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Resumo  

.O presente relatório de estágio tem como principal objetivo descrever e refletir sobre 

todo o trabalho que foi desenvolvido, durante este último ano, no Ginásio Gandrafit, situado em 

Gandra, concelho de Paredes, distrito do Porto.  

Este relatório insere-se no âmbito da unidade curricular do estágio profissionalizante do 

2º ano de mestrado em Ciências do Desporto, vertente de Desportos de Academia do Instituto 

Politécnico da Guarda. Os objetivos principais para a sua elaboração foram oferecer um 

contacto direto com a realidade e identificar as áreas onde se verificou maior ou menor 

domínio, bem como melhorar esses aspetos, tendo em vista formar os melhores técnicos da área 

num futuro próximo. Outro objetivo, igualmente muito importante, foi aprofundar os 

conhecimentos técnicos e científicos adquiridos durante o curso.  

Durante o estágio estive incluído em três áreas que eram essenciais no ginásio: (1) Sala 

de Musculação/Cardiofitness. (2) Aulas de Grupo; (3) Avaliações de Aptidão Física, em que, 

para cada área se estipularam objetivos, com o intuito de, no final do estágio, ser possível 

refletir sobre os pontos positivos e negativos da prestação durante o estágio.  

Este relatório encontra-se dividido em cinco capítulos: (1) Caracterização do meio 

envolvente e da Instituição; (2) Estágio, sendo este capítulo constituído por 4 partes: Objetivos 

Gerais, Objetivos Específicos, Horário e Caracterização das Atividades Desenvolvidas; (3) 

Revisão bibliográfica, constituída por palavras-chaves utilizadas durante o trabalho, explicadas 

cientificamente por diversos autores; (4) Estudos de casos, em que são estudados três casos e 

demonstrados todos os passos necessários para um cliente completar, com sucesso, os seus 

objetivos pessoais; (5) Reflexão, composta pela reflexão final e pela reflexão crítica sobre a 

prestação do formando.  
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 Abstract  

  This internship report aims to describe and reflect on all the work that has been 

developed during this last year, at the gym GandraFit, this gym is located in Gandra, district of 

Paredes, city of Porto and was founded on the 22nd of February 2003.  

 This report is included in the 2nd year of the Master’s Degree of sports Science, aspect 

of sports academy of the Polytechnic Institute of Guarda. In which we had to do a internship 

throughout the year, the main objectives for its development, were, provide a direct contact 

with reality and identify in which areas were more or less difficult and help us improve theses 

aspects in order to form the best technicians in the area in the near future, another goal, equally 

important, is to enable and enhance the tecnhical and scientific knowledge that were acquired 

during the course.  

  During the internship we were included in 3 areas that were essential for the gym, these 

areas were: (1) Bodybuilding/ Cardio. (2) Group Classes; (3) Physical Fitness assessments, 

wherein, for each area were goals were stipulated, in order to reflect which the positive and 

negative aspects of performance were during this last year of internship.  

  This report tis divided into five chapters; (1) Characterization of the environment and 

the institution; (Internship, were this chapter consists of 4 parts, general goals, Specific Goal, 

Schedule and characterization of the activities; (3) literature Review in which it consists of 

keywords used in the report, explained scientifically by several authors, helping us to 

understand easier, (4) Case Studies, three cases are studied and demonstrated all the necessary 

steps for a client to complete successfully the personal goals; (5) Reflection, composed by the 

final reflections and critical reflection on my performance.  
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 Introdução  

 Durante os últimos anos pudemos verificar que a tecnologia moderna deu uma ajuda 

agradável ás tarefas do dia-a-dia, Com esta ajuda, uma tarefa que exigia uma hora ou mais de 

trabalho intenso, agora pode ser concretizada em dez minutos com o puxar de um botão. Como 

resultado desta grande maravilha, deveria existir mais tempo livre para realizar outras 

atividades. Mas, infelizmente, podemos concluir que isso não é verdade, pois a população geral 

não pratica atividades físicas, o que resulta num aumento de sedentarismo em Portugal.  

Cientistas do exercício físico e profissionais de desporto, ao longo dos anos, têm 

defendido que a atividade física regular é a melhor defesa contra muitas doenças e distúrbios. 

Segundo Heyward (1998), existe uma quantidade significativa de literatura que quantifica e 

caracteriza o papel da inatividade física como um fator de risco, associado a muitas das 

principais causas de morte, como morbidade crónica e deficiência. Globalmente, a inatividade 

física é responsável por 21.5% das doenças isquémicas do coração, 11% de acidente vascular 

cerebral isquémico, 14% de diabetes, 16% de cancro de cólon e 10% de cancro de mama. Com 

efeito o sedentarismo é responsável por 3.3% das mortes e 19 milhões de invalidezes em todo o 

mundo (Ezzati e cols., 2004).  

Nos últimos tempos, tem havido um acréscimo de informação e divulgação dos 

benefícios da prática de exercício físico, quer por parte de profissionais de desporto, quer da 

informação vinda da comunicação social. No entanto, a disponibilidade de informação dos 

benefícios para a saúde parece não ter afetado o sedentarismo da população em geral, como 

salientam Cavila, Kahlmeier e Racioppi (2008).  

O mestrado em Ciências do Desporto, vertente de Desportos de Academia, na Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda (ESECDG), tem como finalidade 

oferecer aos alunos uma formação avançada, contribuindo para melhorar as capacidades 

científicas, técnicas e pedagógicas, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos e práticas 

atuais, de modo que o aluno possa responder às exigentes expectativas do mercado de trabalho.   

O estágio curricular é parte complementar do 2º ano do mestrado em Ciências do 

Desporto, vertente Desportos de Academia, que possibilita ao aluno aprofundar os seus 

conhecimentos técnicos e científicos adquiridos durante o curso e proporcionar-lhe uma 

aprendizagem de competências profissionais mediante o contacto direto com a realidade. Além 

disso permite-lhes também, ganhar maturidade e identificar onde tem maior ou menor domínio 

na área, para que possa melhorar.  
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A escolha para realizar o estágio curricular, no segundo ano do mestrado, foi devida a 

dois pontos fundamentais:  

 O primeiro foi a valorização que o estágio profissionalizante tem no âmbito do ganho de 

experiência, não só no ponto vista pessoal, mas também profissional. Efetivamente, nos 

momentos difíceis que estamos a ultrapassar é cada vez mais importante que o profissional 

tenha experiência na sua área. Assim, este estágio é uma mais-valia, devido à experiência que 

posso adquirir.   

O segundo ponto é a possibilidade de pôr em prática, como instrutor de ginásio 

(musculação e cardiofitness), os conhecimentos já adquiridos ao longo dos anos, bem como 

como a técnica correta dos exercícios e os conhecimentos que adquiri durante os anos da 

licenciatura e do mestrado, em termos de periodização de treino, diferentes métodos de treino, 

intensidade, tempo, número de repetições, número de séries e intervalo de descanso que cada 

exercício deve ter para os diferentes tipos de populações.  

O presente relatório vai analisar alguns temas sobre diferentes populações que podemos 

encontrar no ginásio, tal como pessoas obesas, sedentários, com tendinites, lombalgias, 

esclerose e problemas ósseas, assim como a importância de realizar uma avaliação da aptidão 

física com o intuito de responder às necessidades do cliente.  

Cada pessoa e a sua situação são diferentes. Portanto, a razão para pôr em prática uma 

avaliação relacionada com a aptidão física e a saúde pode variar (Dwyer & Davis, 2008).  

As informações obtidas a partir de testes de aptidão física, em combinação com a saúde 

do indivíduo e a informação médica, são utilizadas pelos profissionais de saúde e atividade 

física para ajudar o cliente a alcançar os objetivos traçados (Thompson, Gordon & Pescatello, 

2010).  

Além desta introdução, o relatório está organizado em quatro capítulos, a que se segue a 

conclusão. O primeiro capítulo divide-se em três pontos, sendo o primeiro uma breve 

caracterização da cidade universitária (Gandra) e o segundo uma caracterização sumária do 

ginásio onde foi realizado o estágio (Gandrafit).  

O segundo capítulo respeita aos objetivos (gerais e específicos), horário e volume de 

trabalho realizado. No terceiro capítulo, respeitante à revisão bibliográfica, com a ajuda de 

especialistas na área, começo por explicar a evolução do ginásio em Portugal. Em seguida, 

abordo o conceito de avaliações físicas, dividido em três pontos: Avaliação médica (Problemas 

do foro ortopédico, cardiovascular, diagnóstico de qualquer doença aguda, avaliação 
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cardiovascular); Avaliação da Aptidão Física (Composição Corporal, Flexibilidade, Resistência 

Muscular, Capacidade Cardiovascular, Força Muscular), embora mais enquadrada na avaliação 

da aptidão física; e o último tópico, respeita à elaboração de um plano de treino (Frequência, 

Intensidade, Tempo e Tipo).  

O quarto capítulo compreende três casos clínicos que pretendo caracterizar 

individualmente. Estes casos foram os que me criaram maiores dificuldades, devido aos 

problemas e limitações da aptidão física que cada um representa, começando com a obesidade e 

terminando em várias operações, devido a problemas ósseos.  

O texto termina com a conclusão, que compreende a Reflexão Final e a Reflexão Crítica 

sobre a Prestação Geral. Nestes pontos explico os problemas que enfrentei e o modo como os 

resolvi, para que os meus objetivos e os clientes não ficassem prejudicados.   

No que diz respeito à parte prática, quando estamos a trabalhar com pesos/peso corporal 

ou até com aulas de grupos, temos sempre a preocupação de que o cliente esteja a realizar o 

exercício com a técnica correta e sempre com segurança, para prevenirmos qualquer lesão que 

possa ocorrer.  

  

 Capítulo I Caraterização do Meio Envolvente  

  

1. Caracterização da Cidade de Gandra  

 O estágio curricular foi cumprido num ginásio em Gandra, uma freguesia portuguesa do 

concelho de Paredes e distrito do Porto, com 12,06 km2 de área, 6974 habitantes (ano 2011) e 

uma densidade populacional de 578.3 hab/km2. Apesar de ser uma freguesia pequena, e de não 

ter nenhum requisito para ser cidade, no dia 26 de agosto de 2003 ganhou esse estatuto, devido 

ao facto de ter um complexo universitário privado, a CESPU (Cooperativa de Ensino Superior 

Politécnico Universitário).  

 A cidade de Gandra tornou-se um grande centro habitacional, devido ao crescimento da 

periferia portuense e ao facto de ser servida por duas autoestradas (A4 e A41), tornando-se 

assim num local com perspetivas de crescimento elevadas.  



Christopher Domingues 

 

Mestrado em Ciências de Desporto 

Vertente Desportos de Academia 

 

P á g i n a 9 | 154  

  

 

Figura 1: Distrito do Porto 

 

Figura 2: Cidade de Gandra 

 

2. Caraterização Sumária da Instituição GandraFit  

  

O local para a realização do estágio, com a finalidade de concluir o mestrado em 

Ciências de Desporto, vertente Academias do Ginásio, foi o GandraFit, na cidade de Gandra, 

criado no dia 22 de fevereiro de 2003.   

Inicialmente, a instituição começou com apenas uma área de 100m², que incluía uma sala 

de musculação, uma sala para treinar a componente cardiovascular e uma sala de aulas de 

grupo, de apenas um andar. No entanto, passados onze anos, o ginásio cresceu tanto a nível 

financeiro como de número de sócios, o que obrigou a um aumento da sua área, passando a ter 

uma área de 1000m², distribuídos por dois andares. Ao longo dos anos, o ginásio tem sofrido 

grandes melhorias dos seus serviços, como por exemplo: a criação de uma piscina (com 60 m2 e 

1,5m de profundidade), posteriormente de uma aula Spinning equipada com 28 bicicletas, duas 

zonas de relaxamento e SPA, uma zona de sauna e banho turco e outra zona reservada apenas 

para solário.  

  O horário de funcionamento é o seguinte:  

• Segunda-feira a sexta-feira: das 09h30 às 13h00 e das 15h00 às 

22h00;   

• Sábado: das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h30; 

• Domingo: das 10h00 às 13h00.  

O ginásio emprega cinco instrutores, distribuídos do seguinte modo: dois deles estão 

encarregados da parte das salas de musculação e aulas de grupo, outros dois estão adstritos 
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apenas às aulas de grupo e uma outra instrutora é responsável pelos diversos níveis de aulas de 

natação.  

 

 2.1 Recursos Materiais e Modalidades  

O GandraFit usufrui do espaço através do arrendamento ao proprietário.   

Quanto ao equipamento utilizado na sala de musculação, a grande maioria dos 

equipamentos de musculação são da marca Johnson e Fiss Sport e as máquinas de cardiofitness 

são também da marca Jonhson.   

Em termos de infraestruturas, o ginásio é organizado por dois pisos, que a seguir 

caraterizamos. Para uma melhor perceção dos espaços e equipamentos deve consultar-se o 

anexo 4.  

Piso 0 Piso -1 

 Receção 

 Sala Cardiofitness 

 Sala Musculação 

 Sala de Abdominais   

 Sala Treino Funcional  

 Sala de Spinning  

 Sala de aula de grupos  

 Vestuários   

 Sauna  

 Banho turco 

 Sala de Solário  

 Piscina.  
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2.2 Sala de Musculação  

A sala de musculação é constituída por 24 máquinas (Johnson e Fiss  Sports), assim 

distribuída: 7 máquinas de resistência, 3 máquinas multistation Puxador à Frente, 14 máquinas 

de pesos livres, 3 fitball, 6 colchões e dois steps.  

 A sala de musculação é normalmente 

controlada, nas horas com mais movimento, 

por dois monitores, uma vez que o dever do 

monitor é controlar, ajudar e explicar com os 

seus conhecimentos e fazer cumprir as regras 

básicas de musculação  

As regras básicas para um bom funcionamento do espaço de musculação são:   

 Arrumar os pesos e outras ferramentas após a sua utilização;  

 Quando o utente não sabe como utilizar a máquina deve chamar o instrutor, 

para evitar danos nos materiais e salvaguardar o surgimento de lesões, por má 

execução dos exercícios;  

 Selecionar o respetivo peso e verificar se é o ideal para a execução do exercício 

em segurança;  

  

2.3 Sala de Cardiofitness  

A sala de cardiofitness é constituída por 21 

ergómetros, todos de marca Johnson, os quais estão divididos 

em 5 tipos: 4 Steps, 4 Bicicletas, 4 Remos, 4 Elípticas e 5 

Passadeiras.  

 

 

 

 

Figura 4: Sala de Musculação  

Figura 3: Sala de Musculação 2 

Figura 5: Sala de Cardiofitness 
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2.4 Sala de Spinnig (studio1)  

Na sala de spinning existem 28 bicicletas para realizar as duas 

modalidades existentes: as aulas de spinning e as aulas de 

localspinning. Estas aulas consistem em realizar meia hora de 

spinning sem selim e meia hora de exercícios de localizada, numa 

outra sala diferente (studio2). Estas aulas são dadas todos os dias, 

com a exceção dos domingos.    

 O spinning é uma modalidade que foi criada nos Estados 

Unidos em 1995, e é caracterizada como uma aula de alta intensidade, na qual um homem pode 

perder uma média de 800 kcal e uma mulher 500 kcal. Esta modalidade simula subidas em 

montanha, pistas em estrada, entre outros percursos.  

 

2.5 Studio 2  

O studio2 é onde são dadas as aulas de grupo (Zumba, 

Insanity Pump, GAP, X55, Jump, Power).   

Como se pode verificar na imagem, esta sala está apetrechada 

com 48 steps (Reebok), 20 minitrampolins, Fitballs, rodelas de peso 

(40=5kg, 382kg e 20=10kg), 20 barras, e halteres de diferentes 

pesos.  

2.6 Piscinas   

A piscina tem 40 m2 de área, e é onde são realizadas as 

atividades aquáticas, hidroginástica e as aulas de natação. A 

hidroginástica é realizada 6 vezes por semana e as aulas de natação são 

realizadas todos os dias, com exceção das sextas-feiras. As aulas de 

natação são classificadas e divididas por níveis (1 e 2) e aos sábados é 

realizada uma aula de natação para bebés.   

  

 

 

          Figura 6: Sala de Spinning 

Figura 7: Studio 2 

Figura 8: Piscinas 
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2.7 Normas de acesso ao Ginásio  

Existem vários passos e protocolos que o ginásio acha fundamental para o seu bom 

funcionamento: O primeiro passo que o cliente vai executar ao entrar no ginásio é tomar 

conhecimento dos diferentes modos de pagamento. O ginásio tem várias modalidades de 

pagamento, mensal ou trimestral, podendo ter acesso livre ou com uma ou duas entradas por 

semana. Depois desta explicação é realizado um “tour” ao ginásio, para que o cliente possa ver 

as infraestruturas e o ambiente acolhedor do ginásio e conhecer as pessoas que lá trabalham. 

Logo de seguida, é efetuado o pagamento e processada a inscrição no computador, onde é 

registada a impressão digital do cliente, que serve de controlo tanto do número de entradas, 

como do estado do pagamento. Antes da realização da primeira avaliação, o cliente deve 

realizar no mínimo quatro treinos, para que possa conhecer melhor o funcionamento das 

máquinas e se sentir-se à vontade durante a execução dos exercícios.  

Antes de se realizar a primeira avaliação é feito um contacto inicial com o cliente. Neste 

primeiro momento, durante uma conversa, o monitor anota todos os objetivos do cliente, tanto a 

curto como a longo prazo. Consoante a sua disponibilidade e as preferências pelas modalidades, 

marcam-se datas e horas para a realização da primeira avaliação e para os treinos 

personalizados. São-lhe também entregues dois formulários: o primeiro é o PAR-Q, cujo 

objetivo é saber se o cliente, entre os 15 e os 69 anos, padece de algum tipo de patologia. Caso 

tenha, é aconselhado a ir ao seu médico, para que este lhe indique que tipo de atividade física 

pode praticar; o segundo formulário é uma anamnese, na qual o monitor fica com o 

conhecimento se o cliente em questão tem ou teve algum tipo de problema de saúde, quer seja 

ortopédico, cardíaco, etc.   

Uma avaliação consiste em várias etapas, que vão ser de seguidas explicadas:  

 Medir a pressão arterial e frequência cardíaca em repouso;  

 Avaliação de composição corporal (peso, índice massa corporal, percentagem 

massa gorda, perímetros, peso ideal);  

 Avaliação cardiovascular (teste de caminhada 1.6km ou teste Cooper, em 12 

Minutos);  

 Avaliação Muscular (força muscular, resistência muscular e flexibilidade).  

Com os resultados obtidos nas avaliações elabora-se um plano de treino personalizado, 

que vai ao encontro dos objetivos propostos pelo cliente.  
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A população alvo   

 Durante este estágio houve contacto com praticamente todas as faixas etárias e vários 

grupos sociais, uma vez que as aulas existentes foram muito diversificadas. No entanto, 

verificou-se que há uma distribuição desigual em cada modalidade, isto é, na sala de 

musculação e nas aulas de grupos a maioria dos praticantes são jovens e adultos, nas aulas de 

hidroginástica encontramos pessoas de idade mais avançada, enquanto nas aulas de natação 

predominam as crianças.  

Uma vez que o ginásio se encontra a 200 metros da universidade, durante o ano escolar 

existe uma população maioritariamente constituída por estudantes.  

 

Horário Alvo  

 Nota-se uma distribuição desigual nos números de inscrições ao longo do ano sendo 

os meses escolares os de maior número. Também durante a semana existem vários horários, 

que têm uma maior movimentação às segundas e quintas-feiras, na parte da manhã, verificando-

se maior afluência entre as 10 e as 12 horas, facto que é justificado com a existência de uma 

aula de hidroginástica; na parte da tarde verifica-se o mesmo, das 19 até às 22 horas. Nos 

restantes dias a maior afluência surge entre as 18 e as 21 horas.  

 

Capítulo II - Estágio: Objetivos, horários e volume das atividades desenvolvidas  

  

1 Objetivos Gerais  

  Os objetivos que foram estipulados para o estágio foram:  

 Adquirir novos conhecimentos e pôr em prática todos os conhecimentos 

adquiridos durante a licenciatura e mestrado.  

 Conhecer e aprender a metodologia de treino da instituição e, mais 

especificamente, as diversas modalidades.  

 Obter o melhor método e rigor a nível de avaliações físicas.   

 Melhorar a interação com as pessoas de diferentes faixas etárias.   

 Aplicar e transmitir o conhecimento adquirido, como as técnicas e posturas, 

quer em pessoas saudáveis, quer em pessoas com patologias.  
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 Adquirir maior experiência na realização de aulas de grupo.  

 Fazer diversos horários distintos, para aprender a lidar com diferentes tipos de 

pessoas, tendo em atenção a idade e o temperamento.  

 Fazer uma aprendizagem ativa, assistindo a aulas de outros colegas da 

instituição com mais experiência, de modo a adquirir conhecimentos práticos 

importantes.  

  

2. Objetivos Específicos   

  

Modalidade Power    

 Compreender as execuções da modalidade.  

 Aprender e adquirir as técnicas adequadas desta modalidade.  

 Observar e participar na aula, para perceber o procedimento utilizado pelo 

professor e memorizar a coreografia.  

 Realizar aulas com acompanhamento do instrutor.  

 Planear, de forma autónima, sessões de Power.  

 Lecionar aulas de Power.  

Esta modalidade é caraterizada como uma aula cardiovascular de alta intensidade. Possui 

duas faixas de resistência muscular, podendo ser executada com diversas variantes, para que 

seja praticada por diferentes faixas etárias. É considerada uma mais-valia para uma pessoa que 

tem o objetivo de perder massa adiposa ou deseja aumentar a sua performance cardiovascular.  

  

Modalidade Pump    

 Compreender as execuções da modalidade.  

 Aprender e adquirir as posturas e as técnicas corretas que são adequadas a esta 

modalidade.  

 Observar e participar na aula para perceber o procedimento utilizado pelo 

professor e memorizar a coreografia.  

 Numa primeira fase, realizar certas faixas da aula como “sombra do professor” 

para, numa segunda fase, conseguir realizar partes da aula sozinho.  

