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A COLUNA VERTEBRAL E O 
TRONCO NO CONJUNTO

ESTRUTURA E FUNÇÃO

O ESQUELETO AXIAL
O Tronco e a cabeça

Coluna Vertebral

Tórax

Pelve

Cabeça
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A ARQUITETURA DA COLUNA VERTEBRAL E DO 
TRONCO

Função
Eixo = Pilar
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? Desequilíbrio ?

? Equilíbrio ?



18/06/2016

5

MOVIMENTOS
movimentos angulares ou rotacionais

Inclinação anterior
=

flexão

Inclinação posterior
=

hiperextensão

Inclinação lateral Rotação

OS MÚSCULOS DO TRONCO
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O ASSOALHO PÉLVICO

A BASE DO TRONCO

A cintura pélvica
O ASSOALHO PÉLVICO
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O ASSOALHO PÉLVICO
Função

- Controle esfincteriano
- Sustentação de órgãos
- Estabilização da pelve

O ASSOALHO PÉLVICO 

• Todas as situações que aumentam a pressão intraabdominal (tossir, espirrar, rir,
levantar objetos pesados, praticar esportes - principalmente musculação)
sobrecarregam a MAP.

• Como qualquer outro músculo do corpo, se a MAP não está forte o suficiente
para responder a estes esforços, ela pode ir acumulando lesões e
enfraquecendo progressivamente.
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O ASSOALHO PÉLVICO 

• Os músculos do assoalho pélvico são constituídos de 70% de fibras do tipo I
(fibras de contração lenta) e 30% de fibras do tipo II (fibras de contração
rápida).

(CAMARRÃO et al., 2003; ZANATTA & FRARE, 2003; OLIVEIRA & LOPES, 2006).

O ASSOALHO PÉLVICO 

• ...Assim as fibras do tipo I são responsáveis pela ação antigravitacional dos
músculos do assoalho pélvico, mantendo o tônus constante e também na
manutenção da continência no repouso. (CAMARRÃO et al., 2003; ZANATTA &
FRARE, 2003; OLIVEIRA & LOPES, 2006).



18/06/2016

9

O ASSOALHO PÉLVICO 

• ...E as do tipo II são recrutadas durante aumento súbito da pressão abdominal
contribuindo assim para o aumento da pressão de fechamento uretral
(CAMARRÃO et al., 2003; ZANATTA & FRARE, 2003; OLIVEIRA & LOPES, 2006).

O ASSOALHO PÉLVICO 

• ... os exercícios que trabalham com essa musculatura podem melhorar sua
função e essa sustentação do fortalecimento muscular se deve à mudança
funcional das fibras musculares (CAMARRÃO et al., 2003).
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Músculos do assoalho pélvico 

• Camada profunda:

- Músculos levantadores do ânus:
- pubococcígeo;
- puborretal;
- Iliococcígeo;

- Músculo coccígeo .

Estes músculos também circundam a uretra, a vagina e o reto.

(ZANATTA & FRARE, 2003; MOORE, 1998; OLIVEIRA & LOPES, 2006).

Músculos do assoalho pélvico 

• Camada superficial: “diafragma urogenital”

- Esfincter externo do ânus;

- bulboesponjoso(BC);

- Isquiocavernoso (IC);

- Transverso superficial;

- Transverso profundo.

Participam do mecanismo de continência urinária e fecal e da esfera sexual,
promovendo a ereção do pênis e do clitóris, a ejaculação e as contrações da
vagina durante o ato sexual e o orgasmo.

(ZANATTA & FRARE, 2003; MOORE, 1998; OLIVEIRA & LOPES, 2006).
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O ASSOALHO PÉLVICO
Músculos

- O assoalho pélvico é completado pelos músculos pelvitrocanterianos:-
-piriforme e obturador interno

O diafragma da pelve

• A fáscia endopélvica:-

- ligamento pubo-vesical;

- Ligamento redondo do útero;

- Ligamento uterossacro;

- ligamento cervical transverso.

Manutenção das estruturas pélvicas em suas posições normais.

(ZANATTA & FRARE, 2003; MOORE, 1998; OLIVEIRA & LOPES, 2006).
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Quem suporta nosso Power house?

