2
80
29,2
31
11,3
2
0,7
0
0,0

4. DISCUSSÃO
Conhecimentos cinesiológicos e biomecânicos
sobre o core tem se consolidado cada vez tanto
em relação ao treinamento e à reabilitação. As
dores lombares têm sido relacionadas com o
atraso na ativação do transverso do abdome,
atrofia dos multifidos, fraqueza dos músculos
extensores, déficit na propriocepção espinhal,
equilíbrio e resposta à perturbações (BARR ET

40-49 anos
n
%
27
14,0
67
34,7
72
37,3
21
10,9
4
2,1
2
1,0

50-59 anos
n
%
15
19,5
23
29,9
24
31,2
11
14,3
2
2,6
2
2,6

AL., 20076; GARRY ET AL., 20087; HIDES
ET AL., 19968; HODGES & RICHARDSON,
19969; KIBLER, 200610). Assim, a estabilidade
do core como prevenção de lesões na região
lombar e em outras regiões do corpo e o
treinamento desta musculatura têm sido
recomendados como promoção de um regime
preventivo e terapêutico (AKUTHOTA &
NADLER, 200411; WILLSON ET AL., 200512).
Vilela Junior, Hauser, et al (201113) ressaltam
que a estabilidade anterior da coluna vertebral
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é realizada pelos músculos reto do abdome, oblíquos

de abaixamento dos membros inferiores, em sua

interno e externo, cujas forças resultantes, em con-

maioria, foram classificados para o nível de força

dições ideais, devem formar entre si ângulos retos

do core nos graus 5, 6 e 7 significando, respectiva-

com ortogonalidade espacial; ao passo que a esta-

mente, Regular, Regular + e Bom -.

bilidade posterior da coluna vertebral é realizada

De acordo com o código para a graduação

pelos músculos eretores da espinha, interespinhais,

muscular, as funções dos músculos para as classi-

intertransversais, quadrado lombar e serrátil poste-

ficações acima, representam um estado de pouca

rior. Então, cabe ao professor/ treinador prescrever

força e estabilidade do core, já que os mesmos não

exercícios para o fortalecimento destes complexos

suportaram a posição do teste contra pressões acima

musculares.

de moderadas. Para a classificação 8 (Bom), onde

Reinehr et al. (200814) estudaram como um

se mantem a posição do teste contra uma pressão

programa de exercícios para a estabilização do core

moderada, apenas 16,9% dos indivíduos avali-

influencia a estabilidade e a ocorrência de dor lom-

ados conseguiram este grau. Quando separados por

bar, e verificaram que após o treinamento houve

gênero, os homens atingiram 25,4% e as mulheres

diminuição da dor lombar e aumento da força ab-

apenas 11,1%. No código para graduação muscular,

dominal e estabilidade do core. Este artigo corrob-

os graus 9 e 10 (Bom + e Normal), significam que o

orou os resultados do presente estudo, pois foi apli-

indivíduo consegue manter a posição do teste contra

cado o mesmo teste de abaixamento dos membros

pressões moderada a forte e forte respectivamente.

inferiores. Verificaram que os indivíduos portadores

Dos avaliados neste estudo, apenas 2,1% obtiveram

de dores lombares crônicas, no pré-treinamento es-

as classificações Bom + e Normal.

tavam situados na classificação para o nível de força

classificação foi separada por faixa etária e gênero,

do core nos graus 0,1 e 2; o que correspondeu neste

observou-se que, para todas as idades, a grande

estudo aos graus 5, 6 e 7 que significam respectiva-

porcentagem dos indivíduos ficou entre as classifi-

mente a Regular, Regular + e Bom -. No pós-trein-

cações Regular-, Regular + e Bom -. Os homens de

amento estes indivíduos obtiveram ganho de força

40 a 49 anos e 50 a 59 anos, não conseguiram a

e estabilidade do core, alcançando graus 4 e 5, cor-

classificação Normal, sendo que as mulheres que

respondentes neste estudo aos graus 9 e 10, que sig-

não atingiram essa classificação foram as de 20 a 29

nificam respectivamente a Bom + e Normal. Os au-

anos e 30 a 39 anos.

Quando

a

tores concluíram que os ganhos de força abdominal

A partir dos resultados encontrados neste

indicaram que este tipo de programa de treinamento

estudo, observa-se que a grande maioria dos indi-

para o core foi efetivo para o aumento da força e

víduos não apresentou um grau adequado de força e

estabilidade core e diminuição da lombalgia.

estabilidade do core.

Neste presente estudo, os indivíduos ingressantes na
academia de ginástica que foram avaliados no teste
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Tal fato, muito provavelmente, é consequên-

suem diversos programas de exercícios e a aval-

cia do enfraquecimento dos músculos que es-

iação física fornece subsídios para prescrevê-

tabilizam anterior e posteriormente a coluna

los, seria interessante que fossem detectadas

vertebral e do desequilíbrio entre as forças

as reais condições de força e estabilidade do

resultantes exercidas sobre a pélvis que sofre

core dos alunos ingressantes para que as pre-

um torque resultante no sentido anterior, espe-

scrições fossem adequadas às necessidades dos

cialmente fruto do enfraquecimento do reto do

mesmos. Entretanto, Pavin e Gonçalves (2010)

abdome e consequente inclinação anterior da

abordaram a discussão sobre as controvérsias

coluna lombar acentuando a lordose da mesma

no uso de programas de exercícios para o core

(VILELA JUNIOR, HAUSER, 201113). Neste

e as lombalgias (BERGMARK,1989; FARIES,

sentido, fica patente que um core em condições

& GREENWOOD, 200718; PANJABI, 199219;

biomecânicas ideais, depende do fortaleci-

WILLARDSON, 200720).