 Definir as sequências para a coreografia.  
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 Esta modalidade é realizada com a ajuda de halteres, barras, rodelas de pesos (2,5 e 

10kg) e steps, e é por isso caraterizada como uma aula de tonificação muscular. Considera-se 

que esta modalidade é uma boa opção para pessoas, essencialmente mulheres, que não se sintam 

à vontade na sala de musculação, que gostem de um ambiente mais animado. Tem o objetivo de 

tonificar o corpo.  

  

 Sala de Musculação e Cardiofitness  

 Ser capaz de fazer um controlo eficaz, de forma autónoma.  

 Ser capaz de analisar, explicar e exemplificar perante todos os casos que 

apareçam.  

 Avaliar a condição física dos utentes do ginásio.  

 Conhecer outros tipos de exercícios para trabalhar um certo grupo muscular, 

utilizando outro tipo de máquinas não especificas desse grupo muscular.   

 Planificar treinos para todas as faixas etárias e patologias.  

Estas duas modalidades são consideradas as mais praticadas num ginásio.  

 A musculação é caraterizada como um exercício contra resistência, que é utilizado para 

treinar e desenvolver os músculos esqueléticos, sendo também utilizada para muitos outros fins, 

tais como melhoria estética, performance atlética e contribuir de forma ativa para a saúde.  

Segundo Barata (2003), O cardiofitness, como diz o nome, é o fitness, ou seja, é a 

condição física do cardio, do coração, e consiste no trabalho aeróbio exercido em aparelhos 

chamados ergómetros (steps, remos bicicletas, elípticas e passadeiras).  

  

Avaliações de Aptidão Física  

 Realizar avaliações de aptidão física para os vários grupos etários e 

patológicos.  

 Executar planos de treino personalizados, que vão ao encontro dos objetivos do 

cliente.  

 Explicar aos clientes o porquê de realizar em uma avaliação de aptidão física e 

a sua importância.  

 Melhorar método e rigor na realização das avaliações.  
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Realizar uma avaliação de aptidão física é muito importante para que o cliente perceba os 

componentes em que devia melhorar, pois a melhoria cardiovascular, resistência muscular, 

força muscular, flexibilidade e composição corporal contribui para uma boa qualidade de vida. 

Os resultados obtidos de uma avaliação de aptidão física são utilizados para criar um plano de 

treino que vai ao encontro dos interesses, habilidades e melhoria dos componentes que até à 

altura estavam mais atrofiadas. Outro aspeto positivo na realização de uma avaliação física é 

que se pode diminuir o risco de doenças e melhorar a sua saúde e aptidões físicas de uma 

maneira segura.  

  

3. Horário  

Durante os últimos meses de estágio, os horários foram sempre diversificados. Esta 

diversificação deveu-se ao facto de haver diferentes atividades em que os monitores tinham de 

participar, tanto para a dinamização do ginásio, como para apoio a pessoas com problemas de 

saúde, e também para uma melhor adaptação de horários com os clientes que pretendiam fazer 

avaliações.  

  

4. Volume das Atividades Desenvolvidas  

Para este segmento do relatório de estágio foram tidas em consideração todas as 

atividades desenvolvidas ao longo da duração do estágio curricular.  

Ao longo dos últimos nove meses, a maior parte do estágio foi realizada nas salas de 

musculação e de cardiofitness, uma vez que, devido a uma lesão e consequente cirurgia, as 

aulas de grupo não foram realizadas no tempo expectado. Contudo, a lesão não impediu o 

crescimento profissional, tendo sido possível uma melhor observação e consequentemente 

correção das técnicas de aplicação e execução dos exercícios de musculação, bem como o 

planeamento de exercícios adequados a cada cliente, ajudando-os a perceber a importância da 

realização de ambas as modalidades. Houve, igualmente, uma grande insistência na 

implementação de uma correta avaliação de aptidão física, realizada com periodicidade mensal, 

explicando em que consistia uma avaliação e as vantagens da realização periódica. As 

subsecções que se seguem relatam de forma mais aprofundada as atividades desenvolvidas.  
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Atividades desenvolvidas nas salas de musculação e de cardiofitness 

Durante os dois primeiros meses, enquanto inserido nas referidas salas e sempre 

acompanhado por um monitor, o meu objetivo era observar o primeiro contacto com um novo 

cliente, principalmente no que se refere à aplicação correta dos exercícios e máquinas 

disponíveis no ginásio. Foi durante estes período que a minha personalidade, enquanto monitor 

se foi modificando, tendo criado a minha personagem (duro mas compreensível). 

Após conclusão deste período, comecei a ter a responsabilidade em controlar ambas as 

salas de uma forma autónoma. Foi então que compreendi que o trabalho de um monitor não é só 

mandar fazer os exercícios, como também efetuar muitas pesquisas em casa para compreender 

se um exercício é adequado para o seu cliente que nutrição e suplementos deve tomar e aprender 

como executar gestos técnicos corretos para determinados exercícios, dependendo do nível do 

praticante do mesmo. 

 

Aulas de Power 

Esta aula tem duração de uma hora, sendo dividida em 6 fases; (1) Ativação funcional; 

(2) exercícios cardiorrespiratórios (intervalados); (4) Exercícios de tonificação; (5) exercícios 

cardiorrespiratórios; (6) CORE; e (7) Retorno a calma. Esta aula é caracterizada como uma aula 

de treino cardiovascular (Intervalado), com um alto gasto calórico, as coreografias são 

modificadas de 3 em 3 meses para que as aulas sejam mais dinâmicas.  

Considerando o facto de as coreografias não serem fixas, ficou falado que, durante 3 

aulas, o objetivo seria apenas assistir, com o intuito já de aprender alguns passos da coreografia 

e da aplicação de uma aula de grupo. Assim, o primeiro passo centrar-se-ia nos seguintes 

tópicos: (1) constituição da aula; (2) os gestos técnicos mais utilizadas; (3) os diferentes 

batimentos das músicas, o que envolve que seja necessário o conhecimento detalhado de cada 

música utilizada. 

Concluídas as 3 aulas e percebido como era constituída a aula, iniciou-se um treino por 

um período de um mês (dia sim, dia não, durante 1h30m), com o objetivo de corrigir os gestos 

técnicos das coreografias, bem como acertar os passos com o batimento da música, esta fase 

tornou-se física e psicologicamente cansativa. 

Findo o processo de aprendizagem comecei realizar a aula como “sombra”. Esta fase teve 

uma curta duração, uma vez que a lesão anteriormente indicada me impediu a realização de 

exercícios que exijam impactos fortes sobre o joelho.  
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Aulas de Pump 

Esta aula tem duração de uma hora, sendo distribuída em 10 fases: (1) Ativação 

funcional; (2) Agachamento; (3) Exercícios de peito; (4) Costas/glúteos/ coxa posterior; (5) 

Tríceps; (6) Bíceps; (7) Lunges; (8) Ombros; (9) CORE; (10) retorno a calma. Esta aula é 

caracterizada como uma aula de resistência muscular, sendo composta por vários exercícios, 

que trabalham várias partes do corpo, exigindo a execução de um número elevado de repetições 

por cada exercício. As coreografias são, igualmente, modificadas de 3 em 3 meses, para que as 

aulas sejam mais dinâmicas.  

Como praticante habitual de musculação, esta modalidade foi de mais fácil execução, 

tendo também exigido muito trabalho em casa, com o propósito de aperfeiçoar certos gestos 

técnicos, tais como o de lunge e o clean and press (agachamento e ombros). 

O instrutor responsável pela aula explicou-me que, enquanto praticante de musculação, a 

maior parte dos exercícios que são aplicados nesta modalidade já tinham sido realizados durante 

os treinos e que devia concentrar-me nos seguintes objetivos: (1) constituição da aula; (2) os 

gestos técnicos mais complexos; (3) e os batimentos das músicas. Neta fase, houve, novamente, 

uma grande necessidade de conhecer detalhadamente as músicas utilizadas, bem como os 

vídeos que demonstram a execução correta dos gestos técnicos. 

Depois de realizar algumas aulas (4) como aluno, fui convidado executar algumas faixas 

das aulas na condição de “sombra”, tendo especial influência nos exercícios de ombros, bíceps, 

tríceps e peito.  

Apos conclusão de 5 aulas na condição de “sombra” e da execução de algumas faixas, fui 

convidado a lecionar uma aula completa perante os alunos. 

No total, realizei 11 aulas de grupo, a maior parte delas como “Sombra”, contudo, devido 

à minha lesão, não foi possível impor-me como instrutor.  

 

Avaliações de Aptidão Física  

O ginásio no qual decorreu o estágio não tinha, até à data, o hábito de realizar avaliações 

de aptidão físicas completas, realizando apenas avaliações de componente corporal (perímetros, 

peso e Índice de Massa Corporal). No entanto, permitiram-me aplicar estas avaliações, sendo 

agora prática comum. 
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Existem muitas razões pelas quais é importante realizar uma avaliação, como explicado 

no capítulo III, numa avaliação de aptidão física. 

Não havendo prática de aplicação de avaliação de aptidão física, a sua aplicação foi 

condicionada pela falta de material, que foi sendo disponibilizado, quando possível, por 

empréstimo de um colega, a quem deixo aqui o meu agradecimento. Assim, nos primeiros 5 

meses de estágio, as avaliações de aptidão física foram em número muito inferior ao pretendido.  

Foi partir do mês de abril, sexto mês de estágio, que comecei a realizar uma média de 

duas avaliações diárias, sendo que a maioria das avaliações foram aplicadas a clientes situados 

na faixa etária compreendida entre os 20 e os 22 anos, uma vez que grande parte dos clientes 

pertencia ao grupo estudantil universitário. No entanto, muitos dos clientes que realizaram a 

primeira avaliação não se submeteram a uma segunda.  

Foram realizadas, no total, 114 avaliações de aptidão físicas, em que foram avaliadas 68 

pessoas diferentes. 

 

Gráfico 1: Avaliações de Aptidão Física realizados e idades 

 

Conclusão 

Uma das lacunas deste estágio foi a fraca participação nas aulas de grupo, não por falta de 

interesse, mas sim por problemas de saúde que me condicionam neste aspeto. Como está 

demonstrado no gráfico, foram apenas 25 as aulas que consegui realizar. Apesar do diagnóstico 

que me foi apresentado, de rotura completa no menisco do joelho esquerdo, tendo este motivado 

uma interrupção no estágio, com duração de dois meses, no decorrer da cirurgia foi-me, 

também, diagnosticado um bloqueio congénito auriculoventricular, tendo sido este o motivo 

pelo qual não foi possível a realização da totalidade das aulas inicialmente programadas. 
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Gráfico 2: Horas das Atividades Desenvolvidas 

 

 

Capítulo III Revisão Bibliográfica  

  

1. Evolução de Ginásios em Portugal  

De acordo com Santos e Correira (2011, citados por Gonçalves, 2012), o fitness só foi 

introduzido em Portugal no século XX, na década de 80, quando chegou a comercialização de 

programas de exercícios vindos dos Estados Unidos da América (EUA). No entanto, três 

séculos antes as primeiras instalações e equipamentos do exercício comercial já existiam nos 

EUA.  

De acordo com uma investigação realizada por Santos e Correia (2011, citados por 

Pedragosa, 2012), a indústria do fitness em Portugal destaca-se em dois períodos (inicial e 

moderno). No período inicial, até 1998, o fitness era um setor caraterizado fundamentalmente 

pelo um público masculino e por uma componente muito técnica, funcionando sem marketing. 

O período moderno foi marcado, em 1998, pela entrada do primeiro franchising estrangeiro, o 

Holmes Place. Com a sua entrada, a indústria portuguesa teve de se adaptar ao modelo trazido 

pelo Holmes Place. Durante os trinta anos seguintes, a cultura de bodybuilding evolui para o 

produto personal training, em que o treino foi e ainda é focado na individualidade. A sociedade 

sofreu grandes alterações nos anos 80, em que a atenção foi virada para a participação das 

mulheres, criação das aulas de grupo e dos ginásios mistos. Nos anos 90, as aulas de grupo 

27

410

114

Horas das Atividades Desenvolvidas

Aulas de Grupo

Musculação e
Cardiofitness

Avaliações de Aptidão
Física



Christopher Domingues 

 

Mestrado em Ciências de Desporto 

Vertente Desportos de Academia 

 

P á g i n a 22 | 154  

  

evoluem de aulas poucos flexíveis e muito elaboradas, tal como o step e a aeróbica, para aulas 

pré-coreografadas, onde a intensidade é ajustada individualmente.  

Segundo estudos realizados pela Marktest, verifica-se que nos últimos anos existe uma 

procura mais acentuada de inscrição nos ginásios, observando-se que, no ano 2000, 14,9% da 

população entre os 15 e mais anos estava inscrita. No ano 2006 houve um aumento de 3%, 

atingindo-se os 17,9%, podendo também verificar-se que a maior parte dos inscritos tinha entre 

os 15 e 24 anos e que as mulheres (19.6%) procuravam mais o ginásios de que os homens 

(16.1%). (Grupo Marktest, 2007).  

Segundo a International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) (2007), em 

2007 existiam 1 300 clubes de fitness em Portugal, para 220 000 membros. No entanto, em 

quatro anos houve um aumento de 100 clubes (1 400) e de 380 000 no total de membros (600 

000) inscritos nos clubes de fitness. Ainda assim, comparando estes valores com outos países, 

como a Itália, que tem 7 500 clubes e 5.2 milhões de membros, ou como a Alemanha, que tem 6 

300 clubes e 7.9 milhões de praticantes, podemos verificar que Portugal se encontra ainda 

muito longe (IHRSA, 2011).  

Com base no relatório da IHRSA (2012, citado por Pedragosa, 2012), o mercado de 

fitness europeu está a enfrentar uma crise, devida em grande parte à problemática económica. 

Com efeito, as estimativas para a indústria portuguesa de fitness apontam para um decréscimo 

de 10% no tamanho do mercado, número de ginásios e health clubes e sócios, derivado do 

aumento da taxa do IVA em Portugal, que veio a prejudicar toda a indústria do fitness. A 

indústria portuguesa de fitness, só no ano 2011, perdeu 150 ginásios e 160 000 sócios.  

 

2. A Atividade Física e as Doenças da Contemporaneidade   

  

O Sedentarismo  

O sedentarismo é um fator de risco que carateriza os dias de hoje, tal como o tabagismo e 

a obesidade. De acordo com Barata (2003), um fator de risco é algo que quando presente 

aumenta muito a probabilidade de determinada doença acontecer, por ter com ela relação de 

causa-efeito.  

 De acordo com Warburton et al. (2006 citados por Gonçalves, 2012), o sedentarismo é 

considerado um estilo de vida pouco saudável. A cultura do sedentarismo ou inatividade física 
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leva naturalmente a um declínio na saúde e retarda a capacidade mental de alerta. Os indivíduos 

que não praticam atividade física regularmente têm maior risco de desenvolver doenças 

hipocinéticas, como doenças coronárias, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, cancro, 

obesidade e distúrbios osteomusculares (Heyward,1998).  

Segundo o American College of Sports Medicine (ACSM) (2010), todos os adultos 

saudáveis com idades entre 18 e 65 anos deviam praticar atividade física aeróbia, cinco dias por 

semana, com uma intensidade moderada, por um mínimo de 30 minutos, ou atividade vigorosa 

por um mínimo de 20 minutos, três dias por semana.    

De acordo com o departamento de saúde e serviços humanos dos Estados Unidos (1996, 

citado por Heyward,1998), praticar atividade física e queimar tão pouco como 150 kilocalorias 

(kcal) por dia, ou 1 000kcal por semana pode trazer benefícios para a saúde. Essa quantidade de 

atividade física pode diminuir o risco de doenças coronárias em 50% e baixar o risco de 

hipertensão, diabetes e cancro do cólon em 30%.   

Para obter benefícios adicionais de saúde, os adultos devem aumentar a sua atividade 

aeróbia para os 300 minutos (5 horas) por semana, de intensidade moderada, ou 150 minutos 

por semana de atividade aeróbia de intensidade alta, ou uma combinação equivalente de 

exercício de moderada e alta intensidade. Os benefícios de saúde adicionais são obtidos por se 

empenhar mais em atividade física além deste ponto, no entender do U.S Department of Health 

and Human Services (2008).  

Segundo um estudo realizado entre os meses dos outubro e novembro de 2004 pelo 

EuroBarometer (2004), Portugal registava o pior índice de inatividade física (73%) na União 

Europeia (UE), comparado com a Finlândia, em que só 15% da população não praticava uma 

atividade física. O estudo iria ser realizado outra vez em 2009, mas só foi publicado em 2010 e 

indicava que Portugal ainda tinha uma alta percentagem de inatividade na EU (55%), mas que 

conseguiu baixar essa taxa em 18%, comparada com o ano de 2004.  

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS) (2012), no conjunto dos países da UE, 

Portugal é o país com maior percentagem de cidadãos que afirmou nunca realizar qualquer 

atividade física (36%), valor muito superior à média europeia (14%). A percentagem de 

portugueses que, pelo menos uma vez por semana, pratica desporto ou exercício físico é 33%. 

No caso da prática de outras atividades físicas, atinge 48%. Estes valores encontram-se abaixo 

da média dos cinco melhores valores europeus, respetivamente 64% e 82%.  
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A Obesidade  

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2013), o excesso de peso e a 

obesidade são definidos como um acumular de gordura anormal ou excessiva que pode 

prejudicar a saúde. O índice de massa corporal (IMC) é um índice simples, que é comumente 

utilizado para classificar excesso de peso (> 25 e <30) e obesidade (> 30) em adultos. É 

calculado com o peso da pessoa em quilos (kg) dividido pela altura em metros (m) ao quadrado.  

De acordo com Allison et al. (2008), a obesidade é um excesso de gordura corporal, que 

pode ser de gordura corporal total ou um departamento específico de gordura corporal. O 

excesso pode mesmo estar na morfologia e função da gordura do corpo, de tal modo que, por 

exemplo, os adipócitos, independentemente da massa total de gordura ou da distribuição da 

massa de gordura, são excessivamente alargados.  

De acordo com The American Heart Associtation (1998, citado por ACSM, 2010), a 

obesidade foi, no início, pensada como um fator primário que afetava apenas as doenças 

arteriais coronárias através do seu impacto sobre os outros fatores de risco como diabetes, 

hipertensão e hiperlipemia, mas só um fator secundário para doenças arteriais coronárias. Isso 

mudou em 1998, quando a American Heart Association, com base de revisão da literatura, 

declarou que a obesidade deve ser considerada um fator de risco independente.   

A obesidade é considerada a epidemia do século XX, de acordo com a DGS, (2012). Em 

2006, 15,2% da população residente adulta (18 e mais anos) em Portugal era obesa. A 

prevalência de mulheres com obesidade (15,9%) era ligeiramente superior à verificada nos 

homens (14,4%). Independentemente do sexo, a proporção de indivíduos com obesidade era 

mais elevada nos grupos etários entre os 45 e os 74 anos, com valores acima de 20%.   

Entre os anos de 2000 e 2009, de acordo com World Health Organization (WHO) 

(2010), em Portugal, na população com idade maior ou igual a 15 anos, 28.4% era obeso, tendo 

o sexo masculino a percentagem mais elevada, com 15%, ao passo que o sexo feminino 

registava uma percentagem de 13.4%.  

 A prevalência do excesso de peso e obesidade em adultos tem vindo a aumentar a nível 

mundial. Adultos obesos (IMC>30) têm uma maior probabilidade de aumentar o risco de 

adquirir vários desfechos metabólicos, tal como o aumento da pressão arterial, colesterol, 

triglicéridos e resistência à insulina. Subsequentemente, um aumento do IMC aumenta 

exponencialmente o risco de adquirir doenças não transmissíveis, como doenças coronárias, 

acidentes vasculares cerebrais isquémicos e diabetes mellitus tipo II. O IMC elevado também 

está associado a um risco aumentado de cancro (WHO, 2005).  



Christopher Domingues 

 

Mestrado em Ciências de Desporto 

Vertente Desportos de Academia 

 

P á g i n a 25 | 154  

  

De acordo com a OMS (citada por DGS, 2005), neste século, a obesidade tem uma 

prevalência igual ou superior à da desnutrição e das doenças infeciosas. Por tal facto, se não 

forem tomadas medidas drásticas para prevenir e tratar a obesidade, mais de 50% da população 

mundial será obesa em 2025.  

De acordo com a WHO (2012), no ano de 2008 a população portuguesa com idade 

superior ou igual a 20 anos tinha uma percentagem de 42.7% de obesos, na maioria era do sexo 

feminino, que registava um percentagem de 22.3%, para 20.4% de sexo masculino.  

  

Doenças Osteomusculares e Transtornos  

Um corpo humano que não pratica atividade física atingirá o seu pique fisiológico por 

volta dos 20 e poucos anos. Por volta dos quarenta anos de idade, os músculos começam a 

encolher e a massa gorda a acumular-se. A partir dos cinquenta anos, um corpo destreinado vai 

perder entre um a dois por cento da sua massa muscular por ano, e 10 por cento ou mais por 

década. Perdemos a força duas vezes mais rapidamente de que o tecido muscular. E a 

resistência diminui ainda mais rapidamente do que a força (McRobert, 1998).   

De acordo com Barata (2003), os maiores estímulos para os ossos reterem a sua própria 

massa são: por um lado, as trações e as forças que se exercem nos ossos, por via das inserções 

dos músculos que neles se inserem; por outro lado, os efeitos compressivos sobre os ossos, 

resultantes do peso ou de outros pesos.  

Indivíduos que são sedentários perdem 20 a 40% de sua massa muscular ao longo da vida 

adulta. O ser humano perde aproximadamente 15% da sua força muscular quando chega aos 

50\60 anos e, aos 70 anos, a perda é mais acentuada nas décadas seguintes, em que o ser 

humano é capaz de perder cerca de 30%. Normalmente, os homens começam a perder massa 

óssea entre os 50 e 55 anos de idade, enquanto nas mulheres a perda da massa óssea ocorre 

muito mais cedo, entre os 30 e os 35 anos, sendo a perda mais acentuada após a menopausa 

(ACSM, 2010).  

