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O primeiro ponto deste artigo, quiçá fulcral no entendimento do mesmo, passa por
percebermos a extrema importância que um movimento eficiente tem, quer para
atletas quer para o indivíduo comum. Por um lado, o movimento ineficiente é
metabolicamente dispendioso, o que significa que o início da fadiga será mais rápido
e a queda de desempenho subsequente maior  , i.e., o atleta vai ter um menor
desempenho e o indivíduo comum menos capacidade para o desempenho das tarefas
do dia-a-dia. Por outro lado, a repetição de movimentos deficitários pode conduzir à
sobrecarga das estruturas do corpo e, por conseguinte, à lesão  . Para que um
movimento seja eficiente relativamente ao objetivo proposto e no que concerne à
prevenção de lesões, existem duas capacidades fundamentais, nomeadamente a
mobilidade articular e a estabilidade      .

A mobilidade articular, dependente do controlo do sistema nervoso e das estruturas
articulares, é a capacidade de atingir as amplitudes articulares necessárias à eficiente
realização do movimento   . No que concerne à estabilidade de um corpo, esta pode
ser definida como a capacidade de este conservar o seu estado de tendência para o
equilíbrio recorrendo aos seus próprios meios de controlo motor   . O sistema nervoso
central regula a mobilidade articular e a estabilidade por meio de três níveis distintos
mas interdependentes: nível superior – córtex cerebral; nível médio – tronco cerebral;
nível inferior – medula espinhal    . A medula é um órgão complexo onde grande parte
do controlo motor é estruturado, quer através do tratamento de informação quer
através do desencadear de respostas sem interferência dos centros superiores   .
Grande parte do controlo dos movimentos acontece na medula, sendo o mecanismo
de inervação recíproca um processo fundamental na regulação medular do
movimento. Este baseia-se num controlo recíproco da musculatura agonista e
antagonista, ou seja, quando os agonistas são ativados verifica-se a inibição dos seus
antagonistas – processo de coordenação neuromuscular  . Assim, durante o
movimento, a medula controla, através dos processos de coordenação intermuscular,
as ações de vários músculos para que o objetivo da tarefa seja concretizado o mais
eficientemente possível. Ou seja, a medula coordena as ações dos músculos
agonistas, antagonistas, fixadores e neutralizadores  . Desta forma, toda a
informação proveniente dos vários recetores proprioceptivos (i.e., fuso
neuromuscular, órgão tendinoso de Golgi e recetores articulares) é combinada e
integrada na medula de forma a controlar o movimento, e em última instância, no
controlo da mobilidade e estabilidade articular. Por outro lado, o tronco cerebral (nível
médio) contém os grandes circuitos que controlam a estabilidade postural e muitos
dos movimentos estereotipados do corpo    . Para além de estar sob o comando direto
do córtex cerebral (nível superior), há áreas do tronco cerebral que regulam
diretamente as atividades motoras com base na integração de informações visuais,
vestibulares e somatossensoriais. Por fim, o córtex cerebral é responsável por iniciar
e controlar movimentos voluntários mais complexos    .

Como vimos no parágrafo anterior, a estabilidade postural e a estabilidade articular
são controladas a níveis distintos do sistema nervoso central. Deste modo, é possível 
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afirmar que são controladas por dois processos diferentes, mas interdependentes   .
Por conseguinte, a estabilidade pode ser diferenciada em estabilidade global
(estabilidade postural) e estabilidade local (estabilidade articular). A estabilidade
global é definida como a capacidade de manter a sustentabilidade adequada do
corpo ao longo do movimento  , enquanto a estabilidade articular resulta da
capacidade motora em controlar os elementos que atuam em cada complexo
articular, de modo a manter a posição angular adequada, proporcionando fiabilidade
à execução   . Neste sentido, a propriocepção e a rigidez articular desempenham um
papel extremamente importante na estabilidade articular  . Para uma ótima
estabilidade articular é necessário um determinado nível de rigidez articular, o qual
deve ser adequado a cada movimento   . Neste sentido, a rigidez articular ideal é
ajustada aos objetivos do movimento, garantindo a estabilidade da articulação    .
Dois componentes estão envolvidos neste processo, nomeadamente os componentes
passivos e os componentes ativos   . Os primeiros manifestam-se de acordo com o
estado e as características das estruturas articulares (ossos, tendões, ligamentos,
etc.); os segundos estão relacionados com a atividade muscular e, por isso,
dependentes da capacidade neuromuscular.
  