mento harmônico dos eretores da espinha, dos

Considera-se como uma das princi-

extensores do quadril, dos flexores do quadril

pais limitações do presente estudo a utilização

e dos abdominais, uma vez que o enfraqueci-

do teste de um teste básico e genérico para a

mento de um destes complexos musculares

avaliação do core, sendo que o mesmo não

acarretará a rotação da pélvis e consequente-

abrange toda as estruturas necessárias para a

mente a inclinação posterior ou anterior da

avaliação. Entretanto, pode ser um teste adi-

coluna. O instrumento utilizado neste estudo,

cional ao programa de avaliação física de aca-

apesar de simples, avalia em última instância,

demia como teste adicional para auxiliar os

o quanto o sujeito consegue estabilizar a pélvis.

instrutores quanto à potencial fragilidade do

Akuthota et al., (200411) sugeriram que

cliente.

pessoas sedentárias, com enfraquecimento da
musculatura estabilizadora, deveriam inicialmente ser submetidas a um programa de exercí-

5. CONCLUSÃO

cios para o fortalecimento do core, ao invés de

Conclui-se que a grande maioria dos indivídu-

realizarem os tradicionais exercícios abdomi-

os não apresenta um grau adequado de força e

nais (seat-ups), já que a realização destes, sem

estabilidade do core baseados na proposta de

o devido fortalecimento do core, implica em

avaliação de Kendall.

lesões ou dores lombares. Juker et al. (198815)
afirmaram que os seat-ups não são seguros
devido a acentuada carga de compressão dos

6. REFERÊNCIAS

discos vertebrais.
Como as academias de ginástica posRevista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol. 7 | Nº. 1 | Ano 2015 | p. 8

Avaliação indireta da força dos músculos do core em iniciantes de academia

1. Marchetti, P. H.& Lopes, C. R. (2014) Planejamento e Prescrição do Treinamento Personalizado: do iniciante ao avançado. São Paulo: Mundo.
2.Behm, D. G., Drinkwater, E. J., Willardson, J.
M.& Cowley, P. M. (2010) The use of instability
to train the core musculature. Applied Physiology,
Nutrition and Metabolism, v. 35, p. 91-108.
3. Behm, D. G. & Sanchez, J. C. C. (2013) Instability Resistance Training Across the Exercise Continuum. Sports Health: A Multidisciplinary Approach,
p. 1-5.
4. Behm, D. G.& Sanchez, J. C. C. (2012) The effectiveness of resistance training using unstable
surfaces and devices for rehabilitation. The International Journal of Sports Physical Therapy, v. 7, n.
2, p. 226-241.
5. Kendall, F. P., McCreary, E. K. & Provance, P. G.
(1993) Muscles: Testing and Function. 4. Philadelphia: Williams and Wilkens.
6. Barr, K.P., Griggs, M. & Cadby, P. (2007). Lumbar stabilization: a review of core concepts and current literature, part 2. American Journal of Physical
Medicine and Rehabilitation, 86 (6), 72-80.
7. Garry, T. A., Sue, L. M. & Brendan, L. (2008).
Feedforward responses of tranverses abdominis
are directionally specific and act asymmetrically:
implications for core stability theories. Journal of
Orthopardic and Sports Physical Theraphy, 38 (5),
228-37.
8. Hides, J. A., Richardson, C. A. & Jull, J. A.
(1996). Multifidus muscle recovery is not automatic after resolution of acute, first-episode low back
pain. Spine, 21, 2763-9.
9. Hodges, P. W. & Richardson, C. A. (1996). Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine
associated with low back pain: A motor control
evaluation of transversus abdominis. Spine, 21,
2640-2650.
10. Kibler, W. B., Press, J. & Sciascia, A. (2006).
The hole of core stability in athletic function. Sports

Medicine, 36 (3), 189-98.
11. Akuthota, V. & Nadler, S.F. (2004). Core
strengthening. Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation.,85(3 Suppl 1),86-92.
12. Willson, J. D., Dougherty, C. P., Ireland, M.
L. & Davis, I. M. (2005). Core stability and its relationship to lower extremity function and injury.
Journal of American Academy of Orthopaedic Surgery, 13 (5), 316-25.
13. Vilela Junior, G. B. Hauser, M.W. et al (2011).
Cinesiologia. Ponta Grossa, PR: Editora UEPG, 7175.
14. Reinehr. F.B, Carpes F.P, Bolli M.C. (2008)
Influência do treinamento de estabilização central
sobre a dor e estabilidade lombar. Fisioterapia em
movimento, 1,123-129.
15. Juker, D., McGill, S., Kropf, P. & Steffen, T.
(1998). Quantitative intramuscular myoelectric activity of lumbar portions of psoas and the abdominal wall during a wide variety of tasks. Medicine
Science and Sports Exercise, 30, 301-310.
16. Pavin, L. N. & Gonçalves, C. (2010). Principles
of core stability in the training and in the rehabilitation: review of literature. Journal of Health and
Scince Institute, 28 (1), 56-8.
17. Bergmark, A. (1989). Stability of the lumbar
spine. A study in mechanical engineering. Acta Orthopaedica Scandinavica, 230, 1-54.
18. Faries, M. D. & Greenwood, M. (2007). Core
training: stabilizing the confusion. Strength and
Conditioning Journal, 29 (2), 10-25.
19. Panjabi, M. M. (1992). The stabilizing system
of the spine. Part II. Neutral zone and instability hypothesis. Journal of Spinal Disorders, 5, 390-397.
20. Willardson, J. M. (2007). Core stability training: applications to sports conditioning programs.
Journal of Strength and Conditioning Research,
21(3), 979 – 985.

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol. 7 | Nº. 1 | Ano 2015 | p. 9