A ESTABILIDADE DA PELVE
As ações e funções musculares

no equilíbrio pélvico

A cintura pélvica
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O EQUILÍBRIO DA CINTURA PÉLVICA

A posição de Pé:

- As forças de rotaçãos

Báscula anterior
anteversão

Considerar como
referência a
crista ilíaca ou a
EIAS

Provoca um aumento da curva lombar

O EQUILÍBRIO DA CINTURA PÉLVICA
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Báscula posterior
retroversão

Considerar a EIAS
ou a crista ilíaca
Como referência

Provoca uma retificação da curva lombar

O EQUILÍBRIO DA CINTURA PÉLVICA

Considerar como referência o membro de apoio.

Provoca uma inclinação da C.V. para o lado do apoio

O EQUILÍBRIO DA CINTURA PÉLVICA
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OS MOVIMENTOS
DA PELVE

Provoca uma inclinação da C.V. para o lado sem apoio

O EQUILÍBRIO DA CINTURA PÉLVICA

A INFLUÊNCIA DA POSIÇÃO SOBRE AS
ARTICULAÇÕES DA CINTURA PÉLVICA

A posição de decúbito dorsal

Quadril flexionado
Quadril estendido
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OS MÚSCULOS DO TRONCO E DA COLUNA 
VERTEBRAL

O CINTURÃO ABDOMINAL (E LOMBAR)

Ação do transverso abdominal e multífido e F resultante

POWER HOUSE CORE

http://3.bp.blogspot.com/_Vt_Uv6eWaps/S_tEDuff2-I/AAAAAAAAAY8/dNHgzViVYw0/s1600/abdomen.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Vt_Uv6eWaps/S_tEP9n9efI/AAAAAAAAAZE/KioPMzlbRXU/s1600/abdomen+2.jpg
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Manobra de Valsalva ou controle pelo
POWER HOUSE ?

OS MÚSCULOS ANTERIORES DO TRONCO
Abdominais

http://3.bp.blogspot.com/_Vt_Uv6eWaps/S_tEDuff2-I/AAAAAAAAAY8/dNHgzViVYw0/s1600/abdomen.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Vt_Uv6eWaps/S_tEP9n9efI/AAAAAAAAAZE/KioPMzlbRXU/s1600/abdomen+2.jpg
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Músculos anteriores do tronco

Abdome – camada superficial

Reto abdominal
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Músculos anteriores do tronco

Abdome – camada superficial

Oblíquo externo

Músculos anteriores do tronco

Abdome – camada intermediária

Oblíquo interno
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Abdome – camada profunda

Músculos anteriores do tronco

Transverso
abdominal

Os músculos abdominais

• A tiposidade das fibras pode modificar através do treinamento como tem sido encontrado em
alguns estudos. SAAD¸ (2002) e colaboradores encontraram mudanças na tiposidade das fibras
do músculo reto abdominal após oito semanas sob treinamento de resistência.

• Porcentagem de gordura entre 8-10% para os homens e entre 10-12% para as mulheres já
proporciona uma boa definição da musculatura abdominal.

• Fisiculturistas em média no dia de um campeonato - cerca de 4-6% de gordura.
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Os músculos abdominais

• 55% a 58% fibras tipo I

• 15% a 23% fibras tipo IIa

• 21% a 22% fibras tipo IIb

JOSEPH & KATHLEEN¸ (1999)
Thorstetensson, A., and Carlson, H.: Fiber Types in human lumbar back muscles. Acta Physiologica Scandinavia. 131:195-202, 1987.

Os músculos abdominais

• 51-58% para o tipo I;

• 15-23% para o tipo IIA;

• 21-28% para o tipo IIB e;

• 1% para o tipo IIC
HAGGMARK e THORSTENSSON (1979)

• fibras do reto do abdome:-

• 69% para o tipo I e;

• 31% para o tipo IIA.
ISCOE (1998)
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O Músculo Transverso Abdominal e sua Função 
de Estabilização da Coluna Lombar

• Artigos selecionados entre 1989 e 2007, e buscas em banco de 
dados bibliográficos, incluindo MEDLINE, PubMed, LILACS e 

SciELO.
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• Segundo Panjabi M. (1992;5(4):383-389.), a estabilidade 
vertebral depende da integração entre 3 elementos:

- Sistema Passivo: Corpos vertebrais, articulações facetarias, capsulas, ligamentos espinhais, 
discos intervertebrais.