Doenças e distúrbios do sistema músculo-esquelético, tais como a osteoporose, fraturas 

ósseas, distensão muscular e problemas lombares e cervicais, são outros tipos de doenças 

hipocinéticas. Uma perda de massa óssea devida ao envelhecimento e inatividade física é 

característica da osteoporose (Heyward,1998). 
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Osteoporose  

Segundo Canhão e colaboradores (2004, citados por Patrício e cols, 2006,) a osteoporose 

é uma doença óssea sistémica que se caracteriza por alterações da quantidade e da qualidade do 

osso, as quais condicionam a diminuição da resistência e o aumento da fragilidade óssea, 

predispondo a um maior risco de fratura.  

De acordo com Ensrud et al. (2000, citados por Passos, et al., 2010), além da idade 

avançada, sexo feminino, obesidade e raça branca e fatores nutricionais, como baixa ingestão 

de cálcio e de vitamina D, são relatados na literatura como causadores desta doença. Existem 

também outos fatores, tal como a perda de peso após os 25 anos ou baixo índice de massa 

corporal (IMC <19 Kg/m²), dieta pobre em cálcio, tabagismo, sedentarismo, entre outros (Neto 

et al, 2002).  

Numa investigação efetuada por Aveiro e colaboradores (2004), salienta-se que o 

exercício é essencial para manter a independência funcional em pessoas portadoras de 

osteoporose, pois mantém e melhora a força muscular, coordenação, equilíbrio e reduz o risco 

de quedas e fraturas.  

De acordo com ACSM (2012), a atividade física desempenha um papel muito importante 

para manter os ossos fortes. Estudos realizados sobre osteoporose têm mostrado que as 

mulheres fisicamente mais ativas têm uma maior índice de massa óssea e menos probalidades 

de fraturas se comparadas com mulheres menos ativas. Estudos também têm demonstrando que 

quando as pessoas se envolvem em certos tipos e quantidade de atividade física, a sua massa 

óssea pode aumentar, e pelo menos serem protegidas contra quedas graves.  

De acordo com Dias e colaboradores (2006), um programa de exercício físico para 

pessoas com osteoporose tem o objetivo de minimizar a dor, melhorar a força muscular, 

prevenir a perda óssea, manter a mobilidade articular, aprimorar a coordenação, corrigir a 

postura e atingir um treino cardiorrespiratório.  

  

Lombalgia  

Segundo Alencar (2001), a lombalgia ou dor lombar é localizada na região inferior da 

coluna, numa área situada entre o último arco costal e a prega glútea; é um problema comum de 

saúde que pode ser diagnosticado em todas as faixas etárias, mas é mais observado em idades 

acima de 40 anos.  
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As causas da lombalgia podem ser: fatores congênitos, obesidade, atividades 

profissionais que exijam esforço excessivo ou postura inadequada, sedentarismo, síndromes 

depressivas, trauma, alterações degenerativas da coluna vertebral, gravidez, trabalho repetitivo, 

tumores, atividade física excessiva ou inadequada, patologias renais, desvios posturais, entre 

outras (Vascelai, 2009).  

Segundo Imamura et al. (2001, citados por Corredeira, Pinho, & Begonha, 2009), 

existem vários desportos em que o principal alvo de lesões é a região lombar, como, por 

exemplo, em ginastas, futebolistas americanos, halterofilistas, praticantes de canoagem, 

natação, golfe amador e ballet. Este problema é devido a uma sobrecarga na região lombar.  

A Iso-stretching, uma técnica utilizada para ajudar a tratar a lombalgia, segundo Vascelai 

(2009), é caracterizada como uma ginástica postural global, que visa o alinhamento da postura 

através do fortalecimento da musculatura profunda da coluna vertebral, da flexibilidade 

muscular e do controle da respiração conjuntamente com a concentração mental. A intensidade 

das contrações isométricas e dos alongamentos é controlada de acordo com o potencial 

muscular de cada indivíduo. 

  

Exercício Físico  

Segundo o Centers for disease Control and Preventation, citado por ACSM (2010), o 

exercício físico é um tipo de atividade física que é planeada, estruturada e com movimento 

corporal repetitivo, cujo objetivo é melhorar ou manter os componentes da aptidão física. 

Segundo Barata (2003), um exemplo de exercício físico é realizar exercícios abdominais para 

fortalecer a zona abdominal (CORE), realizar exercícios de fisioterapia depois de uma lesão 

para fortalecer a zona que está lesionada, ou até realizar exercícios para adquirir uma dada 

técnica.  

  

Atividade Física  

É toda a atividade muscular ou motora que um ser assume, ou seja, tudo aquilo que 

implique movimento, força ou manutenção da postura (Barata, 2003). No entanto, existem 

outras definições, tal como a do Center for Disease Control and Preventation (CDC), citado 

por Kaminsky (2010), para quem a atividade física é qualquer movimento corporal produzido 

pela contração dos músculos esqueléticos, que resulta num aumento substancial em relação ao 

gasto energético de repouso.   
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A atividade física pode ser considerada informal, espontânea, programada ou organizada. 

A atividade física informal é uma atividade que é obrigatório realizar e que faz parte da vida, tal 

como ir a pé para as compras ou para o treino. Uma atividade espontânea é passear com a(o) 

namorada(o), arrumar a cozinha ou a casa. De acordo com Barata (2003), uma atividade 

informal é realizar alguma coisa por não querermos esperar, seja porque faz bem, seja por outra 

motivação. Segundo o mesmo autor, uma atividade espontânea é aquela cujo objetivo são as 

coisas que ela possibilita e não a atividade em si mesma.   

De acordo com Barata (2003), uma atividade física organizada obedece a um esquema 

prévio, tem objetivos, tem regras de intensidade e de progressão, tem tempos das sessões 

definidos. Para o mesmo autor, uma atividade programada é quando uma pessoa vai a um 

ginásio, pratica um desporto e obedece a um programa de caminhadas ou de corrida.  

De acordo com a American Heart Association (2007), para promover e manter a saúde, 

todos os adultos saudáveis com idades entre 18 e 65 anos precisam realizar um atividade 

aeróbia de intensidade moderada cinco vezes por semana e realizar, no mínimo, 30 minutos de 

cada vez, ou praticar uma atividade aeróbia com uma intensidade alta três vezes por semana e 

por um período mínimo de 20 minutos. Além disso, a pessoa pode realizar a atividade 

combinando as intensidades, ou seja, pode andar rápido por 30 minutos duas vezes por semana 

e, em seguida, correr por 20 minutos nos outros dois dias.  

De acordo com o mesmo autor, um adulto que quer manter a sua saúde num nível 

considerado bom e conservar a sua independência física deve realizar, num mínimo de dois dias 

por semana, atividades que podem aumentar ou manter a força ou resistência muscular. 

Recomenda-se que o adulto realize entre 8 e 10 exercícios dois ou mais dias por semana que 

não sejam dias consecutivos. Além disso, deve utilizar os principais grupos musculares o adulto 

que queira tirar o maior aproveitamento do exercício da força, utilizando um peso que permita 

realizar entre 8 e 12 repetições em cada exercício.   

 

Estratificação de Risco  

Segundo Heyward (1998), o objetivo em realizar uma estratificação de risco a um cliente 

é detetar a presença de doença e avaliar a classificação inicial de risco. Recomendações 

apropriadas para exame médico, a atividade física/exercício, avaliações de aptidão física e 

supervisão de um médico são consideradas num processo de estratificação de risco que distribui 

os participantes numa das três categorias de risco: (1) baixo; (2) Moderado; e, por último Alto 

(ACSM, 2010).  
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 Segundo a mesma fonte, estas três categorias são caracterizadas da seguinte maneira:  

 Risco Baixo – corresponde a indivíduos que não se encontram diagnosticados com 

sinais ou sintomas de problemas cardiovasculares, pulmonares e/ou doença metabólica e que 

não têm mais do que um fator de risco. O risco de um evento cardiovascular agudo nesta 

população é reduzido, e um programa da atividade/exercício físico pode ser recomendado de 

uma forma segura, sem a necessidade de exames médicos e aprovação.  

 Risco Moderado – respeita aos indivíduos que não são diagnosticados com sinais ou 

sintomas de problemas cardiovasculares, pulmonares e/ou doenças metabólicas, mas que se 

encontram com dois ou mais fatores de risco. O risco de um evento cardiovascular agudo nesta 

população é aumentado, embora, na maioria dos casos, estes praticantes se possam envolver de 

forma segura em atividades de baixa intensidade a moderada, sem a necessidade de exame 

médico e aprovação. No entanto, é aconselhável ter um exame médico e realizar uma prova de 

esforço antes de participar em atividades de alta intensidade.   

De acordo com a ACSM (2010), a idade também pode ser considerada como um fator de 

risco; isto é, um homem com 45 ou mais anos de idade é considerado com risco moderado, 

mas, no sexo feminino, esse nível de risco só se considera após os 55 anos de idade.  

 Alto Risco - são indivíduos que têm um ou mais sinais/sintomas ou são diagnosticadas 

com problemas cardiovasculares, pulmonares e/ou doença metabólica. O risco de um evento 

cardiovascular agudo surgir nesta população é alto. Por isso, o individuo deve realizar exames 

médicos e ter autorização médica antes de iniciar um atividade física ou exercício, com 

qualquer intensidade.  

Como vimos, existem vários grupos de fatores de risco que aumentam a probabilidade de 

o cliente, se responder sim, ser aconselhado a consultar um médico antes de praticar qualquer 

atividade física. 

 

  3. A Aptidão Física e a sua Avaliação  

 O procedimento em realizar uma avaliação da aptidão física pode ser intimidativo para o 

cliente, especialmente se ele não se sente à vontade com o seu aspeto físico, como, por 

exemplo, uma mulher realizar a sua pesagem mensal, ou um obeso levantar a sua camisola para 

se medir o seu perímetro abdominal. Antes de realizar uma avaliação de aptidão física, os 

profissionais de desporto têm a obrigação de explicar o que é, quais os seus componentes e os 
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vários testes que vão ser realizados, a sequência das avaliações e, no final, comunicar os seus 

resultados e os componentes que se deve melhorar.  

De acordo com Heyward (1998), o profissional de desporto tem ao seu dispor vários 

testes de laboratório (que não são muitas vezes realizados devido ao seu preço elevado) ou 

testes de campo (mais utilizados devido ao seu baixo custo) para avaliar cada componente da 

aptidão física e desenvolver perfis de aptidão física para os seus clientes. Os resultados dos 

testes permitem identificar os pontos fortes e os pontos mais fracos e definir objetivos realistas 

e atingíveis para o avaliado.  

 

Aptidão Física  

Nos últimos anos, o conceito de aptidão física teve uma evolução significativa, saindo do 

campo da conveniência, da tradição, do senso comum e da orientação exclusivamente 

desportiva, para incorporar princípios orientadores com base nas informações produzidas 

cientificamente (Guedes & Guedes, 1995).  

De acordo com Caspersen et al. (1985, citados por ACSM, 2010), a aptidão física tem 

sido tipicamente definida como um conjunto de atributos ou características que as pessoas têm 

ou conseguem ganhar e se relaciona com a capacidade de realizar atividade física.  

O conceito de fitness cresceu no final do século passado, tornando claro que vários 

componentes específicos contribuem para o nível geral de um individuo. A aptidão física está 

relacionada com dois componentes: a saúde e a habilidade (Hoeger & Hoeger, 2012). De 

acordo com os mesmos autores, a componente de aptidão está principalmente relacionada com 

o sucesso num desporto que a pessoa pratica e também com o desempenho de uma habilidade 

motora. Os componentes que estão relacionados com a aptidão são a agilidade, o equilíbrio, a 

coordenação, o tempo de reação, a velocidade e a força.  

 

Importância de realizar uma Avaliação da Aptidão Física   

Existem muitas pessoas que frequentam ginásios e podem ter a aparência ou até o 

costume de praticarem atividade física e serem saudáveis. No entanto, na realidade, para serem 

saudáveis não existe apenas um componente relacionado com a aptidão física. Com efeito, 

algumas pessoas podem estar acima do normal nos componentes que exercitam todos os dias, 
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mas, nos restantes componentes, podem ter resultados que são considerados abaixo dos 

normais.     

São vários os motivos para realizar uma avaliação de aptidão física, cujos resultados são 

usados para planear programas de treino individualizados e que vão ao encontro das 

necessidades, interesses e habilidades de cada pessoa. O cliente pode beneficiar com o 

conhecimento, liderança e orientação de um profissional de desporto; o avaliado pode reduzir o 

seu risco de doença, melhorar a sua saúde e níveis de aptidão física, com segurança e eficácia 

(Heyward, 1998).  

 

Componente saúde   

  

Avaliação da Pressão Arterial   

A pressão gerada pela contração dos ventrículos é a força motriz do fluxo de sangue 

através do sistema cardiovascular. Quando o ventrículo esquerdo ejeta o sangue para a aorta, as 

artérias expandem-se e adaptam-se a esse novo volume. Quando o ventrículo se relaxa e se 

fecha a válvula semilunar, as paredes elásticas das artérias retraem-se e impulsionam o sangue 

para as artérias mais pequenas e para as arteríolas.  

A pressão arterial (PA) está diretamente dependente do débito cardíaco (quantidade de 

sangue bombeada pelo coração por minuto) e da resistência periférica (resistência oferecida 

pelos vasos sanguíneos ao fluxo de sangue). Desta forma, a pressão sanguínea nas artérias pode 

aumentar ou diminuir, consoante a alteração das variáveis atrás referidas. Pressões arteriais 

muito altas ou muito baixas podem originar fatores de risco graves para a saúde.  

A PA é máxima nas artérias e diminui continuamente à medida que passa através do 

sistema circulatório. A pressão diminui porque a energia é perdida devido à resistência ao fluxo 

oferecida pelos vasos. Esta resistência ao fluxo é, também, devida ao atrito entre as células do 

sangue. Na circulação sistemática, a pressão mais elevada regista-se na aorta e reflete a pressão 

produzida pelo ventrículo esquerdo. A pressão aórtica atinge um valor médio de, no máximo, 

120 mmHg durante a sístole ventricular (pressão sistólica) e depois diminui progressivamente 

até um valor tão baixo como 80 mmHg durante a diástole ventricular (pressão diastólica).   

Tanto a pressão arterial sistólica como a pressão diastólica variam consoante a idade do 

individuo. A pressão sistólica varia entre 110 e 140mmHg e a pressão diastólica varia entre os 
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60 e o 80 mmHg. Geralmente a pessoa não obtém classificação de hipertensão, a menos que a 

pressão arterial permaneça elevada (>140/90mmHg) em duas ocasiões.     

De acordo com Brandão e colaboradores (1998, citados por Magalhães e colaboradores 

2002), existem diversos fatores implicados no desenvolvimento da hipertensão arterial (HA). 

Entre eles, o peso e o índice de massa corporal (IMC), que são reconhecidos como os maiores 

determinantes de altos níveis de PA em crianças, e também se agregam em famílias. Também 

foi demostrado num estudo longitudinal que a presença de sobrepeso estava associada à 

manutenção de percentil elevado de pressão arterial e que determinava redução significativa das 

cifras pressóricas em adolescentes.   

De acordo Grobbee et al, (1990, citado por Magalhães e colaboradores, 2002), o 

conhecimento dos determinantes da PA na população jovem é de grande importância. Fatores 

como a idade, a altura, o peso corporal, a PA inicial e a história familiar para HA influenciam a 

PA da criança ao longo do tempo e precisam de ser avaliados em conjunto para se estabelecer a 

melhor estratégia de abordagem. 

  

Hipertensão Arterial  

De acordo com o Ministério da Saúde (2006), a hipertensão arterial (HA) sistémica é a 

mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o principal fator de risco para as 

complicações mais comuns, como acidente vascular cerebral e enfarte agudo do miocárdio, 

além de doença renal crônica terminal.  

Segundo Catani e Girardon-Perlini (2004, citados por Lopes & Marcon, 2009), a HA tem 

sido definida como uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140mmHg e uma pressão 

arterial diastólica maior ou igual a 90mmHg, em indivíduos que não estão a utilizar medicação 

anti-hipertensiva. Dependendo dos valores que a pressão assuma, pode ser classificada em 

estádio 1 (pressão arterial sistólica: 140-159 mmHg; Pressão arterial diastólica: 90-99 mmHg) e 

estádio 2 (Pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 mmHg; Pressão arterial diastólica 

maior ou igual a 100 mmHg):  

  

Hipotensão  

De acordo com Buttaro e colaboradores (2013), a hipotensão arterial ou pressão arterial 

baixa é definida como uma pressão arterial sistólica de 90mmHg ou menos. As leituras de 
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pressão arterial devem ser sempre interpretados no contexto de medições anteriores do 

paciente. As causas da hipotensão são numerosas, variando de relativamente saudável até 

correr-se perigo de vida.  

 A hipertensão pode ser evidente, em simples mensurações da pressão arterial dos sinais 

vitais (ortostática). A diminuição da pressão arterial sistólica de 20 mmHg, uma diminuição da 

pressão arterial diastólica de 10 mmHg, ou tonturas quando existe uma mudança muito rápida 

de posição (deitado e depois levantar-se) é diagnosticada como hipotensão ortostática, segundo 

The Consensus Committee of the American Autonomic Society and the American Academy of 

Neurology (1996, citado por Buttaro & Colaboradores, 2013). Insucesso no aumento do 

impulso, com a diminuição da pressão sanguínea, é indicativo de uma doença cardíaca ou 

disfunção (Reilly 1991, citado por Buttaro e cols, 2013).  

 

 Como Medir a Pressão Arterial  

Rotineiramente, a pressão arterial é medida com a ajuda de um esfigmomanómetro, que 

consiste num saco de borracha que se pode insuflar através de uma bomba manual. Este saco de 

borracha, além de estar ligado à bomba manual, está também ligado a um manómetro (medidor 

de pressões) graduado em milímetros de mercúrio (mmHg). O saco de borracha, que se 

encontra protegida por tecido (formando o braçal do esfigmomanómetro), coloca-se à volta do 

braço e insufla-se até uma pressão superior à pressão sistólica, levando à oclusão da artéria 

braquial. Ao mesmo tempo que se abre a válvula de escape de ar acoplada à bomba manual, o 

examinador ausculta a artéria braquial ao nível da fossa cubital.  

  

Resistência cardiorrespiratória  

De acordo com a ACSM (2010), a aptidão cardiorrespiratória está relacionada com a 

capacidade de exercitar grandes grupos musculares de um modo dinâmico, exercícios de nível 

de intensidade moderado a alto, num tempo prolongado. Para realizar um exercício com estas 

caraterísticas, o corpo depende do estado funcional da capacidade respiratória, cardiovascular e 

do sistema esquelético.  

A medição do V02max é a melhor avaliação da aptidão cardiovascular e uma boa medida 

de aptidão física geral. O V02max é definido como a capacidade máxima em que o oxigénio é 

recolhido, distribuído e utilizado pelo corpo durante o exercício, o que envolve um grande 

número de músculos (ACSM, 2011).  
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De acordo com Blair e colaboradores (1995, citados por ACSM, 2010), existem três 

pontos muito importantes que explicam o porquê de a aptidão cardiorrespiratória estar 

relacionada com a saúde. O primeiro ponto é o aumento do número de mortes prematuras por 

doenças cardiovasculares em pessoas com baixo grau de aptidão cardiorrespiratória. O segundo 

ponto está relacionado com o aumento da aptidão cardiorrespiratória, que reduz a probabilidade 

de morte prematura e os fatores de risco que lhe estão associados. Por fim, o terceiro ponto está 

relacionado com os diversos benefícios de saúde que estão associados à aptidão 

cardiorrespiratória. No entanto, para usufruir destes benefícios, os níveis de atividade física, 

praticada habitualmente, têm que ser aumentados. Conclui-se, então, que quanto maiores forem 

os níveis de aptidão cardiorrespiratória, maiores serão os benefícios para a saúde.  

  

Testes para medir a Resistência Cardiorrespiratória  

De acordo com ACSM (2010), a aptidão cardiorrespiratória pode ser avaliada ou 

prognosticada por dois métodos:  

Testes de campo - estes testes podem ter lugar em qualquer sítio (laboratórios ou não) e 

podem ser administrados a um grupo de pessoas ao mesmo tempo. Mais comumente, estes 

testes exigem que os avaliados completem uma certa distância o mais rápido possível ou 

realizem a maior distância possível num determinado período de tempo.  

Testes de exercício submáximo - Estes testes ergométricos medem o máximo nível de 

esforço realizado, num ambiente laboratorial e só podem avaliar uma pessoa cada vez.  

Testes de passadeiras motorizadas podem ser utilizados como testes submáximos e 

máximos, sendo muitos vezes usados como testes de diagnóstico. As passadeiras fornecem uma 

forma comum de exercício e podem acomodar-se para os indivíduos mais e menos aptos, em 

todo o continuum de andar ou correr em diferentes velocidades. Além disso, o profissional, 

quando está a realizar uma avaliação, tem de ter muito cuidado, para que o avaliado não se 

segure ao corrimão de apoio, garantindo uma precisão do trabalho metabólico (ACSM, 2010).  

  

Teste de Cooper  

O objetivo do teste de Cooper ou teste de corrida de 12 minutos é cobrir a maior 

distância possível no período do tempo estipulado. O VO2max pode ser estimado a partir da 

seguinte equação:  
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VO2max(mL/Kg/min)= ( Distância em metros -504.9)/44.73 

De acordo com Cooper (1968, citado por Heyward, 1998) 

  

Teste Rockport one-mile Fitness Walking  

Este teste, nos últimos anos, ganhou uma grande popularidade como um meio eficaz para 

estimar a aptidão cardiovascular. Neste teste, o individuo tenta percorrer 1,6km o mais rápido a 

andar. Logo depois de concluir o teste, a pulsação cardíaca é registada.  

VO2max = 132.853 – 0.0769(Peso) – 0.3877(Idade) + 6.315(Sexo) – 3.2649(Tempo) – 

0.1565(Frequência Cardíaca) 

De acordo com Rockport Shoes Walking Institute, (1986, citado por Canadian Society 

for Exercise Physiology, 2010). 

 

P= Libra (peso em kg x 2,205)  

Sexo = (Masculino = 1 e Feminino = 0)  

Tempo = Para calcular o tempo, os minutos em que o avaliado concretizou ficam iguais, mas os 

segundos são divididos por 60.  

