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Pilates no esporte, como 
prescrever? 



 



Periodização 

Existe desde os jogos olímpicos da 
antiguidade quando o manual para 
treinamento ginástico foi escrito por 
Flávius Philostratus (245 a 170 a.C).  

Os primeiros a utilizarem foram os 
levantadores de peso na Europa 

oriental.  

Alteração das variáveis do programa 
em intervalos de tempo regulares 
cuja intenção é produzir ganhos 

ótimos de força 

Existe uma combinação óbvia de 
séries e repetições para promover o 

aumento de Força.  

(Fleck e Kraemer, 1997;1999) 



 



 



Capacidades físicas/biomotoras 
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A, B, C = Atividades esportivas perfeitas e suas capacidades 
dominantes 

Adaptado, Bompa, T.O. 2001 



... No Pilates 
Desempenho 

Prevenção Reabilitação 

? 

? ? 

? 



Contato inicial 

Quem é o aluno(a)? 

Qual a modalidade? 

Atleta amador ou profissional? 



Objetivos do aluno 

Reabilitação 

Prevenção 

Rendimento esportivo 



Planejamento do programa 
O que levar em consideração? 

Objetivos e necessidades individuais? 

Idade? 

Nível competitivo (quanto tempo)? 

Histórico de lesões? 

Limitações físicas? 

Fleck e Kraemmer, 2006 



O que saber do atleta? 

BÁSICOS 

Anamnese 

PAR-Q 

Composição corporal 

Flexibilidade 

Resistência muscular localizada 

Aptidão cardiorrespiratória 

Estresse 

ESPECÍFICOS 

Potência anaeróbia 

Agilidade 

Força 

Velocidade 

Impulsão vertical  

 ETC 



... Perguntas extras 

É a competição principal do ano? 

Quando? 

Tem viagem programada? 



Determinando ações 

 Fortalecimento de músculos 
estabilizadores 

 Fortalecimento de músculos 
agonistas/antagonistas 

 Fortalecimento do Core 

 Flexibilidade 

 Propriocepção 

 



Planejamento do programa 
(Princípios do treinamento esportivo) 

 Conscientização 
 Adaptação 
 Sobrecarga progressiva 
 Acomodação 
 Especificidade 
 Individualidade 
 Variabilidade  
 Manutenção 
 Reversibilidade 

Fleck e Kraemmer, 2006; Prestes, 2010) 



Periodização 

Por que o treinamento é periodizado? 

Organizar vários métodos de treinamento  

Planejar estrategicamente cargas específicas  

Treinamento periodizado promove maior ganho de 
força e hipertrofia 

Maximiza o princípio da sobrecarga e garante melhor 
relação entre estresse e recuperação (heterocronismo) 

(PRESTES, 2010; FLECK e KRAEMER, 1997) 



Periodização 

Variáveis que podem ser manipuladas  

Nº de séries em cada exercício 

Nº de repetições por série 

Exercícios realizados  

Nº de exercícios realizados/sessão 

Período de descanso entre as séries e exercícios 

Carga utilizada a cada série 

Tipo e velocidade de ação muscular 

Nº de sessões por dia e por semana 

(PRESTES, 2010; FLECK e KRAEMER, 1997) 



Periodização 

Organização da periodização em ciclos 

Macrociclo – 6 meses a 4 anos 
Mesociclo – 4 a 6 semanas 
Microciclo – 1 semana 

(MATVEEV, 2001) 



Periodização 

Classificação das sessões de TR de acordo com 
a intensidade 

Denominação Sigla Intensidade 

Muito leve ML >20RM 

Leve L 10 a 20 RM 

Moderada MD 8 a 10RM 

Alta  A 4 a 6RM 

Muito alta MA 1 a 3RM 



Periodização 

Fases da periodização 

(Adaptado para academias) 

Adaptação anatômica 
Hipertrofia 
Força máxima 
Definição muscular 
Potência 
Flexibilidade 
Recuperação 

Rendimento esportivo 
Habilidades específicas 



Periodização 

Modelos de periodização 

Clássico ou linear 
Linear reversa 
Ondulatório 
Ondulatório flexível 
Ondulatório parcial 



Periodização 
(Modelo linear ou clássico) 

 



Periodização 

Modelo ondulatório ou não linear 



Choque de prescrição 



Classificação estrutural 

1) INCORPORAÇÃO 

2) ORDINÁRIO 

3) CHOQUE 

4) RECUPERAÇÃO 

5) PRÉ-COMPETITIVO 

6) COMPETITIVO 

ZAKHAROV,1992 



Microciclo de desenvolvimento 
(incorporação e ordinário) 

Específico do período preparatório 

 

• Objetivos: 

• Incrementar as habilidades 

• Desenvolver habilidades biomotoras 
específicas. 