- Sistema Ativo: Músculos espinhais e seus tendões e fáscias.

- Controle Neural: Recebe informações dos sistemas ativos e passivos. Captam alterações de 
equilíbrio e ajustes específicos.

- Quando um dos elementos falha, outros dois se
reorganizam para dar continuidade a homeostase.

- Porém muitas vezes esse reorganização é
inadequada, e acaba sobrecarregando o sistema,
promovendo uma disfunção na instabilidade
vertebral.

(Panjabi M. 1992;5(4):383-389.) ;
(Panjabi M. 2003;13(4):371-379.) 
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• Considerado um importante estabilizador da 
coluna lombar.

(Tesh KM, Dunn JS, Evans, JH; 1987; 22(15):501-508.)

• Principal músculo gerador da pressão intra-
abdominal. Havendo redução na compressão 

axial e nas forças de cisalhamento.

(Hodges P. 1999;4(2):74-86.)

• Multífidos, transverso abdominal e obliquo 
externo, são os músculos de maior ação 

estabilizadora, sendo o transverso o primeiro a 
ser ativado, durante o movimento dos 

membros.

(Hodges PW, Richardson CA. 1996;21(22):2640-2650.)

Transverso Abdominal

• Conforme Hodges(1999;4(2):74-86.), o transverso abdominal
deve ser treinado separadamente dos outros músculos, pelo
fato dele ser o principal músculo afetado na lombalgia.

Treinamento Específico
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• Por meio de exercícios específicos, reduz significadamente a 
frouxidão da articulação sacroíliaca.

• Pesquisas mostram que pacientes com dor lombar tem algo em 
comum: os multífidus e transverso estão fracos. (Hides J, Wilson S, 

Stanton W, McMahon S, Keto H, McMahon K, et al. 2006;31(6):E175-178.)

Treinamento Específico

• O transverso também possui outras funções em relação à 
respiração e em associação com os músculos pélvicos.

• Estudos reforçam a função do músculo transverso abdominal 
de estabilizador lombar, a relação com a lombalgia, e a 

importância de um treinamento mais específico para melhor 
executar sua função.

Considerações Finais
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OS MÚSCULOS POSTERIORES DO
TRONCO E DA COLUNA VERTEBRAL
Dorsais
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Eretores espinhais                         
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Músculos posteriores do tronco

Camada superficial

Trapézio

Latíssimo do dorso

Hiperextensão
do tronco

(Membros superiores)
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Músculos posteriores do tronco
Camada intermediária

Eretor da
espinha

Hiperextensão do 
tronco

Inclinação ipsilateral
Rotação ipsilateral

Paravertebrais
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Músculos posteriores do tronco
Camada profunda

Paravertebrais
Paravertebrais

MANUTENÇÃO DA COLUNA ERETA
Hiperextensão do tronco + Inclinação ipsilateral + Rotação contralateral

SISTEMA TRANSVERSO 
ESPINHAL

OS ESTABILIZADORES 
DINÂMICOS

E ESTÁTICOS DA 
COLUNA VERTEBRAL

MÚSCULOS PARAVERTEBRAIS



18/06/2016

31

A coluna vertebral e a luta
constante contra a ação da gravidade

Ação estabilizadora dos paravertebrais
na estática

 AÇÃO ESTABILIZADORA DOS MÚSCULOS PARAVERTEBRAIS DURANTE A DINÂMICA
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 AÇÃO ESTABILIZADORA DOS MÚSCULOS PARAVERTEBRAIS DURANTE A DINÂMICA

Os músculos dorsais/lombares
eretores da espinha e multifido
• 57% a 62% fibras tipo I

• fibras tipo IIa

• fibras tipo IIb

Plowman, S.A.: Physical activity, physical fitness, and low back pain. In Exercise and Sport Sciences Reviews. New York, Willians and Wilkins, 
1992. pp. 221-242.
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MUSCULOS MULTÍFIDOS

• Os músculos posteriores profundos, onde se inclui o multífidos,
intertransversais, interespinhais e rotadores, seguem bilateralmente
para cima e para baixo na coluna vertebral e criam extensão quando
ativados ambos os lados e rotação ou flexão lateral (não é realizada
pelo multífidos) quando ativado unilateralmente.