  

Força Muscular/ Resistência  

A força e a resistência musculares são dois componentes de muita importância da aptidão 

física. Os níveis mínimos de aptidão muscular são necessários para realizar as atividades da 

vida diária, para manter a independência funcional com a idade, e para participar em atividades 

de lazer ativo, sem stress ou fadiga imprópria. Pessoas com níveis de aptidão muscular normais 

ou altos têm uma menor possibilidade de desenvolver problemas lombares, fraturas 

osteoporóticas e lesões músculo-esqueléticas (Heyward, 1998).  

Segundo Guedes (1997, citado por Pereira, 2012), devido à aproximação entre estas duas 

qualidades motoras, as tarefas para avaliar ambas poderão ser similares, mas com evidências 

diferentes, principalmente em indivíduos não atletas.  
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De acordo com a ACSM (2010), a força muscular refere-se à capacidade do músculo em 

exercer uma força para levantar ou mudar um objeto, quer seja móvel ou imóvel. De acordo 

com a mesma fonte, a força muscular é definida como uma força máxima que pode ser exercida 

uma única vez e que fica localizada numa articulação ou num grupo muscular. A resistência 

muscular é a capacidade de aplicar uma força repetidamente ao longo de um período de tempo 

(ACSM, 2010), sendo específica para uma articulação e grupo muscular.  

A força muscular refere-se à força externa que pode ser gerada por um músculo ou grupo 

de músculos, que é normalmente expressa em termos de resistência levantada. A força pode ser 

avaliada estaticamente (o músculo gera força sem ocorrer movimento. Isso pode envolver 

empurrar ou puxar um objeto imóvel ou segurar um objeto no local) ou dinamicamente (quando 

se gera força para mover um objeto; neste tipo de contração existem alterações no comprimento 

do músculo), segundo a ACSM (2010).   

Segundo Costil e Wilmore (2001, citados por Pereira, 2012), a força atinge o auge por 

volta dos 20 anos para as mulheres, e aos 20 a 30 para os homens, pois a força aumenta à 

medida que a massa muscular aumenta com a idade.  

Para estimular o componente de força muscular, os exercícios são realizados a uma alta 

intensidade e com um número baixo de repetições. Por outros palavras, quanto maior o peso, 

menor o número de repetições. Todavia, para estimular o componente de resistência muscular, 

os exercícios são realizados com uma intensidade baixa e um número de repetições elevado.   

Segundo a ACSM (2010), a força e a resistência musculares são componentes da aptidão 

relacionados com a saúde porque podem melhorar ou manter o seguinte: a massa óssea, 

relacionada com a osteoporose, a tolerância à glicose, relacionada com a diabetes tipo II e, por 

último, a integridade músculo-tendínea, relacionada com um menor risco de lesões, incluindo a 

dor lombar.  

  

Testes para medir a Força Muscular  

  

Repetição Máxima (1RM)  

 Este método de avaliação para estimar a força muscular pode ser ministrado com 

máquinas de musculação ou pesos livres e tem sido apresentado como o método de referência 
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de avaliação da força para prescrever um programa de musculação. O objetivo deste teste é 

levantar o máximo de peso que o avaliado pode concretizar numa só repetição.  

 Existem precauções com a utilização deste método, tais como: elevada exigência em 

termos de intensidade, elevados níveis de motivação e aumento do risco de lesão.  

 

Estimação de 1Reptição Máxima (1RM)   

Para ultrapassar as limitações do teste da repetição máxima foi sugerida a utilização de 

fatores de conversão a partir da realização de um número superior de repetições, que, 

diminuindo a exigência, colmatariam os problemas que o teste 1RM apresenta. Existem dois 

autores que são conhecidos pelas suas equações, que ajudam a estimar o 1RM de um individuo. 

Esses autores são Brzycki (1993) e Lombardi, cujos métodos consistem em multiplicar a carga 

vencida (em Kg) pelo fator correspondente ao número de repetições realizados. No método de 

Lombardi, para a equação ser válida, o avaliado não pode realizar mais de 10 repetições.  

 

Testes para medir a Resistência Muscular  

 Testes de campo, tais como realizar um teste de abdominais ou o máximo número de 

flexões sem descansar podem ser utilizados para avaliar a resistência dos grupos abdominais e 

dos grupos musculares superiores.  

  

 Teste de flexões  

 O teste é administrado com o cliente, se for de sexo masculino, na posição de flexão, 

com as mãos apontadas para a frente e debaixo dos ombros, as costas direitas, as pernas juntas, 

aponta dos dedos do pé fazendo contacto com o tapete, e a cabeça para a cima. Nas mulheres, 

as pernas devem estar juntas, com os joelhos no chão, e os dedos dos pés fazer contacto com o 

tapete, as costas direitas, mãos à largura dos ombros e a cabeça em cima.  

 O objetivo deste teste é realizar o maior número de flexões/extensões num determinado 

tempo, sem descanso.  
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Teste abdominal  

 O teste é administrado quando o avaliado assume uma posição de deitado dorsal sobre o 

tapete, com os joelhos fletidos, em ângulo de 90º. Os braços estão colocados ao lado do tronco, 

com as palmas das mãos viradas para baixo, com os dedos médios a tocar num pedaço de fita 

adesiva. Um segundo pedaço de fita é colocado 10 centímetros à frente.  

Um metrónomo está definido para 50 batimentos por minuto. O avaliado realiza 

abdominais lentos e controlados, os ombros têm que sair do chão ao ritmo marcado pelo 

metrónomo, que está programado para que o avaliado realize 25 abdominais num minuto (um 

por cada batimento). 

 

Flexibilidade   

A flexibilidade tem um papel muito importante, tal como os outros componentes de 

aptidão, mas é muitas vezes esquecida. Uma flexibilidade adequada em todas as articulações do 

corpo é muito importante, especialmente na população adulta, para evitar lesões músculo-

esqueléticas e para manter a independência funcional com o envelhecimento (Heyward, 1998).  

A flexibilidade é a capacidade funcional de uma articulação, músculos e tendões 

circundantes se movimentarem livre e confortavelmente por toda a sua magnitude de 

movimento e é considerada ótima quando permite a movimentação da articulação ou grupo de 

articulações de forma eficiente por toda a sua amplitude (Barbanti, 1990, citado por Pereira, 

2012).  

 

Testes para medir a Flexibilidade  

Segundo a ACSM (2010), não existe um único método de avaliar a flexibilidade do 

corpo inteiro. Exames laboratoriais geralmente conhecidos como métodos diretos quantificam a 

flexibilidade em termos de amplitude de movimento, que é expressa em graus, ao passo que os 

métodos indiretos são expressos em centímetros.  
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Teste Sit and Reach  

De acordo com a mesma fonte, o teste sit and reach é o teste mais utilizado para realizar 

a avaliação da flexibilidade. Este método não pode avaliar o corpo inteiro, mas representa a 

flexibilidade dos isquiotibiais, quadril e região lombar.  

O procedimento para realizar este teste requer que o avaliado se sente no chão, com os 

joelhos estendidos e os pés colocados na borda da caixa. O monitor pede-lhe para levar as mãos 

lentamente à frente o mais possível ao longo da caixa, manter as mãos paralelas ou até em 

acima da outra. O cliente deve manter esta posição durante alguns segundos, para que o 

monitor verifique que os joelhos do cliente não estão fletidos e que o cliente não tem a 

tendência de chegar à frente uma das mãos. O resultado do teste é o ponto mais distante que o 

cliente pode atingir na caixa, sendo registado em centímetros.   

  

4. A Avaliação da Composição Corporal  

A composição corporal é definida, de acordo com a ACSM (2010), como a proporção 

relativa de gordura e de tecido isento de gordura no corpo (percentual de gordura corporal). O 

termo composição corporal é utilizado para ilustrar os diferentes componentes que, quando 

tomados em conjunto, equivalem ao peso do corpo de uma pessoa. Podemos considerar que a 

composição corporal é a quantidade de tecido magro comparada com a de tecido gordo (Shah & 

Bilal, 2009).  

Segundo Heyward (1998), a composição corporal é uma componente chave do perfil de 

saúde e aptidão física de um indivíduo. A obesidade reduz a esperança média de vida, 

aumentando os riscos de doença arterial coronariana, hipertensão arterial, diabetes tipo II, 

doença pulmonar obstrutiva, entre outras. Contudo, muito pouca gordura corporal representa 

um risco para a saúde, porque o corpo precisa de uma certa percentagem da gordura para as 

funções fisiológicas normais.  

 

 Testes para medir a Composição Corporal  

Existem vários métodos para medir a composição corporal, mas nenhum deles consegue 

calcular a quantidade total de massa gorda que um indivíduo apresenta. No entanto, existem 

métodos clínicos que conseguem obter um valor quase perfeito da massa gorda em alguns 

segmentos do corpo humano.   
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Os métodos utilizados para medir a composição corporal de um ser humano podem ser 

métodos clínicos ou métodos de campos. Como já referimos, os métodos clinicas são 

relativamente melhores, mas mais dispendiosos.  

  

Métodos Antropométricos  

Segundo a ACSM (2010), as medidas da altura, circunferências, peso e dobras cutâneas 

são todas utilizadas para estimar a composição corporal. Porém, realizar as pregas cutâneas 

torna-se mais difícil, em comparação com os outros métodos, mas este procedimento dá uma 

melhor estimativa da percentagem de massa adiposa, comparado com aqueles que só medem a 

altura, o peso e as circunferências.  

 

Índice de Massa Corporal (IMC)  

O IMC é uma técnica que compara o peso de um individuo com a sua altura, que tem 

como maior inconveniente a dificuldade em sabermos se um cliente está a perder peso. O IMC 

não diferencia a massa gorda e a massa magra, ajudando apenas a perceber se o cliente está 

abaixo do peso normal (<18,5),  tem peso normal (entre os 18,5 e os 24,9), excesso de peso 

(entre os 25 e os 29,9), obesidade de grau I (30-34.9), obesidade de grau 2 (35-39.9) e 

obesidade de grau 3 (>40).  

IMC=Peso/Altura2 

ACSM (2010). 

 

Circunferências   

De acordo com a ACSM (2010), durante muitos anos as medições das circunferências 

foram utilizadas como um método para estimar a composição corporal, devido à facilidade na 

sua administração e ao baixo custo dos equipamentos necessários. As circunferências, também 

conhecidas como perímetros, podem ser administradas para medir o perímetro muscular e, 

portanto, quantificar alterações no músculo após treinos específicos de musculação.  

Existem equações que utilizam circunferências ou uma combinação de 

circunferências e pregas cutâneas para estimar a percentagem de massa gorda de um indivíduo.  



Christopher Domingues 

 

Mestrado em Ciências de Desporto 

Vertente Desportos de Academia 

 

P á g i n a 41 | 154  

  

  Rácio Cintura/Anca  

O rácio cintura/anca é uma comparação entre a circunferência da cintura e a 

circunferência da anca. Este método é o que melhor representa a distribuição do peso corporal e 

talvez a percentagem de massa adiposa que um indivíduo representa, Servindo para observar se 

o avaliado é obeso ou não.   

RCA= Circunferência Cintura/ Circunferência Anca 

ACSM (2010) 

  

 

Circunferência Abdominal  

Existem alguns especialistas que sugerem que apenas a circunferência abdominal pode 

ser utilizada como um bom indicador de risco para a saúde.  

A circunferência abdominal é considerada um fator de risco quando a circunferência do 

homem é maior ou igual a 102cm e a da mulher for maior ou igual a 88cm. No entanto, um 

fator de risco não surge apenas quando o resultado é maior do que uma certa medida, mas 

também quando é menor; para os homens, se a circunferência abdominal for inferior a 80cm e, 

para as mulheres, a 70cm.  

  

Pregas Cutâneas  

Segundo a ACSM (2010), o princípio subjacente a esta técnica é que a quantidade de 

gordura subcutânea é proporcional à quantidade total de gordura corporal, pelo que se presume 

que cerca de um terço da gordura está localizada subcutaneamente. A exata proporção de 

gordura total subcutânea varia de acordo com o sexo, idade e etnia das pessoas, sendo 

desenvolvidas equações de regressão para prever a densidade corporal ou a percentagem de 

gordura.  

O processo para desenvolver este método requer que o técnico segue vários passos: (1) 

identifica e marque com um marcador a prega que vai ser avaliado; (2) agarre a pele do 

avaliado onde se vai realizar a medida com o polegar e o dedo indicador a aproximadamente 

7cm de distância e cuidadosamente puxar a pele, para que a gordura que se encontra implícita 
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por baixo da pele afastada do membro, a dobra conterá duas camadas da pele com apenas 

gordura no meio; (3) os braços do adipómetro são abertos e aplicados na dobra cutânea onde se 

encontram os dedos, os braços são gradualmente libertados para que seja realizada uma pressão 

sobre a dobra para ser possível notar o valor correspondente a essa dobra; (4) aguardar dois a 

três segundos para que seja feita uma leitura concreta, a leitura deve ser realizado ao milímetro 

mais proximo (ACSM, 2010).  

De acordo com Martin e colaboradores (1992, citados por Heyward, 1998), as medidas 

de dobras cutâneas podem ser afetados pela compressibilidade dos níveis de tecido adiposo e de 

hidratação dos seus avaliados, pelo que a compressão pode ser uma limitação importante para 

avaliar as dobras cutâneas.  

Para calcular a percentagem de massa gorda para os homens existem vários equações, 

mas a mais importante e com maior eficácia é a de sete pregas: peitoral, mid-axila, tríceps, 

subescapular, abdominal, superíliaca e cural.  

Densidade Corporal = 1.112-0.00043499 (soma das sete pregas) + 0.00000055 (soma 

das sete pregas)2 - 0.00028826 (idade do avaliado) 

De acordo com Pallock (1985 citado por ACSM, 2009). 

  

Para as mulheres, existem duas equações que são mais utilizadas, a das sete pregas e a 

das três pregas (tríceps, supraíliaca e o cural).   

 

Densidade Corporal= 1.097-0.00046971 (soma das sete pregas) + 0.00000056 (soma das  

sete pregas)2 – 0.00012828 (idade do avaliado). 

Densidade Corporal= 1.099421-0.0009929 (soma das três pregas)+ 0.0000023 (soma das   

três pregas)2 – 0.0001392 (idade do avaliado). 

De acordo com Pallock (1985, citado por ACSM, 2009). 
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Sequência das avaliações  

No entender da ACSM (2006), as avaliações devem ser realizadas da seguinte forma: 

primeiro são as medições que não exigem muito movimento, tais como tirar a pressão arterial, 

medições da altura, peso e a composição corporal; de seguida deve ser realizada a avaliação 

cardiorrespiratória, a força e resistência muscular e, por último, a flexibilidade.   

  

Como Definir os Objetivos  

O aspeto mais importante em estabelecer metas no exercício físico é incluir o cliente no 

processo. Pode-se ter uma grande variedade de informação sobre os clientes, tais como os 

dados de composição corporal, os resultados das avaliações de aptidão física e os valores de 

lípidos, bem como o conhecimento e a experiência sobre como definir os objetivos saudáveis e 

prudentes. Mas se eles são simplesmente informados sobre os seus novos objetivos durante 

uma consulta, uma estratégia é levar os clientes a descobrir as metas que eles estabelecem por 

si próprios. ACSM, (2007).  

De acordo com Augaitis et al., (2012), para definir objetivos é preciso ter um plano, e 

para ter um plano é preciso ter motivação. Para ajudar a encontrar essa motivação existe uma 

técnica chamada S.M.A.R.T, em que, S = SPECIFIC (especifico), M = MEANINGFUL 

(significativo), A =ACTION ORIENTED (ação orientada), R =REALISTIC (realista) e T =TIME 

BOUND (ligado ao tempo).  

De acordo com ACSM (2007), em seguida são apontados outros fatores importantes que 

devem ser considerados quando se definem os objetivos:  

- Os objetivos devem ser desafiadores, mas atingíveis;  

- Os clientes devem traçar objetivos a curto e longo prazo;  

- Os objetivos devem ser altamente específicos e práticos;  

- Os clientes devem mobilizar o apoio social como ajuda para alcançarem os seus 

objetivos.  

O cliente precisa de objetivos que estão associados à adoção de novos comportamentos, e 

não apenas a números de um exame de sangue, o cliente deve considerar um objetivo como 

melhorar a sua capacidade aeróbica de bom para a categoria de muito bom, para que, o cliente 

sinta uma maior facilidade em realizar as tarefas que se faz dia à dia . Este objetivo deve ser 
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expresso em termos de mudança de comportamento, em associação com uma prescrição de 

exercício detalhado (ACSM, 2007).  

De acordo com os mesmos autores, os objetivos para melhorar a aptidão, reduzir o 

colesterol e perder peso são apropriados como um ponto de partida. Mas tais objetivos gerais 

não são significativos num sentido prático, pois as metas devem ser traduzidas em plano muito 

específico, personalizado de ação. Por exemplo, Considerar uma meta para reduzir o colesterol 

em 50 pontos através de uma diminuição na ingestão de gordura na dieta.  

O apoio social é um elemento-chave para a mudança de comportamento bem-sucedida. 

Os seres humanos são animais sociais, e muito do comportamento humano é baseado em buscar 

a aprovação dos outros. Se os membros da família ou colegas de trabalho criticam e gozam com 

os novos comportamentos do cliente, será muito mais difícil para ele alcançar os seus objetivos, 

é por isso que é muito importante introduzir a família no programa. (ACSM, 2007).  

 

 Capítulo IV Estudo de Casos Clínicos  

  

Foram selecionados os quatro casos clínicos mais interessantes que apareceram durante o 

estágio, por serem casos com patologias pertinentes e com objetivos distintos.  

  

1. 1º Caso Clínico: Jovem com anorexia e escoliose  

O primeiro caso clínico pertence à Carolina, de 22 anos, estudante, que sofre de anorexia 

e escoliose.  

  

Primeira Avaliação de Aptidão Física  

A Carolina realizou a primeira avaliação de aptidão física no dia 11 de maio de 2013. Foi 

durante a primeira avaliação que a Carolina informou da situação de saúde em que se 

encontrava, padecendo de uma anorexia, que dura desde os 12 anos, e de uma escoliose. Foi-lhe 

aconselhado, por um osteopata, fazer musculação e realizar exercícios de fortalecimento 

muscular para as costas, estando também a ser seguida por um nutricionista.  
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Logo depois de a Carolina ter lido e preenchido o formulário PAR-Q, o consentimento 

formal e o Questionário de triagem pré-participação das instituições de saúde/aptidão da 

AHA/ACSM (Anexo 6.1.1.1), ela passou de imediato para o primeiro componente da avaliação 

(Anexo 6.2.1.1).  

Pressão Arterial:  

 

Tabela 1:Pressão Arterial (Carolina 1) 

 

Composição corporal:  

 Altura: 162 cm;  

 Peso: 35,5 Kg;  

 Índice de Massa Corporal: 13.53 (Abaixo do Baixo);  

 

Tabela 2: Índice de Massa Corporal (Carolina 1) 

  

 Percentagem massa gorda: 7.2% (Muito Baixo);  
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Tabela 3: Percentagem de Massa Gorda (Carolina 1) 

 

 Circunferência da Cintura: 51.3cm (Muito Baixo);  

 

Tabela 4: Circunferência da Cintura (Carolina 1) 

 

Avaliação Cardiorrespiratória:  

Foi realizado o Rockport One-Mile Walking Test, que a Carolina completou em 18 

minutos e 28 segundos, do qual resultou um vo2máx de 32,26 ml.kg-1.min-1. De acordo com o 

tabelado, classifica-se este resultado como Pobre.  

 

Tabela 5: Avaliação Cardiorrespiratória (Carolina 1) 

 

Avaliação Estimativa de 1RM  

Para a realização desta avaliação observou-se, pelo componente de composição corporal, 

que a Carolina tem um défice de massa muscular. Como tal, neste teste utilizaram-se 4 



Christopher Domingues 

 

Mestrado em Ciências de Desporto 

Vertente Desportos de Academia 

 

P á g i n a 47 | 154  

  

exercícios para avaliar a sua força muscular. Todos os exercícios utilizados foram 

demonstrados na tabela que se encontra no Anexo 6.3.1.1, juntamente com o peso utilizado e a 

estimativa do 1RM. No momento em que se realizou o exercício do supino foi notório que o 

peso, estipulado pela Equação de Brzycki (JOHPERD 64:88-90,1993), era demasiado elevado 

para a Carolina, pelo que se baixou para os 22kg em vez dos 25kg.  

Após concluir todos os exercícios, e avaliada a classificação de cada um, chegou-se à 

conclusão de que a Carolina tem uma classificação de 2.5, o que significa Fraco +.  

 

Tabela 6: Avaliação Estimativa de 1RM (Carolina 1) 

   

Avaliação Resistência Muscular  

Para esta avaliação utilizou-se o teste de flexões e o teste dos abdominais. Na 

componente das flexões, a Carolina completou 16 (Bom) num tempo máximo de um minuto, 

enquanto no teste dos abdominais conseguiu completar 19 (Muito Bom), o que permite 

classificar estes resultados como um 3.5 (Bom+).  

 

Tabela 7: Avaliação da Resistência Muscular Abdominal (Carolina 1) 

 

Tabela 8: Avaliação Resistência Muscular Flexão (Carolina 1) 
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Avaliação Flexibilidade  

Para a realização do teste da flexibilidade foi utilizado o teste sit-and reach, no qual a 

Carolina registou um resultado de 7cm, que, de acordo com a tabela seguinte, podemos 

classificar o resultado como Muito Fraco.  

 

Tabela 9: Avaliação de Flexibilidade (Carolina 1) 

  

Objetivo do cliente  

Com a avaliação de aptidão física concluída e os resultados obtidos e explicados, a 

Carolina apercebeu-se de que os objetivos dela, inicialmente, eram apenas ganhar peso e 

reforçar a musculatura da coluna vertebral. Afinal, estes objetivos foram alargados e entendeu-

se que toda a sua performance tinha de ser melhorada. Após uma conversa esclarecedora cerco 

de tudo o que se devia ou não melhorar, a Carolina chegou à conclusão de que os objetivos 

eram os seguintes.  

 

 Aumentar a massa corporal 300gr por mês;  

 Reforçar a massa muscular a volta da coluna vertebral, para corrigir a escoliose;  

 Melhorar a força muscular;  

 Melhorar a flexibilidade;  

 E melhorar a resistência muscular.  