• Podem ter 2 ou 3 picos semanais 



Microciclo de choque 

Caracterizado por elevações súbitas das 
exigências do treinamento. 

 

•Objetivos: 

•Quebrar a acomodação do atleta. 

•Não deve ser realizado antes da 
competição. 

•Deve ser sucedido por um microciclo de 
recuperação. 



Microciclo de recuperação 

◦ Remover a fadiga fisiológica e mental 

 

◦ Utiliza um treinamento aeróbio de baixa 
intensidade 

 

◦ Deve ser utilizado após uma competição ou 
após um microciclo de choque 



Microciclo de competição  
(pré-competitivo e competitivo)  

 

◦ Manipular o volume e a intensidade do 
treinamento para otimizar o desempenho nas 
competições. 

 

◦ O ápice da aplicação da carga num mesociclo. 

 

◦ Transferência, das valências obtidas com o 
treinamento para as necessidades de 
performance da competição 



Características das 
modalidades 



Nadadores 



Crawl 



Borboleta 



Peito 



 

http://equipevelox.blogspot.com.br/2009_07_01_archive.html 



O que fazer? 

Fortalecimento de Core 

Fortalecimento de manguito rotador 

Fortalecimento de músculos específicos para 
cada estilo 

Flexibilidade 



Corredores 





O que fazer? 

 Fortalecimento do Core  
 Musculatura específica, ex. Ísquios, 

glúteos, quadríceps, tríceps sural, tibial 
anterior, bíceps braquial, deltóide,  

 Propriocepção em MMII 
 Flexibilidade  
Obs. Aumentar flexibilidade de flexores do quadril, ex. 
Iliopsoas. 

“Canelite” 

  



Ciclistas 





O que fazer? 

 Fortalecimento de Core (principalmente 
no período base) 

 

 Fortalecimento de musculatura específica 
(glúteos, quadríceps, Ísquios, tríceps 
sural, músculos da cintura escapular) 

 

 



Surfistas 





O que fazer? 

 Fortalecimento de Core 

 

 Propriocepção 

 

 Fortalecimento de MMII 

 

 Fortalecimento de MMSS – Manguito 
rotador? 

 

 



Prescrição do treinamento 



Planejamento do programa 
(Necessidades individuais) 

Quais os grupos musculares que precisam ser treinados? 

Quais as fontes básicas de energia (aeróbia, anaeróbia)? 

Que tipo de ação muscular (Isométrica, dinâmica)?  

Quais os principais locais de lesões para um determinado 
esporte ou o histórico de lesões anteriores do indivíduo? 

Fleck e Kraemmer, 2006 



Prescrição do TR 

Quais exercícios? 

Qual a ordem do exercícios? 

Como vou dividir a sessão? 

Qual a frequência semanal? 



Prescrição do TR 
(Recomendações) 

(2002;2009) 



Prescrição do TR 
(Recomendações)  

Iniciantes 

 
 

Intensidade 
Nº de séries 
(por exerc.) 

Intervalo por 
séries (min) 

Velocidade 
Frequência 
semanal 

Força 
máxima 

8-12RM SFC 
(60-70%1RM) 

1 a 3 1 a 2 
Lenta para 
moderada 

2 a 3x p/ todo 
o corpo 

Hipertrofia 
8-12RM 

(70-85%1RM) 
 

1 a 3 1 a 2 
Lenta para 
moderada 

 

2 a 3x p/ todo 
o corpo 

 

Potência 
3-6 R SFC 

30 a 60%1RM(MMSS) 
0 a 60%1RM (MMII) 

1 a 3 
2 a 3 IA 
1 a 2 IL 

Moderada 
para 

rápida 
 

2 a 3x p/ todo 
o corpo 

 

Resistência 10 -15RM 1 a 3 <1 Lenta 
2 a 3x p/ todo 

o corpo 
 

(Adaptado, ACSM, 2009) 



Prescrição do TR 
(Recomendações)  

 
Intermediário 

 
 

Intensidade 
Nº de séries 
(por exerc.) 

Intervalo por 
séries (min) 

Velocidade 
Frequência 
semanal 

Força 
máxima 

8-12RM SFC 
(60-70%1RM) 

Múltiplas 
séries 

1 a 2 Moderada 

3 a 4x com 
parcelamento 
dos grupos 
musculares 

Hipertrofia 
8-12RM 

(70-85%1RM) 
 

1 a 3 1 a 2 
Moderada 

 

4x  
(2x MMSS) 
(2x MMII) 

Potência 
3-6 R SFC 

30 a 60%1RM(MMSS) 
0 a 60%1RM (MMII) 

1 a 3 
2 a 3 IA 
1 a 2 IL 

Rápida 
 

3 a 4x p/ todo 
o corpo ou 
parcelando 

MMSS e MMII 

Resistência 10 -15RM 1 a 3 <1 Lenta 

3x p/ todo o 
corpo ou 4x 
parcelando 

MMSS e MMII 

(Adaptado, ACSM, 2009) 

Intermediário = treina consistente há pelo menos seis meses 



Prescrição do TR (Recomendações)  

 
Avançado 

 
 

Intensidade 
Nº de séries 
(por exerc.) 