De acordo com a literatura, os primeiros ganhos de força num processo de treino são
de natureza nervosa, nomeadamente através da melhoria dos processos de
coordenação intra e intermuscular   . Esta assunção vai ao encontro daquilo que
vários autores e instituições de renome internacional propõem para o que deve ser o
início de um processo de treino: por exemplo, a National Academy of Sports Medicine
(NASM) preconiza no seu modelo de periodização de treino (o Optimum Performance
Training Model), que a primeira fase de um processo de treino (Stabilization Level)
deve visar a melhoria da estabilidade e a coordenação do movimento   . Por outro
lado, de acordo com Bompa & Buzzichelli     , a primeira fase de um processo de treino
(fase de adaptação anatómica) deve, entre outras coisas, visar a melhoria da
coordenação neuromuscular nos padrões do movimento e fortalecer os músculos
estabilizadores (entenda-se, da estabilidade global e da estabilidade local). 

Tendo o treino o objetivo de aprimorar o movimento, nomeadamente através da
melhoria da mobilidade articular e da estabilidade, é fundamental percebermos que
isso está associado à melhoria de processos que estão na base do controlo motor,
sendo o sistema neuromuscular a estrutura chave para todos estes processos. Se
olharmos para o que tem sido a história do Fitness, é fácil entender que a melhoria
do movimento nem sempre foi a grande prioridade do treino neste contexto. Basta
atender ao facto de o treino com cargas adicionais se ter apelidado, ou ainda se
apelidar, de musculação, o qual estava essencialmente centrado no músculo, tal
como o próprio nome indica, e não na qualidade do movimento. Basearmos a
prescrição do treino no movimento é entendermos que os músculos são apenas os
“operários” e que a qualidade deste movimento está maioritariamente dependente
da coordenação neuromuscular, a qual se processa a dois níveis distintos, a
coordenação intramuscular e a coordenação intermuscular. Por um lado, o sistema 
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nervoso central modula a duração e a intensidade de ativação de cada músculo
envolvido no movimento através da coordenação intramuscular, e por outro, através
da coordenação intermuscular, assegura a intervenção conjugada e complementar
dos vários músculos envolvidos no movimento     .

Do exposto nos parágrafos anteriores, não é de estranhar que muitos Personal
Trainers ou instituições de referência, como são os exemplos de Juan Carlos Santana
e do Gray Institute, estabeleçam que a prescrição de exercício seja concretizada com
base em padrões do movimento. O Gray Institute define os seguintes padrões do
movimento a desenvolver: Lunging – ação de dar um passo em determinada direção
e voltar à posição inicial (nos 3 planos do movimento); Squating – ação de agachar e
retomarmos à posição inicial; Jumping – ação de saltar, podendo ser nos 3 planos do
movimento; Reaching – ação de alcançar um objeto (nos 3 planos do movimento);
Lifting – ação de alterar a posição vertical de um objeto; Pushing – ação de empurrar
um objeto (nos 3 planos do movimento); Pulling – ação de puxar um objeto (nos 3
planos do movimento); Gait – ação que corresponde à locomoção, andar ou correr    .
Por outro lado, Juan Carlos Santana     define que os movimentos humanos podem ser
classificados dentro de 4 pilares do movimento (locomoção, mudanças de nível do
centro de massa, puxar e empurrar com os membros superiores, rotações) e que os
exercícios devem ser prescritos com base nesses mesmos pilares. Apesar de
qualquer classificação dos padrões do movimento ser válida e aplicável ao treino, a
proposta de Juan Carlos Santana é mais fácil de implementar do ponto de vista da
organização e planeamento do treino, sendo igualmente mais intuitiva para quem se
está a iniciar nesta filosofia de prescrição de exercício.

Outra importante questão relacionada com o movimento humano, é que este se
desenvolve num ambiente tridimensional  , ou seja, pode ocorrer em 3 planos
distintos (plano sagital, plano frontal e plano transversal) ou mesmo, cruzar estes
planos (movimentos multiplanares). Assim, a prescrição de exercício deve não só
contemplar a totalidade dos padrões do movimento, como também a sua execução
nos vários planos. Contudo, a primazia do foco em determinados padrões ou planos
deve ser decidida em função dos objetivos do praticante e dos dados decorrentes da
avaliação do movimento que lhe deverá ser efetuada.

Decorrente daquilo que foi anteriormente descrito, há uma pertinente pergunta a
fazer: “se a qualidade do movimento tem uma tão grande importância, porque não
baseamos a prescrição do treino na melhoria dessa mesma qualidade?”. Por fim, no
que à futura pesquisa científica diz respeito, espera-se que a mesma traga respostas
objetivas relativamente à efetividade deste tipo de abordagem.
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