 

Objetivos de curto Prazo  

Com a aprovação da Carolina estabeleceu-se que o objetivo do primeiro mês seria:  

 

 Aumentar o peso corporal para os 35.8kg;  

 Aumentar a percentagem da massa gorda para 7.4%;  

 Aumentar a flexibilidade para 7.5cm;   
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 Realizar mais 2 flexões e abdominais na Avaliação de Resistência Muscular;  

 Aumentar a estimativa do 1RM, acrescentando 0.5kg em todos os exercícios 

que constam na avaliação.    

Estes objetivos a curto prazo pareciam de fácil concretização. No entanto, devido ao 

problema de anorexia de que a Carolina padece, a sua concretização torna-se pouco prováveis.  

  

Objetivos de Médio Prazo  

Para os objetivos a médio prazo, estabeleceram-se os seguintes objetivos:  

 

 Ganhar massa muscular ao nível dos músculos estabilizadores da coluna 

vertebral; (abdominal, iliocostal, dorsal, interspinoso, intervertebral, lombar);  

 Aumentar o peso corporal para os 36.1kg;  

 Aumentar a percentagem da massa gorda para os 8.4%;  

 Aumentar a flexibilidade para 8cm;   

 Realizar mais 4 flexões e abdominais na Avaliação de Resistência Muscular;  

 Aumentar a estimativa de 1RM, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.   

 

  Objetivo de Longo Prazo  

O objetivo a longo prazo foi melhorar a flexibilidade e aumentar a resistência 

cardiovascular, tentando alcançar os valores considerados saudáveis.  

  

1º Plano de Treino   

De acordo com os objetivos traçados por ambas as partes e com os resultados obtidos na 

avaliação de aptidão física, chegou-se à conclusão de que o primeiro plano de treino da 

Carolina devia ter de tudo um pouco, isto é, deveria realizar exercícios cardiovasculares, 

exercícios de alongamentos e exercícios de musculação.  

Planearam-se 10 minutos de bicicleta como um exercício de aquecimento (Anexo 

6.4.1.1). De acordo com o estudo realizado por Wilson e colaboradores (2012), verificou-se que 

a bicicleta é o exercício cardiovascular que menos queima a massa muscular. Acordou-se que a 
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frequência e a duração das suas sessões de treino cardiovascular seriam reduzidas, nunca 

excedendo os 30 minutos, três vezes por semana.  

Para a musculação foi utilizada a metodologia da resistência muscular, sendo utilizadas 

cargas com <65% da sua força e cada exercício teria três séries com repetições entre 13 e 20; o 

intervalo de repouso entre cada série é de >30 segundos, em que todos os exercícios vão ser 

realizados em máquinas, salvo os exercícios de bíceps e tríceps, que vão ser realizados com 

pesos livres. Durante duas semanas foi implementada a 2ª fase, caracterizada como a fase de 

assimilação, que, de acordo com Garganta et al. (2003), é caracterizada por insistir na correção 

da técnica, por existir um aumento gradual do volume e por ter uma duração de duas semanas.  

  

Segunda Avaliação de Aptidão Física  

A segunda avaliação foi realizada no dia 11 de junho de 2013. Esta avaliação foi de todo 

similar à primeira, havendo lugar ao preenchimento dos formulários (Anexo 6.1.1.2), medição 

da pressão arterial e avaliação da composição corporal (Anexo 6.1.2.2):  

Pressão Arterial:   

 

Tabela 10: Pressão Arterial (Carolina 2) 

Composição corporal:  

 Altura: 162 cm;  

 Peso: 37 Kg;  

 Índice Massa Corporal: 14.10 (Muito Baixo).  



Christopher Domingues 

 

Mestrado em Ciências de Desporto 

Vertente Desportos de Academia 

 

P á g i n a 51 | 154  

  

 

Tabela 11:Índice de Massa Corporal (Carolina 2) 

 

 Percentagem de massa gorda: 9.3% (Muito Baixo);  

 

Tabela 12:Percentagem de Massa Gorda (Carolina 2) 

 

 

 Circunferência da cintura: 53cm (Muito Baixo).  

 

Tabela 13:Circunferência da Cintura (Carolina 2) 

   

Como se pode constatar, e comparando com os resultados obtidos na primeira avaliação, 

a Carolina ganhou 1.5 kg de peso corporal, aumentando o índice de massa corporal para os 

14.10. Houve também um aumento da percentagem de massa gorda para 9.3 e a circunferência 

da cintura também subiu para os 53 cm.  

De acordo com a avaliação da estimativa de 1RM, (Anexo 6.1.3.2), houve um aumento 

da força em todos os exercícios que foram avaliados.   
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Tabela 14:Avaliação da Estimativa 1RM (Carolina 2) 

 Verificou-se também uma melhoria na componente de resistência muscular, tendo, a 

Carolina melhorado nos dois exercícios avaliados (exercícios de flexibilidade e abdominal).  

 

Tabela 15: Avaliação Resistência Muscular Abdominal (Carolina 2) 

 

Tabela 16:Avaliação Resistência Muscular Flexão (Carolina 2) 

 

Apesar de a classificação da componente da flexibilidade ainda ser de Fraco, verificou-se 

uma melhoria substancial.  

  

Tabela 17:Avaliação Flexibilidade (Carolina 2) 

  

Objetivos do Cliente  

  

Objetivos de curto Prazo  

Com a aprovação da Carolina, estabeleceu-se que o objetivo do primeiro mês seria:  
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 Aumentar o peso corporal para os 37.3kg;  

 Aumentar a percentagem da massa gorda para 10%;  

 Aumentar a flexibilidade para 10.5cm;   

 Realizar mais 2 flexões e abdominais na Avaliação de Resistência Muscular;  

 Aumentar a estimativa do 1RM, acrescentando 0.5kg em todos os exercícios 

que constam da avaliação.    

 

Objetivos de Médio Prazo  

Para os objetivos de médio prazo, estabeleceu-se os seguintes objetivos:  

 

 Ganhar massa muscular ao nível dos músculos estabilizadores da coluna 

vertebral (abdominal, iliocostal, dorsal, interspinoso, intervertebral, lombar);  

 Aumentar o peso corporal para os 37.9kg;  

 Aumentar a percentagem da massa gorda entre os 10.5 e os 11%;  

 Aumentar a flexibilidade para 11cm;  

 Realizar mais 4 flexões e aumentar a classificação das abdominias para 

excelente na Avaliação de Resistência Muscular;  

 Aumentar a estimativa de 1RM, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam da avaliação.   

  

Objetivo de Longo Prazo  

O objetivo a longo prazo foi melhorar a flexibilidade e aumentar a resistência 

cardiovascular, tentando alcançar os a valores considerados saudáveis.  

  

2º Plano de Treino  

Este segundo plano de treino é em tudo similar ao primeiro, com exceção da componente 

muscular, dos alongamentos e dos exercícios de fortalecimento do core.  

 Na componente da musculação modificou-se a metodologia utilizada anteriormente. 

Neste plano houve uma redução do número das repetições para 10-15, para trabalhar uma 
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mistura entre hipertrofia e resistência muscular com cargas entre 74% e os 66% de 1RM. Esta 

redução deveu-se à falta de massa muscular.  

Este plano teve uma duração de 6 semanas, sendo realizados entre 6 a 10 exercícios. 

Cada exercício foi realizado em 3 séries e com um intervalo de repouso entre 60-120s. Pode-se 

também verificar que houve uma passagem da segunda para a terceira fase, que, de acordo com 

Garganta et al. (2003), é caracterizada como a fase de consolidação e domínio, que tem como 

objetivo a melhoria das capacidades motoras desejadas de forma equilibrada, a elaboração do 

plano definitivo e a utilização de cargas corretas.  

 Na última parte do plano de treino aumentou-se o número de repetições na realização 

dos exercícios de fortalecimento do core. Este aumento de repetições deveu-se ao facto de os 

resultados obtidos na avaliação terem sido bastante aceitáveis e ao problema de escoliose de 

que a Carolina padece (Anexo 6.1.4.2).  

 

Terceira Avaliação de Aptidão Física  

A terceira avaliação foi realizada no dia 12 de julho de 2013. Após o procedimento usual, 

obtivemos os seguintes resultados, (Anexo 6.1.2.3):   

Pressão Arterial:  

 

Tabela 18: Pressão Arterial (Carolina 3) 

 

Composição Corporal:  

 Altura: 162 cm;  

 Peso: 36,6 Kg;  

 Índice Massa Corporal: 13.95 (Baixo do Peso);  
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Tabela 19:Índice de Massa Gorda (Carolina 3) 

  

 Percentagem massa gorda: 8.9% (Muito Magra).  

 

Tabela 20: Percentagem de Massa Corporal (Carolina 3) 

 

 Circunferência da Cintura: 52.5cm (Muito Baixo).  

 

Tabela 21: Circunferência da Cintura (Carolina 3) 

Comparando estes últimos valores com os obtidos na segunda avaliação podemos 

verificar que houve um decréscimo em todas as componentes. A Carolina baixou todos os 

componentes, contrariando tudo o que era de esperar. No entanto, os resultados continuam 

melhores, se comparados com a primeira avaliação.   

De acordo com o componente de força (estimativa 1RM) verificou-se que houve um 

aumento de força em 3 dos 4 exercícios (supino, a prensa e bicep-curl). Porém, no outro 

exercício (Puxador à Frente) avaliado, a estimativa de 1RM permaneceu igual (Anexo 6.1.3.3).  
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Tabela 22:Avaliação da Estimativa de 1RM (Carolina 3) 

 

No que diz respeito à componente da resistência muscular, houve uma melhoria em 

ambos os exercícios avaliados, quer no número de flexões, passando de Bom para Muito Bom, 

quer no número de abdominais, passando de Muito Bom para Excelente.  

 

Tabela 23: Avaliação da Resistência Muscular Abdominal (Carolina 3) 

 

Tabela 24: Avaliação da Resistência Muscular Flexão (Carolina 3) 

 

Na componente da flexibilidade também se notaram melhorias. Comparativamente com 

os resultados da segunda avaliação, a Carolina melhorou 4cm, passando dos 10cm para os 

14cm. Todavia, a sua classificação continua como Muito Pobre.  

 

Tabela 25: Avaliação da Flexibilidade (Carolina 3) 

   

No componente resistência Cardiovascular pôde-se verificar que a carolina aumentou o 

Vo2máx 1.34ml.kg-1.min-1, mas continuou com a mesma classificação pobre.  
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Tabela 26: Avaliação Cardiorrespiratório (Carolina 3) 

 Objetivos do Cliente  

  

Objetivos de curto Prazo  

Com a aprovação da Carolina estabeleceu-se que os objetivos do terceiro mês seriam:  

 

 Aumentar o peso corporal para os 36.9kg;  

 Aumentar a percentagem da massa gorda para 9.5%;  

 Aumentar a flexibilidade para 14.5cm;   

 Realizar mais 2 flexões e manter a classificação dos abdominais como 

excelente na Avaliação de Resistência Muscular;  

 Aumentar a estimativa do 1RM, acrescentando 0.5kg em todos os exercícios.   

 

 Objetivos de Médio Prazo  

Para os objetivos de médio prazo, estabeleceram-se os seguintes objetivos:  

 

 Ganhar massa muscular ao nível dos músculos estabilizadores da coluna 

vertebral (abdominal, iliocostal, dorsal, interspinoso, intervertebral, lombar);  

 Aumentar o peso corporal para os 37.2kg;  

 Aumentar a percentagem da massa gorda entre os 10.5% e os 11%;  

 Aumentar a flexibilidade para 15cm;   

 Aumentar a estimativa de 1RM, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.    

 Objetivo de Longo Prazo  

O objetivo a longo prazo foi melhorar a flexibilidade e aumentar a resistência 

cardiovascular, tentando alcançar os a valores considerados saudáveis.  
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3º Plano do Treino  

O terceiro plano de treino manteve-se igual, com a exceção da parte cardiovascular. 

Devido ao facto de a Carolina ter baixado o seu peso corporal, tiveram de se fazer pequenos 

reajustes, tais como o aquecimento, onde houve uma troca dos 10 minutos de bicicleta para 

agachamentos e flexões realizados com o seu peso corporal.  

 Na parte da musculação existiu um aumento na carga utilizado nos exercícios, este 

aumento é devido a uma melhoria na estimativa de 1RM no componente de força.  

 

Conclusão  

Como se pode verificar na tabela Resultados da Carolina (anexo 6.1.7), no final destas 3 

avaliações a Carolina teve um aumento em todas as componentes da avaliação, pelo que se 

encontra num caminho certo, mas ainda tem muito trabalho pela frente para registar valores que 

sejam saudáveis para a sua faixa etária. A maior preocupação é mesmo a composição corporal, 

que se encontra ainda muito longe dos valores considerados saudáveis.  

Considerando os objetivos a curto prazo que foram traçados logo depois da primeira 

avaliação pode-se verificar que a Carolina conseguiu concretizar quase todos os objetivos 

(Anexo 6.1.5.1):  

 Aumentar o peso corporal para o 35.8kg;  

 Aumentar a percentagem de massa gorda para 7.4;  

 Aumentar a flexibilidade para 7.5cm;  

  Realizar mais 2 flexões e abdominais na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 0,5kg em todos os exercícios 

que constam na avaliação.  

 

Tendo em conta os objetivos traçados a curto prazo, após a segunda avaliação, nota-se 

que a Carolina não conseguiu concretizar a maior parte dos objetivos. Contrariamente ao que 

seria esperado, a Carolina teve uma recaída e baixou 400g o seu peso corporal 

comparativamente à avaliação realizada no mês anterior, Consequentemente, registou-se 

também uma descida da massa gorda para os 8.9% (Anexo 6.1.5.2).  

 Aumentar o peso corporal para os 37.3kg;  

 Aumentar a percentagem da massa gorda para 10%;  
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 Aumentar a flexibilidade para 10.5cm;   

 Realizar mais 2 flexões e abdominais na Avaliação de Resistência Muscular;  

 Aumentar a estimativa do 1RM acrescentando 0.5kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.  

  

Tendo em conta os objetivos a médio prazo, pôde-se verificar que a Carolina conseguiu 

concretizar todos os objetivos (Anexo 6.1.6.1):  

 Ganhar massa muscular ao nível dos músculos estabilizadores da coluna 

vertebral (abdominal, iliocostal, dorsal, interspinoso, intervertebral, lombar);  

 Aumentar o peso corporal para os 36.1kg;  

 Aumentar a percentagem da massa gorda para os 8.4%;  

 Aumentar a flexibilidade para 8cm;   

 Realizar mais 4 flexões e Abdominais na Avaliação de Resistência Muscular;  

 Aumentar a estimativa de 1RM acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.   

  

Analisando os resultados obtidos durante as avaliações e comparando-os com os 

relatórios médicos, podemos concluir que a Carolina teve melhorias notórias a nível da massa 

muscular e da coluna vertebral, no entanto, continuando com muito pouco peso.   

No que se refere às classificações entre a primeira e a última avaliação, pôde-se verificar 

que a Carolina tentou, com persistência, elevar todos os resultados para valores que são 

considerados normais ou mesmo excelentes, sabendo a dificuldade que ela teve durante estas 3 

avaliações. Como podemos verificar na tabela (Anexo 6.1.7), foi possível apurar que no 

componente de composição existe um aumento mínimo do índice de massa gorda, no qual na 

primeira avaliação ela obteve 13.53 e uma classificação de “Abaixo de Peso”, na terceira 

avaliação registou um aumento de 0.42 e a classificação manteve-se igual à anterior.  

 De acordo com a percentagem da massa gorda, podemos também verificar que a 

Carolina obteve um aumento mínimo, comparando a primeira avaliação com a terceira. 

Detalhadamente, na primeira avaliação a Carolina apresentava um valor de 7.2%, considerado 

como “Muito Pobre”, e na terceira avaliação este valor apresentava-se nos 8.9%, cuja 

classificação permaneceu como “ Muito Pobre”.  
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Segundo a avaliação de resistência cardiorrespiratória, é possível verificar que em três 

avaliações só realizámos duas vezes o teste, isto devido ao objetivo e ao problema da Carolina. 

Mas, ainda assim, pudemos verificar uma melhoria entre a primeira avaliação e a terceira, na 

qual inicialmente se obteve um resultado de 32.26M1.kg-1.min-1, classificado de “Razoável”, 

sendo que na terceira avaliação este valor apontava para um resultado de 33.6M1.kg-1.min-1, 

classificação denominada “Bom”.  

Na componente de resistência muscular apurou-se uma melhoria em ambos os testes e 

nas suas classificações, verificando-se que na primeira avaliação a Carolina realizou 19 

abdominais e obteve uma classificação de “Muito Bom” no teste de Curl-ups e no teste de 

flexões realizou 16 e obteve uma classificação de “Bom”, sendo que na terceira avaliação 

aumentou o número de abdominais para 25 e obteve a classificação de “Excelente” e no teste de 

flexões realizou 23, alcançando uma classificação de “Muito Bom”.   

Na componente de força muscular pôde-se confirmar uma melhoria nas estimativas de 

1Rm, mas que a maioria das classificações ficou iguals, o que de seguida se detalha.   

No exercício de supino, podemos verificar que inicialmente a Carolina tinha uma 

estimativa de 22kg, que, de acordo com Heyward (1997), é classificada de “Bom”, sendo que 

após a terceira avaliação a estimativa foi aumentada para 26kg, obtendo uma classificação igual 

à avaliação anterior. No exercício da prensa, podemos verificar que na primeira avaliação a 

Carolina obteve uma estimativa de 62kg, classificado de ”Pobre”, sendo que na terceira 

avaliação ela obteve uma estimativa de 64kg, mantendo assim a classificação igual à anterior.   

De acordo com o exercício puxador à frente, a Carolina na primeira avaliação obteve 

uma estimativa de 22kg, que é classificado como “pobre”. Após a terceira avaliação nota-se 

uma melhoria de 4kg, que, ainda de acordo com o mesmo autor, corresponde à classificação de 

“Bom”.  

O último exercício, o bicep curl, permitiu verificar que a Carolina não conseguiu 

progredir na classificação. Contudo, melhorou a estimativa de 1RM em 2kg. Quando na 

primeira avaliação a estimativa era de 12kg, com uma classificação de “Bom”, na sétima e 

última avaliação foi de 14kg.  

Relativamente à componente que visa avaliar a flexibilidade constatou-se que tanto na 

primeira avaliação como na terceira não existiu uma melhoria na classificação. Na primeira 

avaliação a Carolina obteve um resultado de 7cm, que resulta numa classificação de “Fraco”, e 

na terceira avaliação ela obteve uma melhoria de 7cm, embora mantendo a classificação de 

“Fraco”.  
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Pode-se concluir que, no final das 3 avaliações realizadas, se verifica um ligeiro aumento 

em todos os elementos que fazem parte da composição corporal. Como vemos no gráfico 

seguinte, o maior acréscimo foi na componente de percentagem de massa gorda (gráfico 4), 

onde houve uma melhoria de 1.7%. De acordo com a tabela da ACSM (2006), pode-se verificar 

que a Carolina tem uma classificação considerada Muito Baixa, uma vez que o mínimo de 

percentagem de massa gorda para mulheres saudáveis é entre os 10 e os 12% e a percentagem 

de massa gorda essencial é de 8 a 12%.   

 

Gráfico 3: Peso Corporal (Kg) (Carolina) 

 

Gráfico 4: Índice de Massa Corporal (Carolina) 

 

Gráfico 5: Percentagem de Massa Gorda (%) (Carolina) 
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Gráfico 6: Circunferência da Cintura (Cm) (Carolina) 

  

O gráfico nº 6 mostra a evolução da Carolina ao longo das três avaliações realizadas nos 

perímetros. Como se pode constatar, a sua evolução foi pequena, uma vez que se trata de uma 

patologia do foro psicológico, e, enquanto não houver um acompanhamento psiquiátrico, será 

muito difícil obter melhorias substanciais.    

No final da terceira avaliação verificou-se um aumento do perímetro do braço tenso em 

0.2cm, do braço descontraído, em 0.3cm, da cintura, em 1.2cm, da anca, em 0.8cm, e crural, em 

3.2cm. No entanto, o perímetro geminal diminuiu 0.3cm.  

 Comparando a terceira avaliação com a segunda, verificou-se um decréscimo em quase 

todas as medidas, com a exceção dos perímetros do crural e da cintura, onde existiu um 

aumento de 1cm em ambas as medidas.   

Contudo, a evolução foi positiva, uma vez que relativamente à primeira avaliação se 

verificou o aumento de perímetros em grande parte dos locais medidos.   

 

Gráfico 7: Perímetros dos Membros Superiores (Carolina) 
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Gráfico 8: Perímetros dos Membros Inferiores (Carolina) 

 

No gráfico seguinte estão representados os valores que a Carolina obteve durante as 3 

avaliações realizadas na componente da Resistência Muscular. Verifica-se que durante os 3 

meses avaliados existiu uma melhoria em todos os testes que constam desta componente.  

 

Gráfico 9:Resistência Muscular (Carolina) 

  

De acordo com o gráfico nº10, referente à flexibilidade, pode-se verificar que existiu uma 

melhoria de 14cm relativamente à primeira avaliação. Nesta, a Carolina registou um resultado 

de 7cm, resultado que, de acordo com a ACSM (2010), é classificado como Muito Fraco. Na 

segunda avaliação existiu uma melhoria de 3cm, mas, apesar de ter melhorado, o nível de 

classificação continua como Muito Fraco, que se manteve.  
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Gráfico 10: Flexibilidade (Carolina) 

 

O gráfico seguinte representa os valores obtidos no teste de Vo2Máx. Com a sua análise 

pode-se verificar que existiu uma ligeira melhoria. Devido à patologia de que a Carolina 

padece, não foram realizados os 3 testes de Vo2Máx, como era expectável. Foram realizados 

apenas 2, para que se pudesse ter um termo de comparação e fosse possível avaliar o seu 

desenvolvimento.  

