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4 boas razões (para lá da aparência) para trabalhar os glúteos
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A desejada curva traseira é mais importante do que aquilo que pensa e focar-se no treino de glúteos
não traz apenas benefícios estéticos.
Um rabo trabalhado pode ser a chave para um melhor desempenho no treino e até em tarefas do diaa-dia.
"Os glúteos, para além da sua função estabilizadora, são também um dos principais músculos
locomotores. Ao 'ativarmos' esta musculatura, vamos conseguir melhorar a nossa corrida, o subir de
escadas, manter as posições corretas nos diferentes exercícios de membros superiores e inferiores e
aumentar os nossos níveis de força e ?exibilidade", con?rma Cláudia Estrela, PT e instutora do Fitness
Hut Cascais.
Uma opinião partilhada por Nilton Bala, coach trainer e consultor da Men's Health Portugal, que
sublinha que até o sentar e levantar são mais fáceis quando os glúteos estão ativos.
"Tendo em conta que o glúteo é o maior e mais forte músculo do nosso corpo, este requer cargas
elevadas para ser trabalhado e desenvolvido", reforça Cláudia Estrela.
E este aumento progressivo da carga, para além de a deixar mais perto de um rabo toni?cado, vai
também resultar num aumento da sua força.
"A musculatura conjunta entre o quadril e as costas suporta a coluna na sua posição natural. Se esta
região estiver enfraquecida, o sistema ósseo não tem a estabilidade necessária, provocando, em
algumas situações, dor na coluna. O reforço deste grupo muscular ajuda e previne eventuais lesões",
adverte Bala.
O trabalho de glúteos pode ser a solução para quem a zona dos joelhos é um autêntico calcanhar de
Aquiles.
Quando os glúteos estão devidamente ativos com o treino, o impacto que determinadas atividades
provocam nos joelhos é desviado para o glúteo, que funciona como um amortecedor.
O treino de glúteos pode ser comparado a uma bola de neve que vai crescendo.
À medida que o tempo passa, as mudanças provocadas pelo treino vão-se re?etindo num sem-fim de
benefícios.
Para além da desejada retaguarda toni?cada, é a coluna quem mais vê melhorias.
"E ao melhorarmos a nossa postura vamos dar oportunidade a toda a restante musculatura do corpo
de trabalhar melhor. É como se o nosso corpo fosse um sistema de alavancas: se a nossa base, neste

caso a coluna vertebral, estiver forte, todas as extremidades vão conseguir trabalhar de forma
correta", esclarece Estrela.
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