Intervalo 
por séries 

(min) 
Velocidade 

Frequência 
semanal 

Força 
máxima 

1-6RM  
(80-100%1RM) 

Múltiplas 
séries 

2 a 3 IA 
1 a 2 IL 

Lenta a 
rápida 

4 a 6x com 
parcelamento 
dos grupos 

MM 

Hipertrofia 
1-12RM 

(70-100%1RM) 
(ênfase em 6 - 12RM) 

3 a 6  
(periodizado) 

2 a 3 IA 
1 a 2 IL 

Lenta, 
moderada 
e rápida 

 

4 a 6x com 
parcelamento 
dos grupos 

MM 

Potência 

Treino p/ força máx. 
=85 a 100% 

Treino p/ velocidade =  
30 a 60%1RM(MMSS) 
0 a 60%1RM (MMII) 

3 a 6  
(periodizado) 

2 a 3 IA 
1 a 2 IL 

Rápida 
 

4 a 5x p/ todo 
o corpo ou 
parcelando 

MMSS e MMII 

Resistência ≥15RM 
Múltiplas 

séries 
1 a 2 

Moderada 
p/ rápida 

4 a 6x com 
parcelamento 
dos grupos 

MM 

(Adaptado, ACSM, 2009) 

Avançado = Pelo menos 1 ano de experiência consistente 



Seleção e ordem dos exercícios 

 



Prescrição do TR 
Montagem do programa 

Divisões de treino 



Prescrição do TR 
(Montagem do programa) 

ALTERNADO POR SEGMENTO TRADICIONAL  

(todos os segmentos corporais) 

1- Segmento superior/inferior/tronco 

2- Tronco/Segmento superior/Segmento inferior 

Obs. Realização de forma seriada (com respectivos intervalos) ou 
em passagens (circuito) 



Prescrição do TR 
(Montagem do programa) 

ALTERNADO POR SEGMENTO PARCIAL  

(segmentos corporais divididos em dois) 

1- Segmento superior/flexores do tronco 

2- Segmento inferior/extensores do tronco 

3- Segmento superior/inferior 

Obs. Realização de forma seriada (com respectivos intervalos) ou 
em passagens (circuito) 



Controle e aumento de 
intensidade 



Adição de cargas 

Após adaptação 

2-10% de adição de carga (Grandes grupos) 

2-5% de adição de carga (Pequenos grupos) 

Critério para aumento 

Em 2 sessões ultrapassar 1 – 2 RM na série. 



 8 semanas de treino 
 3-5RM (Poucas RM), 9-11RM (Intermediárias) e 20-28RM (muitas) 
 Força máxima (pouca>intermediária>muitas) 
 Resistência muscular (muitas>intermediárias>poucas) 
 Área de secção transversa (Poucas e intermediárias, sem diferenças entre os 

grupos) 
 Potência aeróbia máxima (poucas) 
 Conclusão: Diferentes faixas de RM  promovem adaptações musculares 

diferentes 
 



Atleta 1 

 Nadador profissional 
 

 Provas: Medley (4 estilos) 
 

 Período de preparação: Transição 
(recuperação) 
 

 Histórico de lesões: Síndrome do choque em 
ombro direito 
 

 Objetivo: Prevenir lesões  



Atleta 2 

 Surfista amador 
 

 2 competições ao ano e pretende competir 
como profissional. 
 

 Período de preparação: Pré-competitivo 
(classificatória p/ competição profissional) 
 

 Histórico de lesões: Nenhum 
 

 Objetivo: Rendimento (classificar p/ comp. 
Profissional) 
 
 
 



Atleta 3 

 Ciclista profissional 
 

 Período de preparação: Período de 
desenvolvimento (base) 
 

 Histórico de lesões: Lombalgia (teste 
Thomas positivo) 
 

 Objetivo: Tratamento e prevenção 
 
 
 



 Atividade em grupos: 
 

 1. Monte uma sessão de Pilates para cada atleta 
descrevendo os seguintes pontos: 
 

 A) Exercícios (foco do exercício) e a ordem 
 

 B) Número de repetições e séries (objetivo) 
 

 C) Qual seria a progressão 
 

 D) Execute 1 série de cada exercício  
 (escolher um membro 1 atleta e 1 professor na 

equipe) 



http://pos.bahiana.edu.br/ViewEspecializacao.aspx?id=MzQ1NQ== 

Prof. Me. Mário César Carvalho Tenório 
tenoriomcc@gmail.com 

Obrigado! 



Você quer ser um peixe grande ou 
um peixe pequeno? 

 