 

Gráfico 11: Resistência Cardiovascular (Carolina) 

  

Relativamente à componente muscular, o gráfico 9 (Estimativa 1RM), representa a 

evolução verificada durante as 3 avaliações. Como se pode visualizar, entre a primeira e a 

terceira avaliação existiu uma melhoria da força em quase todos os exercícios. No exercício de 

supino houve uma melhoria de 4kg de estimativa de 1RM, no exercício de prensa melhorou 

4kg, no exercício de Puxador à Frente, melhorou 4kg e no exercício de bicep 2kg.  
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Gráfico 12: Estimativa 1RM (Carolina) 

  

Perante todos os resultados obtidos pode-se inferir que a Carolina teve uma melhoria em 

todas as componentes. Uma vez que a Carolina padece de anorexia nervosa, e sendo uma 

patologia caracterizada principalmente pela perda significativa de peso e recusa em alimentar-

se, a sua evolução não pode ser expectada senão a longo prazo. Deste modo, a sua evolução vai 

estar sempre dependente do acompanhamento psiquiátrico que ela obtiver.  

 

Gráfico 13:Evolução do 1º Avaliação ao 3º Avaliação (Carolina) 

  

2. 2º Estudo Clínico: Jovem com Obesidade  

O segundo caso clínico trata de um jovem obeso, com 20 anos, chamado Joel.  
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Primeira Avaliação de Aptidão Física  

A sua primeira avaliação foi realizada no dia 15 de março de 2013. No início da 

avaliação houve uma conversa de esclarecimentos, ou seja, uma abordagem sobre o que é e 

para que serve uma avaliação periódica, sobre os objetivos e o longo caminho a percorrer, 

sempre com a componente motivacional presente.   

 Logo após a leitura e preenchido o formulário PAR-Q, o consentimento formal e o 

Questionário de triagem pré-participação das instituições de saúde/aptidão da AHA/ACSM 

(Anexo 6.2.1.1), passou-se de imediato à primeira componente da avaliação (Anexo 6.2.2.1).   

  

Pressão Arterial:  

 

Tabela 27: Pressão Arterial (Joel 1) 

   

Composição corporal:  

 Altura: 171 cm;  

 Peso: 93.9 Kg;  

 Índice de Massa Corporal: 32.11 (Obesidade tipo I);  

 

Tabela 28:Índice de Massa Corporal (Joel 1) 

 

 Percentagem de massa gorda: 22.6% (Pobre).  
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Tabela 29: Percentagem de Massa Gorda (Joel 1) 

  

 Circunferência da cintura: 103.5 cm (Alto).  

 

Tabela 30: Circunferência da Cintura (Joel 1) 

  

Avaliação Cardiorrespiratória:  

Foi realizado o Rockport One-Mile Walking Test, pois trata-se de um jovem que padece 

de obesidade.   

O Joel completou o teste em 15 minutos e 40 segundos, que resultou num vo2máx de 32,09 

ml.kg-1.min-1, que podemos classificar como Muito Pobre.  

 

Tabela 31: Avaliação Cardiorrespiratório (Joel 2) 

   

Avaliação Estimativa de 1RM  
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 Durante a avaliação da composição corporal observou-se que o Joel tinha as pernas com 

bastante massa muscular, comparativamente ao resto do corpo. Notou-se também que existia 

uma falta de massa muscular nos braços. No entanto, para comprovar fez-se a mesma avaliação 

que no caso clinico anterior (da Carolina), sendo os resultados obtidos agrupados numa tabela 

(Anexo 6.2.3.1).  

Durante esta avaliação, as especulações feitas inicialmente foram comprovadas, pois o 

Joel realizou o exercício da prensa com o peso estipulado (188 kg) pela Equação de Brzycki 

(JOHPERD 64:88-90,1993). Por ser demasiado leve, teve de se aumentar para os 216kg.  

O mesmo aconteceu quando se chegou ao exercício do bíceps para o qual, de acordo com 

a equação de Brzycki (JOHPERD 64:88-90,1993), foi estipulado um peso de 47 kg. Durante a 

realização do exercício verificou-se que era um peso demasiado elevado e, como tal, baixou-se 

para 30 kg.  

Após a conclusão de todos os exercícios e avaliada a classificação de cada um, chegou-se 

à conclusão que o Joel tinha uma classificação de 2.25, o que significa Fraco.  

 

Tabela 32:Avaliação Estimativa de 1RM (Joel 1) 

   

Avaliação da Resistência Muscular  

Para esta avaliação utilizou-se o teste de flexões e o teste dos abdominais. Na 

componente das flexões o Joel completou 17 (Pobre), num tempo máximo de 1 minuto, 

enquanto no teste dos abdominais conseguiu completar 24 (Muito Bom), classificando-se este 

resultado como Bom +.  

 

Tabela 33: Avaliação de Resistência Muscular Abdominal (Joel 1) 
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Tabela 34: Avaliação de Resistência Muscular Flexão (Joel 1) 

  

Avaliação da Flexibilidade  

 Para a realização do teste da flexibilidade foi utilizado o teste sit-and reach, no qual o 

Joel registou um resultado de 29.5cm. De acordo com a tabela 35, o resultado classifica-se como 

Razoável.  

 

Tabela 35: Avaliação da Flexibilidade (Joel 1) 

 

Objetivo do cliente  

Com a avaliação de aptidão física concluída e com os resultados obtidos e explicados ao 

Joel, ele percebeu que os objetivos iniciais (perder peso) teriam de ser alargados, para obter 

uma melhoria a todos os níveis.  

Após uma análise breve dos resultados obtidos, chegou-se à conclusão de que os 

objetivos seriam:  

  

 Perder 2kg por mês (500g por semana), chegando ao peso idealizado pelo Joel 

(72-75kg);   

 Melhorar a força muscular, principalmente nos membros superiores;  

 Melhorar a flexibilidade;  

 Melhorar a resistência muscular.  
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Objetivos a curto Prazo  

Com a aprovação do Joel estabeleceram-se os seguintes objetivos de curto prazo: 

  

 Perder em média 500gr por semana de peso corporal (2kg mensais);  

 Diminuir a percentagem de massa gorda para 21%;   

 No final do mês conseguir correr 3 minutos seguidos, sem parar;   

 Realizar mais 2 flexões e mais 1 abdominal na avaliação de Resistência 

Muscular;  

 Melhorar a flexibilidade comparativamente com a primeira avaliação, 

aumentando 0.5cm;   

 Aumentar a Estimativa do 1RM, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam da avaliação. 

    

Objetivos a Médio Prazo  

Para os objetivos a médio prazo (2 meses), o Joel tinha os seguintes:  

 

 O peso corporal devia estar entre os 87 e os 89kg;  

 A percentagem de massa gorda devia estar entre os 19 e os 20; 

 No final do mês, conseguir correr 1km seguido, sem paragens;  

 Melhorar os resultados obtidos na última avaliação de flexibilidade por 2cm;  

 Realizar mais 4 flexões e melhorar a classificação do abdominal para excelente, 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a estimativa do 1RM, acrescentando 2kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.  

  

Objetivos de Longo Prazo  

Para que os objetivos a longo prazo fossem os mais viáveis, foi necessário estabelecer 

um período de tempo. Após uma análise cuidadosa, estabeleceu-se um período de 6 meses para 

os seguintes objetivos:  

 

 O peso corporal estar entre os 79 e os 80kg;  
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 A percentagem de massa gorda estar entre 15 e os 16%;  

 Conseguir correr 4km sem parar;  

 Aumentar o peso da estimativa 1RM para valores considerados Muito Bons;  

 Aumentar os números de flexões e abdominais para números que são 

considerados Excelentes.  

  

Plano de Treino   

 Segundo a ACSM (2007), na elaboração de um plano de treino para reduzir a gordura 

corporal temos sempre que considerar as quatro variáveis básicas de exercício aeróbico 

(frequência, intensidade, tempo (duração) e o tipo de exercício), FITT. Uma vez estabelecido 

um programa regular de exercícios aeróbicos, podemos adicionar um plano de treino com 

exercícios de musculação. No entanto, o objetivo inicial deve ser aumentar o volume dos 

exercícios e o gasto calórico, o que pode ser melhor alcançado, realizando exercícios aeróbicos. 

O treino de resistência muscular pode resultar num aumento da massa magra, o que vai 

aumentar o gasto calórico, aumentando o metabolismo em repouso, embora esse efeito seja 

relativamente diminuto.    

De acordo com a ACSM (2010), o plano de treino para uma pessoa com obesidade deve 

ter uma frequência de trabalho maior ou igual a 5 dias por semana, em que deve ser realizada 

atividade física para maximizar o gasto calórico. A intensidade deve ser incentivada para que 

seja realizada entre uma intensidade de moderado para vigoroso. No entanto, deve ser praticada 

inicialmente com uma intensidade moderada (ex., 40%-60% Vo2R ou HRR), sendo o tempo de 

treino aconselhado entre os 30 e os 60 minutos diários (150 minutos semanalmente) 

progredindo para 300 minutos semanais de atividade física moderada ou 150 minutos de 

atividade física vigorosa; ou uma combinação equivalente de atividade física moderada e 

vigorosa. O tipo de exercícios deve ser primariamente constituído por exercícios aeróbicos, 

com envolvimento dos grandes grupos musculares. Como parte de um plano de treino 

equilibrado, deve-se incluir um pouco de musculação, trabalhando a resistência muscular. De 

acordo com os objetivos traçados por ambas as partes e os resultados obtidos em cada avaliação 

de aptidão física, chegou-se à conclusão que o primeiro plano de treino do Joel deveria 

contemplar mais exercícios cardiovasculares do que qualquer outro tipo de exercícios.  

Quando o Joel chegou ao ginásio tinha como objetivo perder peso, e, consoante os 

resultados obtidos, programou-se que o plano de treino teria cinco exercícios ergómetros. O 
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primeiro plano de treino consistia em 5 exercícios ergométricos, em que cada exercício tinha 

frequências, tempos e intensidades distintos (Anexo 6.2.4.1).   

A metodologia utilizada para a musculação foi a de resistência muscular, em que se 

trabalha a resistência muscular e a redução de volume adiposo. As cargas utilizadas foram de 

40-60% de 1RM. Cada exercício tinha 3 séries, sendo utilizadas entre 20 e 30 repetições, com 

intervalo de repouso em cada série de >30 segundos.   

Durante quatro semanas foi implementada a 2ª fase, de assimilação, que, de acordo com 

Garganta et al. (2003), é caracterizada por insistir na correção da técnica, existir um aumento 

gradual do volume e com uma duração de duas semanas.  

Com o objetivo de fortalecer o core foram propostos 4 tipos de exercícios: prancha 

horizontal, prancha lateral, double crunch e oblíquos com pesos. Cada exercício de prancha era 

realizado 4 vezes e no máximo de tempo que o Joel conseguisse aguentar sem dor. Por outro 

lado, os outros dois exercícios seriam realizados com 4 séries, com 12 a 20 repetições.   

No final do plano de treino introduziram-se alguns alongamentos, com o intuito de ajudar 

a mobilidade e aumentar a flexibilidade. De acordo com Abdallah (2002, citado por Foletto, 

2012), o alongamento aumenta os níveis de flexibilidade, indo além da amplitude normal, 

sendo importante ressaltar que o alongamento tem como resultado o aumento de amplitude 

articular de movimento.  

 

Segunda Avaliação de Aptidão Física   

A segunda avaliação foi realizada no dia 15 de abril de 2013, Depois de se preencherem 

os formulários (Anexo 6.2.1.2) e medida a pressão arterial, realizou-se a avaliação da 

componente composição corporal, tendo-se verificado os seguintes resultados; (Anexo 6.2.2.2)  

Pressão Arterial:  
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Tabela 36: Pressão Arterial (Joel 2) 

 

Composição corporal:  

 Altura: 171 cm;  

 Peso: 91.1 Kg;  

 Índice Massa Corporal: 31.15 (Obesidade Tipo I);  

 

Tabela 37: Índice de Massa Corporal (Joel 2) 

  

 Percentagem massa gorda: 21.3% (Pobre);  

 

Tabela 38: Percentagem de Massa Gorda (Joel 2) 

  

 Circunferência da Cintura: 100.5cm (Alto).  
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Tabela 39: Circunferência da Cintura (Joel 2) 

  

Ao comparar os resultados obtidos nesta segunda avaliação e na primeira, pode-se 

constatar que o Joel perdeu 2.8kg de peso corporal e, consequentemente, o índice de massa 

corporal também diminuiu de 32.11 para os 31.15. Houve uma diminuição da percentagem de 

massa gorda de 22.6 para 21.3 e uma diminuição do perímetro da cintura para 100.5 cm.  

De acordo com a avaliação cardiorrespiratória, pode-se constatar que o Joel aumentou a 

sua capacidade para 33,69 ml.kg-1.min-1, mantendo a sua classificação de Muito Pobre, 

comparativamente com a primeira avaliação.  

 

Tabela 40: Avaliação Cardiorrespiratório (Joel 2) 

  

Na estimativa de 1RM verificou-se um aumento da força em todas os exercícios, isto é, 

houve um aumento nos exercícios de Supino, Puxador à Frente, Prensa e no Bicep Curl (Anexo 

6.2.3.2).  

 

Tabela 41:Avaliação da Estimativa de 1RM (Joel 2) 
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Quanto à resistência muscular, também se registou uma melhoria em ambos os 

exercícios. Houve um aumento do número de flexões para 22 (Bom) e do número de 

abdominais para 25 (Excelente).  

 

Tabela 42: Avaliação da resistência Muscular Abdominal (Joel 2) 

 

Tabela 43: Avaliação de Resistência Muscular Flexão (Joel 2) 

  

A componente em que não se notou uma melhoria tão notável foi a flexibilidade, que 

permaneceu em Bom.  

 

Tabela 44: Avaliação da Flexibilidade (Joel 2) 

 

Objetivos do Cliente  

  

Objetivo a curto Prazo  

 Com a aprovação do Joel, estabeleceram-se os seguintes objetivos de curto prazo:  

 

 Perder uma média de 500g por semana de peso corporal (2kg mensais);  

 Diminuir a percentagem de massa gorda para 20%;  

 No final do mês conseguir correr 1km seguido, sem parar;  
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 Realizar mais 2 Flexões e manter a classificação do abdominal como Excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 31cm;   

 Aumentar a estimativa do 1RM, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.  

 

Objetivo a Médio Prazo  

 Para os objetivos a médio prazo determinou-se que o Joel, passados dois meses, deveria 

chegar aos seguintes valores:  

 

 O peso corporal devia estar entre os 85 e os 86kg;  

 A percentagem massa gorda devia estar entre os 18 e os 19;  

 No final do mês, conseguir correr 1.5km seguido, sem paragens;  

 Melhorar os resultados obtidos na última Avaliação de Flexibilidade por 2cm;  

 Realizar mais 4 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na Avaliação de Resistência Muscular;  

 Aumentar a Estimativa do 1RM, acrescentando 2kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.  

  

Objetivo de Longo Prazo  

Para traçar objetivos exequíveis a longo prazo, há que determinar o número de meses 

correto. O número de meses acordado foi 6, e nesse período de tempo o Joel teria que atingir os 

seguintes valores:  

 

 O peso corporal entre os 78 e os 79kg;  

 A percentagem de massa gorda entre 14 e os 15;  

 Correr 4km sem paragens;  

 Aumentar o peso dos exercícios da estimativa de 1RM para valores 

considerados Muito Bons;  

 Aumentar o número de flexões para valores considerados Excelentes.  
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2º Plano de treino  

 O segundo plano de treino é em tudo idêntico ao primeiro, existindo algumas 

modificações nas componentes muscular e cardiovascular.  

 Na componente da musculação mantiveram-se as metodologias que foram utilizadas no 

plano anterior. Manteve-se o número das repetições e das séries, passando de 8 para 7 

exercícios de musculação. Esta alteração deveu-se ao excesso de hipertrofia muscular de que o 

cliente padece ao nível dos membros inferiores. Ao analisar a componente de 1RM da primeira 

avaliação, aumentou-se o peso nesses mesmos exercícios.   

Também foi verificada a passagem da segunda para a terceira fase, que, de acordo com 

Garganta et al. (2003), é caracterizada como a fase de consolidação e domínio, tendo como 

objetivo melhorar as capacidades motoras de forma equilibrada, elaborar o plano definitivo e 

utiliza cargas corretas.  

 Na componente cardiovascular aumentou-se o tempo de cada exercício ergométrico, 

uma vez que se notou uma boa evolução (Anexo 6.2.4.2).  

  

Terceira Avaliação de Aptidão Física  

A terceira avaliação foi realizada no dia 15 de maio de 2013. Após o preenchimento dos 

formulários (Anexo 6.2.1.3) e da medição da pressão arterial, realizou-se a avaliação da 

componente da composição corporal, obtendo os seguintes valores (Anexo 6.2.2.3):  

Pressão Arterial:   

 

Tabela 45: Pressão Arterial (Joel 3) 
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Composição corporal:  

 Altura: 171 cm;  

 Peso: 87.8 Kg;  

 Índice de Massa Corporal: 30.03 (Obesidade Tipo I).  

 

Tabela 46: Índice de Massa Corporal (Joel 3) 

  

 Percentagem de massa gorda: 20,4% (Pobre).  

 

Tabela 47: Percentagem de Massa Gorda (Joel 3) 

 

 Circunferência da cintura: 97.1cm (Baixo).  

 

Tabela 48: Circunferência da Cintura (Joel 3) 

   

Perante estes resultados, verifica-se que o Joel apresentou melhorias notórias, 

aproximando-se a passos largos dos seus objetivos.   
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Houve um aumento da capacidade cardiorrespiratória para 35,70 ml.kg-1, continuando 

numa classificação de Muito Pobre.  

 

Tabela 49: Avaliação Cardiorrespiratório (Joel 3) 

  

De acordo com a avaliação de estimativa de 1RM, pode-se verificar que houve um 

aumento da força nos exercícios de prensa, Puxador à frente e no Bicep curl, enquanto no 

exercício do supino se manteve (Anexo 6.2.3.3).  

 

Tabela 50: Avaliação de Estimativa de 1RM (Joel 3) 

  

Na avaliação da resistência muscular também se verificaram melhorias ao nível do 

número de flexões, aumentando para 24, classificado como Bom. No exercício de abdominais o 

Joel conseguiu realizar 25, atingindo o Excelente.  

 

Tabela 51: Avaliação da Resistência Muscular Abdominal (Joel 3) 

 

Tabela 52: Avaliação da Resistência Muscular Flexão (Joel 3) 
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Na componente de flexibilidade houve também um aumento de 2 cm relativamente à 

avaliação anterior, classificando-se como Bom.  

 

Tabela 53: Avaliação de Flexibilidade (Joel 3) 

  

Objetivos do Cliente  

  

Objetivos a curto Prazo  

 Os objetivos a curto prazo, acordados com o Joel, foram:  

  

 Perder em média 500gr por semana de peso corporal (2kg/mês);  

 Diminuir a percentagem de massa gorda para 19%;  

 No final do mês conseguir correr 1.5km seguidos, sem paragens;  

 Realizar mais 3 flexões e manter a Classificação do Abdominal como Excelente 

na Avaliação de Resistência Muscular;  

 Melhorar o resultado da flexibilidade em um centímetro relativamente à 

avaliação anterior;   

 Aumentar a Estimativa do 1RM, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.  

 

Objetivos a Médio Prazo  

 Para os objetivos a médio prazo, o Joel teria 2 meses para atingir os seguintes valores:  

 

 O peso corporal estar entre os 84 e os 85kg;  

 A percentagem de massa gorda estar entre os 17 e os 18%;  

 No final do mês conseguir 2km seguido, sem paragens;  

 Melhorar os resultados obtidos na última Avaliação de Flexibilidade por 2cm;  
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 Realizar mais 4 flexões e manter a Classificação do Abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a estimativa do 1RM, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.  

  

Objetivo de Longo Prazo  

 Para os objetivos a longo prazo estipulou-se um intervalo de 6 meses, para evitar 

grandes desvios dos valores previamente definidos. Valores definidos: 

  

 O peso corporal estar entre os 78 e os 79kg;  

 A percentagem de massa gorda estar entre 14 e os 15%;  

 Correr 5km sem paragens;  

 Aumentar o peso da estimativa de 1RM para valores considerados Muito Bons;  

 Aumentar os números das flexões para números considerados Excelentes.  

  

3º Plano de treino  

 O 3º plano de treino foi programado de forma diferente, comparativamente aos planos 

anteriores. Neste plano de treino houve a introdução de aulas de grupo, com o objetivo de 

desenvolvimento da condição física, da resistência muscular, cardiovascular e da força 

muscular. As aulas aconselhadas ao Joel foram: spinning (segunda-feira e sábados), 

hidroginástica (sábados) e body pump (sextas-feiras).  

 No entanto, houve algumas componentes que foram mantidas, como a metodologia da 

componente da musculação. Na componente cardiovascular alargou-se o intervalo de tempo 

nos exercícios ergométricos, uma vez que houve uma evolução desde a última avaliação 

(Anexo 6.2.4.3).  

  

Quarta Avaliação de Aptidão Física  

A quarta avaliação foi realizada no dia 15 de junho de 2013.   
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Após os procedimentos normais, os resultados obtidos foram os seguintes (Anexo 6.2.1.4 

e Anexo 6.2.2.4):  

Pressão Arterial:  

 

Tabela 54: Pressão Arterial (Joel 4) 

 

Composição corporal:  

 Altura: 171 cm;  

 Peso: 85.9 Kg;  

 Índice de Massa Corporal: 29.38 (Excesso de Peso);  

 

Tabela 55: Índice de Massa Corporal (Joel 4) 

 

 Percentagem de massa gorda: 20.2% (Pobre);  

 

Tabela 56: Percentagem de Massa Gorda (Joel 4) 
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 Circunferência da cintura: 96.7cm (Baixo).  

 

Tabela 57: Circunferência da Cintura (Joel 4) 

  

Nestes resultados é notória a evolução, fruto da sua motivação na hora de cumprir o 

plano de treino. O Joel durante este mês perdeu 1.9kg e, consequentemente, o seu IMC baixou 

para os 29.38 e a massa gorda para os 20.2%.  

 Na componente cardiorrespiratória houve uma boa evolução. Tendo-se realizado um 

teste de 12 minutos a correr, o valor obtido foi de 33,19 ml.kg-1.min-1 (Muito Pobre),   

 

Tabela 58: Avaliação Cardiorrespiratório (Joel 4) 

  

 Houve também uma evolução nos exercícios de Supino, de Prensa e de Puxador à 

Frente, na estimativa de 1RM. No exercício de supino registou-se uma melhoria na 

classificação, passando de Muito Pobre para Pobre, ao passo que no exercício de Bícep Curl a 

estimativa permaneceu igual relativamente à avaliação anterior (Anexo 6.2.3.4).  

