
O pilates consiste em um método de atividade física que utiliza

recursos como a gravidade e a resistência de molas. Este, pode

ser realizado no solo, conhecido como mat work, ou em uma

variedade de equipamentos, conhecido como apparatus work.

Evidências sugerem que o método pilates aumenta a força dos

músculos do core (tronco) e a flexibilidade natural da coluna e dos

membros. Apesar de estudos apontarem os benefícios do método,

a literatura não apresenta trabalhos que verificam o comportamento

da percepção subjetiva de esforço (PSE) e a atividade

eletromiográfica (EMG) em testes de repetições no pilates.

Um sujeito (2) saudável, não praticante de pilates, e dois sujeitos (1

e 3) praticantes de pilates, realizaram cinco testes de repetições

máximas com diferentes intensidades, no aparelho Reformer

(Fig.1). A ativação dos músculos reto abdominal superior (RAS) e

inferior (RAI) foi mensurada por meio da EMG de superfície (Delsys

12 channels®, Chicago, USA), e a PSE,por meio da escala de 15

pontos de Borg. O projeto foi aceito pelo comitê de ética

(CEP/FCM), inscrição: 489/2011 e CAAE: 420014600011.

FIGURA 2. Amplitude do sinal eletromiográfico - root mean square (RMS) –

em porcentagem (%) para os músculos RAS e RAI dos sujeitos 1 e 2

durante o teste de repetições máximas na intensidade mínima.
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FIGURA 1. A – Exercício The Hundred na 

posição grupada. B – Exercício The Hundred

na posição estendida.

FIGURA 3. Valores da percepção subjetiva de esforço (PSE) ao longo do tempo dos

sujeitos 1, 2 e 3 durante o teste de repetições máximas na intensidade

mínima.

Para os praticantes de pilates, a ativação dos

músculos e a PSE aumentaram, de forma linear,

conforme uma maior resistência externa. Desta

forma, sugerimos a PSE como uma forma de

feedback entre aluno e professor a fim de monitorar

as cargas externas, como as molas, de acordo com o

esforço reportado pelo praticante de pilates.

Basmajian, J. V.; De Luca, C. J. Muscles Alive: Their Functions Revealed by Electromyography. 5ª ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1985. 525p.

Borg G. Psychophysical Bases of Perceived Exertion. Medicine and Science in Sports and Exercise, 14:377-81, 1982.

Emery K., Serres S.J., McMillan A., Côté J.N. The effects of a pilates training program on arm–trunk posture and movement. Clinical Biomechanics 25 (2010) 124–130.

QUANTIFICAÇÃO DA INTENSIDADE DE ESFORÇO EM UMA SÉRIE DE PILATES POR MEIO DA 

ELETROMIOGRAFIA E PERCEPÇÃO SUBJETIVA  DE ESFORÇO

Ramari C. F.1, Fontes E. B.2, Cunha S. A.1

1. Laboratório de Instrumentação para Biomecânica (LIB) – FEF, 2. Departamento de Neurologia – FCM. 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA - UNICAMP

Agência Financiadora: SAE/UNICAMP                                                            Contato: cintiaramari@yahoo.com.br

Pilates – Eletromiografia – Percepção subjetiva de esforço

Introdução Resultados

Metodologia

Conclusão

Referências Bibliográficas