(HAMILL e Knutzen, 1999)

MUSCULOS MULTÍFIDOS

• Esses músculos profundos contribuem com a geração de suporte para
a coluna vertebral, manutenção da rigidez e produção dos
movimentos mais finos no segmento móvel.

( BARTELINK, 1957 apud HAMILL e Knutzen, 1999 ).
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MUSCULOS MULTÍFIDOS

• Os músculos multífidos são mais espessos nas regiões cervical e
lombar, gerando uma força extensora do tronco.

(HAMILL e Knutzen, 1999)

MUSCULOS MULTÍFIDOS

• Suas origens de forma ascendente começam a partir do dorso do sacro e
da fáscia que cobre o eretor da espinha, a partir dos processos mamilares
nas vértebras lombares e nos processos transversos e articulares nas
vértebras torácicas e cervicais, respectivamente.

• Nessa extensa origem,as fibras musculares são dispostas em três camadas
à medida que ascende medialmente fixando-se na espinha de todas as
vértebras, de L5 ao áxis.

• A camada mais profunda se insere na vértebra imediatamente acima, a
camada média na segunda ou terceira vértebra acima e a camada externa
na terceira ou quarta vértebra acima (PALATANGA et al, 2000).
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MUSCULOS MULTÍFIDOS

- Seu relevante papel é o de promover a estabilização vertebral (Palatanga et al ,
2000) atuando como ligamentos extensíveis, ajustando seu comprimento para
estabilizar as vértebras adjacentes independentemente da posição da coluna
vertebral.

Os multífidos possuem fibras mistas onde 57 à 62% é de fibras do Tipo I, e também
proporções de fibras do Tipo IIa e Tipo IIb, dando uma versatilidade funcional,
gerando assim movimentos rápidos e forçados e, ao mesmo tempo sendo
resistente à fadiga para manutenção da postura por longos períodos (CYRON, 1978
apud HAMILL e Knutzen, 1999).

Além de promover a extensão do tronco, esse músculo proporciona estabilidade
posterior para coluna vertebral, contrapondo a gravidade na manutenção da
posição ortostática, tendo também importância na flexão de tronco ( DEMPSTER,
1993 apud HAMILL e Knutzen, 1999).

MUSCULOS MULTÍFIDOS

• Richardson et al (1999) observou que o controle das forças de
cisalhamento que ocorrem na coluna durante a flexão anterior do tronco
não dependem somente dos elementos passivos, mas também do sistema
muscular.

• O controle dessa força de cisalhamento é de extrema importância, pois
protege a junção intervertebral, especial nos níveis mais baixos onde estas
forças são maiores.

• O multífido é envolvido nesse controle do cisalhamento vertebral devido
sua ação de rotação sagital, que uma vez ativado bilateralmente promove
um movimento de translação posterior vertebral estabilizando assim o
movimento (RICHARDSON et al, 1999).
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MUSCULOS MULTÍFIDOS

• Além da ação estabilizadora, Richardson et al (1999) observou diferentes funções primárias para
cada fascículo do músculo multífido. Os fascículos mais longos, que originam-se no processo
espinhoso , têm uma vantagem mecânica sobre as fibras mais curtas, mais profundas.

• Os fascículos mais longos contribuem mais para o torque extensor, quando as fibras mais
profundas mais curtas, que têm pouca força de alavanca para a produção do torque, podem ser
mais envolvidas em um papel de estabilizador.

• Este fato foi comprovado através de estudos eletromiográficos onde se verificou que durante o
ortostatismo, movimentos ativos do tronco, o andar e a extensão de troco houve uma ativação
tônica das fibras mais profundas num nível quase contínuo.

O multífido em atividade é responsável por dois terços da rigidez segmentar, sendo assim
responsável pela diminuição significativa na escala de movimento de todos os movimentos, exceto a
rotação (RICHARDSON et al, 1999).

MUSCULOS MULTÍFIDOS

• McGill (1991 apud RICHARDSON et al, 1999) confirmou o papel dos
multifidos lombares em um estudo tridimensional da mecânica
espinhal lombar concluiu que a finalidade deste músculo é ajustar
finamente a vértebra com movimentos pequenos.