 

Tabela 59: Avaliação da Estimativa de 1RM (Joel 4) 

  

Na resistência muscular não se notou qualquer melhoria. Com efeito, o Joel realizou o 

mesmo número de flexões e abdominais que na avaliação anterior, contrariamente à 
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componente da flexibilidade, onde houve uma melhoria de 2 cm, passando a marca obtida a  ser 

classificada como Muito Bom.  

 

Tabela 60: Avaliação da Resistência Muscular Abdominal (Joel 4) 

 

Tabela 61: Avaliação da Resistência Muscular Flexão (Joel 4) 

 

Tabela 62: Avaliação de Flexibilidade (Joel 4) 

 

 Objetivos do Cliente  

 

 Objetivo curto Prazo  

 Os objetivos a curto prazo estabelecidos pelo Joel foram os seguintes:   

 

 Perder em média 500g por semana de peso corporal (2kg mensais);  

 Diminuir a percentagem de massa gorda para 19%;  

 No final do mês conseguir correr 20 minutos seguido, sem paragens;   

 Melhorar os resultados obtidos na última avaliação de flexibilidade, 

aumentando em 1cm;   

 Realizar mais 3 Flexões e manter a Classificação do Abdominal como 

Excelente na Avaliação de Resistência Muscular;  



Christopher Domingues 

 

Mestrado em Ciências de Desporto 

Vertente Desportos de Academia 

 

P á g i n a 85 | 154  

  

 Aumentar a Estimativa do 1RM, aumentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.  

  

Objetivo a Médio Prazo  

 Para os objetivos a médio prazo, os seguintes resultados teriam de ser atingidos dentro 

de 2 meses:  

 

 O peso corporal estar entre os 81 e os 82kg;  

 A percentagem de massa gorda estar entre os 18%;  

 Conseguir correr 3.5 km, sem paragens;  

 Melhorar os resultados obtidos na última Avaliação de Flexibilidade por 2cm;  

 Realizar mais 4 flexões e manter a Classificação do Abdominal como Excelente 

na Avaliação de Resistência Muscular;  

 Aumentar a Estimativa do 1RM, acrescentando 1kg em todos os exercícios.  

 

Objetivo de Longo Prazo  

Para traçar um objetivo de longo prazo que seja fiável tivemos de escolher quantos meses 

teriam de passar até chegar a esse valor desejável, chegando à conclusão de que, passados 6 

meses, os seguintes objetivos teriam que ser concretizados: 

  

 O peso corporal devia estar entre os 77 e os 78kg;  

 A percentagem de massa gorda tinha que estar entre 12 e 13;  

 Conseguir correr 10km sem parar;  

 Aumentar o peso da estimativa de 1RM para valores considerados Muito Bons.  

  

4º Plano de treino  

O 4º plano de treino foi programado de forma idêntica ao anterior, embora com a 

introdução das aulas de grupo. A metodologia do treino de musculação manteve-se igual, 

havendo um aumento da carga, uma vez que a estimativa de 1RM também aumentou.  
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A programação do treino foi feita da seguinte forma: os dias em que o Joel estava 

impossibilitado de ir às aulas eram substituídos pelo treino cardiovascular nas máquinas 

ergométricas, onde fazia 45 minutos de passadeira de treino intervalado, 25 minutos de elíptica 

com nível 4, 12 minutos de remo e, para finalizar, 5 minutos de bicicleta (Anexo 6.2.4.4).  

 

Quinta Avaliação de Aptidão Física  

A quinta avaliação foi realizada no dia 16 de julho de 2013. Após os procedimentos 

habituais, obtivemos os seguintes resultados (Anexo 6.2.1.5 e Anexo 6.2.2.5):   

Pressão Arterial:   

 

Tabela 63: Pressão Arterial (Joel 5) 

  

Composição corporal:  

 Altura: 171 cm;  

 Peso: 84.9 Kg;  

 Índice de Massa Corporal: 29.03 (Excesso de Peso);  

 

Tabela 64: Índice de Massa Corporal (Joel 5) 
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 Percentagem massa gorda: 18.9% (Pobre); 

 

Tabela 65: Percentagem de Massa Gorda (Joel 5) 

  

 Circunferência de Cintura: 94.6cm (Baixo).  

 

Tabela 66: Circunferência de Cintura (Joel 5) 

  

Com estes resultados, verificou-se que foi o mês em que o Joel teve menos perda de 

peso, perdendo apenas 1kg. No entanto, o seu perímetro de cintura baixou 2.1cm relativamente 

à última avaliação.  

O resultado da avaliação cardiovascular verificado foi bastante positivo. O Joel teve um 

registo de 37,88 ml.kg-1.min-1, mostrando uma melhoria notória, mas a classificação manteve-

se como Muito Pobre.  

 

Tabela 67: Avaliação Cardiorrespiratório (Joel 5) 
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Para esta avaliação realizou-se o teste de 1Rm, para saber qual seria o peso real de uma 

repetição máxima para dois exercícios. Verificou-se que a repetição máxima para o supino foi 

de 70kg. Inicialmente, começou-se por um peso de 80kg, tendo verificado, no entanto, que o 

Joel não conseguia realizar uma repetição. No exercício de Bicep curl, o peso para a repetição 

máxima foi de 34kg, conseguindo realizar apenas uma tentativa (Anexo 6.2.3.5)  

Para conhecer a estimativa de 1RM dos restantes exercícios utilizou-se a mesma técnica. 

No exercício da prensa houve uma melhoria, tendo obtido um peso estimativa de 315 kg. Para o 

exercício da Puxador à Frente, verificou-se que também houve melhorias, registando-se uma 

estimativa de 1RM de 89kg, melhorando assim 2kg relativamente à avaliação anterior.  

 

Tabela 68: Avaliação da Estimativa de 1RM (Joel 5) 

   

Na avaliação de resistência muscular, o Joel melhorou ao nível das flexões, tendo 

realizado 31 flexões (mais 7 relativamente à última avaliação), aumentando a classificação para 

Muito Bom. Na avaliação da flexibilidade, o Joel melhorou o registo do mês anterior, obtendo 

37.5cm, elevando a sua classificação para Muito Bom.   

 

Tabela 69: Avaliação de Resistência Muscular Abdominal (Joel 5) 

 

Tabela 70: Avaliação de Resistência Muscular Flexão (Joel 5) 
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Tabela 71: Avaliação de Flexibilidade (Joel 5) 

  

Objetivo do Cliente  

  

Objetivo a curto Prazo  

 Os objetivos definidos a curto prazo foram os seguintes:  

  

 Perder, em média, 500g por semana de peso corporal (2kg mensais);  

 Diminuir a percentagem de massa gorda para 18%;  

 No final do mês conseguir correr 26 minutos seguidos sem paragens;   

 Melhorar os resultados obtidos na última avaliação de flexibilidade, 

aumentando 1 cm;   

 Realizar mais 3 flexões e manter a Classificação do Abdominal como Excelente 

na Avaliação de Resistência Muscular;  

 Aumentar a Estimativa do 1RM, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam da avaliação.  

  

Objetivo a Médio Prazo  

Para os objetivos a médio prazo decidiu-se que o Joel, transcorridos dois meses, deveria 

alcançar os seguintes objetivos:  

 

 O peso corporal estar entre os 80 e os 81kg;  

 A percentagem de massa gorda estar entre os 15 e os 16 %;  

 No final do mês conseguir correr 6 km sem paragens;  

 Melhorar os resultados obtidos na última Avaliação de Flexibilidade em 2cm;  
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 Realizar mais 4 flexões e manter a Classificação do Abdominal como Excelente 

na Avaliação de Resistência Muscular;  

 Aumentar a Estimativa do 1RM, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam da avaliação.  

 

Objetivo a Longo Prazo  

Para os objetivos a longo prazo decidiu-se que o Joel, daqui a seis meses, deveria 

alcançar os seguintes objetivos traçados:  

 

 O peso corporal devia estar entre os 76 e os 77kg;  

 A percentagem massa gorda tinha que estar entre 11 e os 12;  

 Conseguir correr 12km sem parar;  

 Melhorar a classificação de flexibilidade para valores considerados Excelentes;  

 Aumentar o peso da estimativa de 1RM para valores considerados Muito Bons.  

  

5º Plano de treino  

O 5º plano de treino seguiu os moldes do 4º, havendo a introdução das aulas de grupo e o 

consequente aumento da carga em alguns exercícios na componente da musculação. Uma vez 

que os resultados obtidos na avaliação de estimativa de 1RM foram positivos, houve um 

aumento de carga nos exercícios de peito e de bíceps. Contudo, ao nível dos membros inferiores 

e dorsal, os pesos permaneceram iguais.   

Nos dias em que o Joel não teve a possibilidade de realizar as aulas, a opção foi a 

realização de um treino cardiovascular intervalado, nos ergómetros. Na passadeira aumentaram-

se 5 minutos relativamente ao último plano de treino (17minutos a andar e 33minutos a correr), 

25minutos na elíptica, em nível 4 e, para finalizar, 14 minutos de remo e 5 minutos de bicicleta 

(Anexo 6.2.4.5).  

 

Conclusão Final  

Como se pode verificar na tabela dos resultados, durante as 5 avaliações do Joel conclui-

se que existe uma diminuição em todas as componentes de composição corporal (Anexo 6.2.7).  
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 De acordo com os objetivos traçados a curto prazo na primeira avaliação, pode-se 

concluir que entre os 6 objetivos estabelecidas, foram alcançados com êxito 5 deles (Anexo 

6.2.5.1).   

 Perder 500g por semana de peso corporal (2 kg por mês);  

 Diminuir a percentagem de massa gorda para 21%;  

 No final do mês conseguir correr 3 minutos seguidos, sem paragens;   

 Realizar mais 2 flexões e mais 1 abdominal na avaliação de Resistência 

Muscular  

 Aumentar a flexibilidade para 30cm;   

 Aumentar a estimativa do 1RM, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam da avaliação;  

  

Após concluir a 2ª avaliação, traçaram-se 6 objetivos concretizáveis durante um mês, 

mas apenas 4 foram alcançados com sucesso (Anexo 6.2.5.2):   

 Perder 500g por semana de peso corporal (2kg por mês);  

 Diminuir a percentagem de massa gorda para os 20%;  

 No final do mês conseguir correr 1km seguido sem paragens;   

 Realizar mais 2 flexões e manter a Classificação do Abdominal como 

Excelente na Avaliação de Resistência Muscular  

 Aumentar a flexibilidade para 31cm;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.  

 

Estes resultados menos favoráveis podem ser justificados por ser um mês em que o Joel 

teve menos disponibilidade para o ginásio. No entanto, o objetivo crucial foi cumprido com 

sucesso (a perda de peso). Infelizmente, a percentagem de massa gorda não chegou ao valor 

anteriormente estipulado.   

  

Após a terceira avaliação, foram traçados novos objetivos a curto prazo, que na maioria 

dos casos não foram concretizados (Anexo 6.2.5.3).  

 Perder, em média, de 500g por semana de peso corporal (2kg mensais);  
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 Diminuir a percentagem de massa gorda para 19%;  

 No final do mês conseguir correr 1.5km seguidos sem paragens;  

 Realizar mais 3 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Melhorar o resultado da flexibilidade em 1 centímetro relativamente à 

avaliação anterior;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam da avaliação.  

Com esta avaliação verificou-se que o Joel perdeu 1.9kg, apesar de não ter chegado aos 

2kg. Contudo, a percentagem de massa gorda não atingiu os 19%.  

  

Na quarta avaliação foram traçadas novas metas, verificando-se, porém, que, apesar de 

ter concretizado a maioria dos objetivos, a meta principal não foi alcançada. (Anexo 6.2.5.4)  

 Perder uma média de 500g por semana de peso corporal (2kg mensais);  

 Diminuir a percentagem de massa gorda para 19%;  

 Melhorar o resultado obtido na última avaliação de flexibilidade acrescentando 

1cm;  

 No final do mês conseguir correr 20 minutos seguidos sem paragens;  

 Realizar mais 3 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a estimativa do 1RM, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.  

A justificação para a não concretização do objetivo da perda de peso foi devida às longas 

semanas de estudo que o Joel passou, uma vez que esta avaliação coincidiu com a época de 

exames.  

 

De acordo com os objetivos traçados a médio prazo (2 em 2 meses), durante os dois 

primeiros meses apenas 4 dos 6 objetivos foram concretizados. Como foi anteriormente 

explicado, os primeiros dois meses foram de adaptação da postura e da técnica aos exercícios 

de musculação prescritos no plano de treino (Anexo 6.2.6.1).  

 O peso corporal estar entre os 87 e os 89kg;  
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 A Percentagem de massa gorda estar entre os 19 e os 20%  

 Conseguir correr 1 km seguido, sem paragens;  

 Melhorar os resultados obtidos na última avaliação de flexibilidade por 2cm;  

 Realizar mais 4 flexões e melhorar a classificação do abdominal para 

excelente na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 2kg em todos os exercícios que 

constam da avaliação.  

  

Os objetivos a médio prazo traçados na segunda avaliação não foram cumpridos na 

íntegra, dado que dos 6 objetivos que foram traçados, só foram concretizados 3 (Anexo 

6.2.6.2).  

 O peso corporal estar entre os 85e os 86kg;  

 A percentagem massa gorda devia estar entre os 18 e os 19%;  

 Conseguir correr 1.5 km seguidos, sem paragens;  

 Melhorar os resultados obtidos na última avaliação de flexibilidade por 2cm;  

 Realizar mais 4 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a estimativa do 1RM, acrescentando 2kg em todos os exercícios 

que constam da avaliação.  

  

Nesta avaliação, que compara os resultados obtidos entre a terceira e a quinta avaliação, 

podemos constatar que o Joel concretizou 4 dos 6 objetivos a médio prazo que foram traçados 

logo depois da terceira avaliação. Podemos notar que o Joel conseguiu concretizar o objetivo 

principal (perder peso), mas não atingiu o objetivo de baixar a percentagem de massa gorda 

para valores entre os 17 e os 18%. Mas, ainda assim, conseguiu baixar 1.5% e ficar com uma 

percentagem de 18.9 (Anexo 6.2.6.3):  

 O peso corporal devia estar entre os 84 e os 85kg;  

 A percentagem massa gorda devia estar entre os 17 e os 18%  

 No final do mês conseguir correr 2km seguidos, sem paragens;  

 Melhorar os resultados obtidos na última avaliação de flexibilidade por 2cm;  

 Realizar mais 4 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  
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 Aumentar a estimativa do 1RM, acrescentando 2kg em todos os exercícios 

que constam na avaliação.  

Pode-se concluir que ao final de 5 meses o Joel abraçou-se de corpo e alma ao seu 

objetivo fulcral, a perda de peso. Mostrou muita motivação, dedicação e grande sinceridade, 

uma vez que sempre que tinha recaídas e cometia alguns excessos confessava-os e tentava 

sempre recuperar as calorias ingeridas.  

Fazendo uma análise mais generalista, considero que o percurso do Joel foi muito 

positivo. A perda de peso foi gradual, os objetivos foram praticamente todos concretizados, 

implementado um pensamento de sacrifício e o hábito de exercício físico regular. Segundo a 

National Institutes of Health, algumas publicações citam que a perda rápida de peso é seguida 

de uma recuperação rápida do mesmo, o chamado efeito yo-yo, que além disso acarreta alguns 

problemas de saúde, tais como o aumento do risco da formação de cálculos biliares e, 

possivelmente, alterações eletrolíticas. Como tal, para uma perda de peso saudável é 

recomendado que a mesma deve ser de cerca de 1lbs (454g) a 2lbs (907g) por semana, durante 

um período de 6 meses (National Institutes of Health- National Heart,Lung and Blood Institute, 

1998).  

No que se refere às classificações que o Joel obteve na primeira avaliação e à sua 

melhoria na última avaliação, pôde-se verificar que o Joel tentou, com persistência, elevar todos 

os resultados para valores que são considerados normais ou mesmo excelentes. Como podemos 

verificar na tabela (Anexo 6.2.7), foi possível apurar que no componente de composição o Joel 

conseguiu diminuir a índice de massa gorda, no qual tinha uma classificação de “Obesidade 

tipo I”, detetado na primeira avaliação, para uma classificação de “Excesso de peso”, na última 

avaliação, que, apesar de ainda ser alto, tem melhor cotação que o nível anterior.  

 De acordo com a circunferência da cintura, em que inicialmente o Joel apresentava uma 

classificação considerado como “Alto”, na quinta avaliação essa classificação reduziu 

consideravelmente para uma classificação considerada “Baixo”, também a percentagem da 

massa gorda baixou para valores mais aceitáveis que os iniciais. Ou seja, inicialmente o Joel 

apresentava um valor de 22.6%, considerado como “Pobre”, e na última avaliação este valor 

apresentava-se nos 18.9%, com uma classificação de “Razoável”.  

Foi, igualmente, possível verificar uma melhoria notória na componente 

cardiorrespiratória, na qual inicialmente se obteve um resultado de 32.09M1.kg-1.min-1, 

classificado de “Muito pobre”, sendo que nos cinco meses seguintes este valor apontava para 

um resultado de 37.88M1.kg-1.min-1, considerado “Razoável”.  
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Na componente de resistência muscular, apurou-se uma melhoria nas classificações em 

ambos os testes que foram realizados. Como podemos verificar no (Anexo 6.2.7), na primeira 

avaliação o Joel obteve uma classificação de “Muito Bom” no teste de Curl-ups e uma 

classificação de “Razoável” no teste de flexões, ao passo que na última avaliação obteve a 

classificação de “Excelente” no teste de Curl-Ups e de “Muito Bom” no teste de flexões.   

Na componente de força muscular pôde-se confirmar uma melhoria na classificação em 

todos os exercícios que constituem a avaliação deste componente e que de seguida se detalha.   

No exercício de Supino podemos verificar que inicialmente o Joel tinha uma estimativa 

de 67kg, que de acordo com Heyward (1997) é classificada de “Muito Pobre”, sendo que após a 

quinta avaliação a estimativa foi aumentada para 79kg, obtendo uma classificação de “ Pobre”. 

No exercício da Prensa notamos que na primeira avaliação o Joel obteve uma estimativa de 

268kg, classificado de ”Excelente”, tendo esta ficado, posteriormente, classificada como 

“Excelente”, face ao aumento para 315kg. De acordo com o exercício Puxador à Frente, o Joel 

na primeira avaliação obteve uma estimativa de 81kg, que é classificado como “Pobre”. Após a 

quinta avaliação, podemos verificar uma melhoria de 8kg, pelo que, de acordo com o mesmo 

autor, se obteve a classificação de ”Muito Bom”.  

O último exercício, o bicep curl, permitiu verificar que o Joel também conseguiu 

progredir na classificação, em que melhorou a estimativa de 1RM em 3kg. Enquanto na 

primeira avaliação a estimativa era de 31kg, que resultou numa classificação de “Muito Pobre”, 

na quinta e última avaliação foi de 34kg, correspondendo à classificação de “Pobre”.  

Relativamente à componente que visa avaliar a flexibilidade, constatou-se que tanto na 

primeira avaliação como na quinta existiu uma melhoria na classificação. Na primeira avaliação 

o Joel obteve um resultado de 29.5cm e uma classificação de “Razoável”, ao passo que na 

última avaliação registou a melhoria de 8cm e conseguiu elevar a sua classificação para “Muito 

Bom”.  

De acordo com os resultados obtidos na componente de composição corporal (gráfico 

14), pode-se verificar que o Joel começou com o peso de 93.9kg, o que resulta num Índice  

Massa Corporal (IMC) de 32.11, considerado Obesidade de grau I. No entanto, de acordo 

com a 5ª avaliação, constata-se que o peso corporal baixou para os 84.9kg, ou seja, perdeu 9kg.   

A percentagem de massa gorda na primeira avaliação era de 22.6%, e no final da quinta 

avaliação foi de 18.9%, isto é, baixou 4.3%. O perímetro da cintura também teve um grande 

decréscimo, começando com 103,5 cm e finalizando com 94.6 cm, ou seja, perdeu 8.9 cm.  
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Gráfico 14: Peso Corporal (kg) (Joel) 

 

Gráfico 15: Índice de Massa Corporal (Joel) 

 

Gráfico 16: Percentagem de Massa Gorda (Joel) 
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Gráfico 17: Circunferência de Cintura (Joel) 

  

No gráfico que se segue, respeitante ao perímetro corporal, pode-se visualizar a evolução 

registada ao longo das 5 avaliações realizadas. Analisando o gráfico, verifica-se que a perda de 

centímetros não é proporcional em todas as partes do corpo, como podemos notar no gráfico 16. 

Verifica-se que o Joel perdeu um total de 7.3cm de perímetro torácico, 3.9cm de perímetro de 

braço descontraído e 8.9 de perímetro da cintura.  

 

Gráfico 18: Perímetros dos Membros Superiores (Joel) 

  

De acordo com o gráfico 19, podemos verificar que o Joel perdeu 6.3cm no perímetro da 

anca, 5.5cm no crural e 2.2cm no geminal.  
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Gráfico 19: Perímetros dos Membros Inferiores (Joel) 

  

Na avaliação cardiorrespiratória pode-se verificar que houve uma grande melhoria. 

Inicialmente, o Joel não conseguia realizar o Teste Cooper (12 minutos a correr), mas, com o 

decorrer dos meses, e com muito treino, o Joel realizou a terceira e a quarta avaliação, com 

corrida sem paragens.  

O gráfico seguinte reflete a evolução do teste Vo2max. Analisando os valores obtidos nas 

cinco avaliações verifica-se que a evolução nem sempre foi a espectável. Houve uma recaída na 

quarta avaliação de 2,51 ml.kg-1.min-1, que pode ser justificada pela mudança de testes. 

Efetivamente, nas 3 primeiras avaliações recorreu-se ao Teste Rockport one-mile Fitness 

Walking e posteriormente ao Teste Cooper (12 minutos a correr). No entanto, houve uma 

notória evolução de 5.79ml.kg-1.min-1.  

 

Gráfico 20: Resistência Cardiovascular (Joel) 
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O gráfico apresentado seguidamente mostra a evolução da flexibilidade. Verifica-se que, 

apesar de haver sempre uma evolução, a mais notória é entre a quarta e a quinta avaliação, em 

que houve um aumento de 3.5cm. Contudo, a flexibilidade melhorou 8 cm desde a primeira 

avaliação.  

 

Gráfico 21: Flexibilidade (Joel) 

  

O gráfico respeitante à resistência muscular mostra os resultados obtidos durante as 5 

avaliações. Verifica-se que no final da quinta avaliação se registou uma melhoria de 15 flexões 

relativamente à primeira avaliação, tendo-se mantido o total de flexões na terceira e quarta 

avaliações.    

De acordo com a ACSM (2010), a classificação da primeira avaliação é considerada 

como Razoável; na segunda avaliação notou-se uma melhoria, passando para Bom, e apenas na 

quinta se atingiu o Muito Bom.   

Como se pode verificar no teste de abdominais, o Joel na primeira avaliação realizou 24 

repetições num intervalo de tempo de 1minuto, o que resultou numa classificação de Muito 

Bom. De acordo com o explicado no Capítulo III, na revisão bibliográfica, este teste é realizado 

com um metrónomo, que está programado para que o avaliado realize 25 abdominais por 

minuto. Podemos notar que, logo na segunda avaliação, o Joel conseguiu realizar os 25 

abdominais, classificando-se como Excelente.  
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Gráfico 22: Resistência Muscular (Joel) 

  

No gráfico 23, referente à Estimativa 1RM, pode-se verificar que existiu uma melhoria 

das estimativas de 1RM em todos os exercícios que foram realizados, notando-se a maior 

diferença no exercício da prensa. Na primeira avaliação de prensa, o Joel teve uma estimativa 

de 1RM de 268kg; contudo, na última avaliação existiu uma evolução de 47kg, que resulta 

numa estimativa de 315kg. O exercício em que obteve uma estimativa mais baixa foi nos 

bíceps, obtendo uma melhoria de 3kg.  

 

Gráfico 23: Estimativa de 1RM (Joel) 

  

Em suma, pode-se verificar que o Joel obteve melhorias em todos os componentes que 

correspondem à avaliação de aptidão física.  

Fazendo uma especulação sobre os resultados obtidos, poder-se-ia prever que em 

avaliações posteriores os resultados do Joel teriam uma melhoria sempre crescente.   
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Gráfico 24: Comparação entre a 1ª Avaliação e a Última (Joel) 

 

3. 3º Estudo Clínico: Jovem com Deformidade Congénita do Tórax  

O terceiro caso de estudo refere-se a um adulto, de 20 anos, chamado Renato. O objetivo 

pelo qual se inscreveu no ginásio foi ganhar massa muscular no corpo inteiro e tentar resolver 

uma deformação congénita do tórax, denominada Pectus Excavatum (caracterizada por uma 

depressão do esterno e costelas na parte frontal do tórax).   

O tipo de corpo do Renato é caracterizado como ectomorfo, de acordo com Manz Fitness 

é Manz (2003), sendo este descrito como um corpo linear e frágil, membros compridos e tronco 

curto, ombros estreitos, sem proeminência muscular, no qual a percentagem de massa gorda 

tende a ser muito baixa e com dificuldade em aumentar a massa muscular.  

Para este caso em concreto, é aconselhável realizar um treino específico para o 

desenvolvimento muscular, no qual se devem realizar entre 3 a 4 treinos semanais. Os 

exercícios devem ser poliarticulares para os grandes grupos musculares (peitoral, dorsais, 

abdutores etc...) e evitar os exercícios de isolamento (Bicep Curl). As repetições, por sua vez, 

devem ser em número reduzido, entre as 6 e as 12 (Hipertrofia), com um ritmo lento, e os 

exercícios cardiovasculares não devem ultrapassar os 20 minutos.  
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Primeira Avaliação de Aptidão Física  

A primeira avaliação teve lugar no dia 7 de fevereiro de 2013, na qual foi concluída uma 

sessão de esclarecimentos, com especial abordagem sobre o que é e para que serve uma 

avaliação periódica, sobre os objetivos e sobre o seu longo caminho, sempre com a componente 

motivacional presente.   

 Logo após a leitura e preenchimento do formulário PAR-Q, do consentimento formal e 

do Questionário de triagem pré-participação das instituições de saúde/aptidão da AHA/ACSM 

(Anexo 6.3.1.1), passou-se de imediato para a primeira componente da avaliação (Anexo 

6.3.2.1).  

Pressão Arterial:  

 

Tabela 72: Pressão Arterial (Renato 1) 

 

 Composição corporal:  

 Altura: 167 cm;  

 Peso: 55.3 Kg;  

 Índice de Massa Corporal: 19.83 (Normal);  

 

Tabela 72: Índice de Massa Corporal (Renato 1) 

 

 Percentagem de massa gorda: 8.8% (Excelente);  
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Tabela 73: Percentagem de Massa Gorda (Renato 1) 

 

 

 Circunferência da cintura: 69.5cm (Muito Baixo).  

 

Tabela 74: Circunferência da Cintura (Renato 1) 

  

Na primeira avaliação de resistência cardiorrespiratória pôde-se constatar que o Renato 

obteve um registo de 32.97 ml.kg-1.min-1, que, de acordo com a tabela Nível de Aptidão Física 

para Homens Vo2max.ml/kg-1.min-1, merece a classificação de “Muito Pobre”.   

 

Tabela 75: Avaliação Cardiorrespiratório (Renato 1) 

   

Na primeira avaliação, para determinar a estimativa de 1RM, foram realizados diversos 

exercícios, sendo que nos exercícios de Supino e Bicep curl se registou uma classificação 

“pobre”, no exercício de puxador à frente, de “bom” e, no exercício de prensa, de “muito bom”. 

Assim, o Renato tem uma classificação geral de nível 3, ou seja, “Bom” (Anexo 6.3.3.1).  
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Tabela 76: Avaliação da Estimativa de 1Rm (Renato) 

 

A primeira avaliação de resistência muscular foi composta por dois testes, flexões e Curl-

ups. No primeiro, o Renato concluiu 21 repetições num espaço de tempo de um minuto, 

classificando-se o exercício como “razoável”, enquanto no segundo, no mesmo espaço 

temporal, foram realizadas 23 repetições, num possível número de 25, o que equivale a “muito 

bom”.  

 

Tabela 77: Avaliação de Resistência Muscular Abdominal (Renato 1) 

 

Tabela 78: Avaliação de Resistência Muscular Flexão (Renato 1) 

  

Com um registo de 29 centímetros na componente da flexibilidade, pode-se classificar 

esta componente como “Razoável”.  

 

Tabela 79: Avaliação de Flexibilidade (Renato 1) 
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Objetivos do cliente  

Concluída a avaliação de aptidão física, com os resultados obtidos e esclarecidos, o 

Renato percebeu que o seu objetivo inicial, de aumento de massa muscular, teria de ser 

alargado.  

Sabendo que a estrutura corporal do Renato é considerada como ectomorfo, foi-lhe 

explicada a dificuldade de traçar um objetivo centrado no peso corporal e para as medidas dos 

perímetros, embora seja realmente possível exigir um valor concreto na estimativa de 1Rm e 

na flexibilidade. De igual modo, relativamente à resistência cardiovascular, consideramos que 

este componente pode evoluir com o tempo. Chegou-se à conclusão de que os objetivos do 

Renato enquanto estiver no ginásio seriam:  

  

 Aumentar o seu peso corporal para um peso considerado ideal 62kg;  

 Melhorar a força muscular;  

 Melhorar a flexibilidade;  

 Melhorar a força e resistência muscular.  

  

Objetivos a curto Prazo  

 Com a aprovação do Renato, estabeleceram-se os seguintes objetivos de curto prazo:  

 

 Aumentar 400g de peso corporal (100g por semana);  

 Aumentar a percentagem de massa gorda para 9;   

 Aumentar todos os perímetros que foram medidos no mínimo 0.2cm;   

 Realizar mais 3 flexões e aumentar a classificação do abdominal como 

excelente na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 29.5cm;   

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.  
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Objetivos a Médio Prazo  

Para os objetivos a médio prazo (2 meses), o Renato estabeleceu os seguintes 

objetivos: 

 

 Aumentar o peso corporal para um valor igual ou superior a 56kg;  

 Aumentar a percentagem de massa gorda entre os 9.5 e os 10;  

 Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.4cm relativamente ao que consta na 

avaliação;  

 Realizar mais 6 flexões e aumentar a classificação do abdominal para excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 30cm;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 2kg em todos os exercícios 

prescritos.  

  

Objetivos de Longo Prazo  

  Para que os objetivos a longo prazo fossem os mais viáveis, foi necessário estabelecer 

um período de tempo. Após uma análise cuidadosa, estabeleceu-se um período de 6 meses para 

os seguintes objetivos:  

 

 O peso corporal estar entre os 57 e os 58kg;  

 A percentagem de massa gorda estar entre 10.5 e os 11%;  

 Aumentar todos os perímetros no mínimo 1.2cm;   

 Realizar mais 9 flexões e manter a classificação do abdominal como 

excelente na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 32cm;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 6kg em todos os exercícios.  

 

1º Plano de Treino   

 Com base nos objetivos traçados por ambas as partes, e com os resultados obtidos em 

cada avaliação de aptidão física, chegou-se à conclusão que o primeiro plano de treino do 
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Renato deveria ter uma componente superior de exercícios de musculação em relação aos 

restantes.  

Assim, programou-se um plano de treino que foi dividido em 3 sessões de musculação, 

uma para cada visita ao ginásio. Cada sessão tinha como objetivo trabalhar dois grupos 

musculares com um número específico de exercícios. De acordo com ACSM (2010), para 

planear um treino de hipertrofia para uma população com as características do Renato (iniciação 

à musculação), os exercícios deveriam contemplar cargas superiores a 50% de estimativa 1RM. 

A carga ideal seria entre os 70 e 85% de estimativa de 1RM, o volume ideal entre 1 a 3 séries de 

8 a 12 repetições em cada exercício. O número de exercícios que deveriam ser realizados por 

cada treino situa-se entre 8 e 10. É também recomendado que pessoas sem experiência devem 

treinar entre 2 a 3 dias por semana, sendo que esses treinos devem abranger o corpo inteiro.   

Com o objetivo de fortalecer o core foram propostos 4 tipos de exercícios: prancha 

horizontal, prancha lateral, abdominal com pesos e oblíquos com pesos. Cada exercício de 

prancha seria realizado 4 vezes e no máximo de tempo que conseguisse resistir. Por outro lado, 

os outros dois exercícios seriam realizados com 4 séries de 12 a 20 repetições.   

No final do plano de treino introduziram-se alguns alongamentos, com o intuito de ajudar 

a mobilidade e aumentar a flexibilidade. De acordo com Abdallah (2002, citado por Foletto, 

2012), o alongamento aumenta os níveis de flexibilidade, indo além da amplitude normal, sendo 

importante ressaltar que o alongamento tem como resultado o aumento da amplitude articular de 

movimento (Anexo 6.3.4.1).  

  

Segunda Avaliação de Aptidão Física   

A segunda avaliação foi realizada no dia 7 de março de 2013. Após preenchimento dos 

formulários (Anexo 6.3.1.2) e medição da pressão arterial, realizou-se a avaliação da 

componente de composição corporal, em que se obtiveram os seguintes resultados (Anexo 

6.3.2.2):  

 

 

Pressão Arterial:  
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Tabela 80: Pressão Arterial (Renato 2) 

  

Composição corporal:  

 Altura: 167 cm;  

 Peso: 55.4 Kg;  

 Índice Massa Corporal: 19.86 (Normal);  

 

Tabela 81: Índice de Massa Corporal (Renato 2) 

 

 Percentagem massa gorda: 6.5% (Muito Magro);  

 

Tabela 82: Percentagem de Massa Gorda (Renato 2) 
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 Circunferência da cintura: 69.9 cm (Muito Baixo).  

 

Tabela 83: Circunferência da Cintura (Renato 2) 

   

 Comparando os resultados obtidos neste segundo momento com os da primeira 

avaliação, pode-se constatar que o Renato ganhou 100g de peso corporal. Consequentemente, o 

índice de massa corporal também aumentou de 19.83 para 19.86. Houve, contudo, uma 

diminuição da percentagem de massa gorda, que na primeira avaliação era de 8.4% e agora 

ficou nos 6.5%, enquanto no perímetro da cintura existiu um aumento de 0.4mm.  

De acordo com a avaliação cardiorrespiratória, pode-se constatar que o Renato aumentou 

a sua capacidade para 35,43 ml.kg-1.min-1, mas que continua com a mesma classificação, 

comparativamente com a primeira avaliação.  

 

Tabela 84: Avaliação Cardiorrespiratório (Renato 2) 

 

Na estimativa de 1RM verificou-se que houve um aumento da força em todos os 

exercícios, sendo que as melhorias mais visíveis se registaram nos exercícios de supino e 

prensa, de 2kg e 12kg, respetivamente (Anexo 6.3.3.2).  

 

Tabela 85: Avaliação da Estimativa de 1Rm (Renato 2) 
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  Quanto à resistência muscular, houve igualmente uma evolução em ambos os 

exercícios, com um aumento do número de flexões para 30 (Muito Bom) e do número de 

abdominais para 25 (Excelente).  

 

Tabela 86: Avaliação de resistência Muscular Abdominal (Renato 2) 

 

Tabela 87: Avaliação de resistência Muscular Flexão (Renato 2) 

   

Na componente de flexibilidade existiu uma melhoria de 1.5cm, alterando a classificação 

de Razoável para Bom.  

 

Tabela 88: Avaliação Cardiorrespiratório (Renato 2) 

Objetivos do Cliente  

  

Objetivo a curto Prazo  

Com a aprovação do Renato estabeleceram-se os seguintes objetivos de curto prazo:  

 

 Aumentar 400g de peso corporal (100g por semana);  

 Aumentar a percentagem de massa gorda para valores entre 6.7 e 7%;  

 Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.2cm;  
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 Realizar mais 3 flexões e aumentar a classificação do abdominal como 

excelente na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 31cm;   

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios;  

 

Objetivo a Médio Prazo  

Para os objetivos a médio prazo determinou-se que o Renato, passados dois meses, 

deveria chegar aos seguintes valores:  

  

 Aumentar o peso corporal para um valor igual ou superior a 56.2kg;  

 Aumentar a percentagem de massa gorda entre os 7 e os 7.5%;  

 Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.4cm;  

 Realizar mais 6 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 31,5cm;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 2kg em todos os exercício; 

  

Objetivo a Longo Prazo  

Para traçar objetivos a longo prazo, de modo exequível, há que determinar o número de 

meses correto. O número de meses que foi acordado foi 6, e nesse período teria que atingir os 

seguintes valores:  

 

 O peso corporal igual ou superior a 57.8kg;  

 A percentagem de massa gorda estar entre 9.5 e os 10%;   

 Aumentar todos os perímetros que constam da avaliação, pelo menos 1.2cm;  

 Realizar mais 9 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 33.5cm;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 6kg em todos os exercícios.  
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 2º Plano de treino  

O segundo plano de treino é, em tudo, idêntico ao primeiro, existindo apenas algumas 

modificações nas componentes muscular e cardiovascular.  

 Na componente da musculação mantiveram-se as metodologias adotadas no plano 

anterior, assim como o número das repetições e das séries e os 8 exercícios, sendo que a única 

mudança foi efetuada na carga utilizada nos vários exercícios, aumentando a mesma em 10%. 

Porém, nos exercícios que trabalham os grupos musculares considerados pequenos manteve-se 

a carga anteriormente estipulada. Esta alteração deveu-se ao resultado que o Renato obteve na 

avaliação. De acordo com a ACSM (2012), para uma progressão no treino de força em atletas 

que treinam com uma carga de 1RM específico, recomenda-se que seja aplicado um aumento 

de carga de 2% para grupos musculares pequenos (bíceps, tríceps, ombro, gémeos) e um 

aumento de 10% para os grupos musculares grandes (peitoral, dorsal e pernas). Isto é aplicado 

quando o praticante consegue realizar entre 1 a 2 repetições a mais do que é desejado em duas 

sessões consecutivas.  

 Na componente cardiovascular, o tempo de execução foi reduzido para 10 minutos, 

tendo sido igualmente diminuído o número de repetições permitidas na realização destes 

exercícios. No plano de treino anterior estes exercícios decorriam sempre 15 minutos depois 

do treino de musculação, sendo que com esta alteração a operação apenas podia ser realizada 

duas vezes. Esta mudança é justificada pela caracterização da estrutura do Renato e devido 

ao facto de o seu metabolismo ser acelerado (Anexo 6.3.4.2).  

 

Terceira Avaliação de Aptidão Física  

A terceira avaliação foi realizada no dia 6 de abril de 2013. Após o preenchimento dos 

formulários (Anexo 6.3.1.3) e medição da pressão arterial realizou-se a avaliação da 

componente da composição corporal, obtendo-se os seguintes valores (Anexo 6.3.2.3):  

 

Pressão Arterial:  
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Tabela 89: Pressão Arterial (Renato 3) 

  

Composição corporal:  

 Altura: 167 cm;  

 Peso: 56.6Kg;  

 Índice de Massa Corporal: 20.29 (Normal);  

 

Tabela 90: Índice de Massa Corporal (Renato 3) 

 

 Percentagem de massa gorda: 7.7% (Muito Magro);  

 

Tabela 91: Percentagem de Massa Gorda (Renato 3) 

  

 Circunferência de cintura: 70.5cm (Muito Baixo);  
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Tabela 92: Circunferência da Cintura (Renato 3) 

 

Perante estes resultados, verifica-se que o Renato aumentou a percentagem de massa 

gorda para uma classificação que é considerada Excelente. De acordo com Manz Fitness é Manz 

(2003), a percentagem da massa gordura essencial para homens está estimada em ser entre os 

3%, estando o Renato acima desse valor.   

Houve, igualmente, um aumento de 3.12 ml/kg-1min-1 na avaliação da capacidade 

cardiorrespiratória, passando de uma classificação anteriormente considerada como Muito Pobre 

para Pobre.   

 

Tabela 93: Avaliação cardiorrespiratório (Renato 3) 

   

De acordo com a avaliação de estimativa de 1RM, pode-se verificar que houve um 

aumento da força em todos os exercícios. O aumento mais notório foi registado no exercício da 

prensa, em que a estimativa aumentou 17kg, para um valor de 177kg, enquanto existiu uma 

melhoria de 3kg no puxador à frente e 1kg nos exercícios de supino e bicep. Verificámos 

também que a classificação final se manteve no nível “bom” (Anexo 6.3.4.3).   

 

Tabela 94: Avaliação de Estimativa de 1Rm (Renato 3) 
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Na avaliação da resistência muscular também se verificaram melhorias ao nível do 

número de flexões, aumentando para 33, valor classificado como Muito Bom. No exercício de 

abdominais (Curl-ups) o Renato manteve o número máximo de repetições que este teste 

permite realizar.  

 

Tabela 95: Avaliação de Resistência Muscular Abdominal (Renato 3) 

 

Tabela 96: Avaliação de Resistência Muscular Flexão (Renato 3) 

  

Na componente de flexibilidade existiu um aumento de 1cm relativamente à avaliação 

anterior, classificando-se como Bom.  

 

Tabela 97: Avaliação de Flexibilidade (Renato 3) 

   

Objetivos do Cliente  

  

Objetivos a curto Prazo  

 Os objetivos a curto prazo estabelecidos pelo Renato, foram os seguintes:  

  

 Aumentar 400gr de peso corporal (100gr por semana);  
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 Aumentar a percentagem de massa gorda entre 8 e 8.5%;  

 Aumentar todos os perímetros que constam na avaliação, no mínimo 0.2cm;   

 Realizar mais 3 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 32cm;  

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.    

 

 Objetivos a Médio Prazo  

Para os objetivos a médio prazo, o Renato teria 2 meses para chegar aos seguintes 

valores:  

  

 Aumentar o peso corporal para um valor igual ou superior ao 57.4kg;  

 Aumentar a percentagem massa gorda entre 8.5 e 9%;  

 Aumentar todos os perímetros que constam na avaliação, no mínimo 0.4cm;  

 Realizar mais 6 flexões e aumentar a classificação do abdominal como 

excelente na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 32.5cm;  

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 2kg em todos os exercícios.    

  

Objetivo Longo Prazo  

Para os objetivos a longo prazo estipulou-se um intervalo de 6 meses, para evitar grandes 

desvios dos valores previamente definidos, a saber:  

 

 O peso corporal ser igual ou superior a 59kg;  

 A percentagem de massa gorda estar entre 10 e os 10.5%;  

 Aumentar todos os perímetros constantes da avaliação pelo menos 1,2cm;  

 Realizar mais 9 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 34.5cm;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 6kg em todos os exercícios.  
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3º Plano de treino  

 O 3º plano de treino foi programado de forma diferente, comparativamente aos planos 

anteriores. Neste plano de treino houve um aumento de sessões de treino de 3 para 4 dias 

semanais. Este acréscimo foi sugerido pelo Renato, de forma a acrescentar mais um treino para 

o grupo muscular peitoral e bicipital durante a semana. Assim, as sessões passaram a ser 

divididas em 2 sessões semanais para o peitoral e o bicipital, 1 sessão para o dorsal e tricipital e 

1 sessão para pernas e ombros.  

Tendo-se verificado um aumento no perímetro da cintura nestas últimas avaliações, 

notou-se também uma diminuição na prega abdominal entre a primeira e a terceira avaliação. 

Deste modo, de forma a fortalecer o core e aumentar a dificuldade, ficou estipulada a utilização 

de duas caneleiras de 2kg durante a execução do exercício Double-Crunch (Anexo 6.3.4.3).  

  

Quarta Avaliação de Aptidão Física  

A quarta avaliação foi realizada no dia 6 de maio de 2013.   

Após os procedimentos normais (Anexo 6.3.1.4), os resultados obtidos foram os 

seguintes (Anexo 6.3.2.4):  

Pressão Arterial:  

 

Tabela 98: Pressão Arterial (Renato 4) 

  

Composição corporal:  

 Altura: 167 cm;  

 Peso: 57.4 Kg;  

 Índice de Massa Corporal: 20.58 (Normal);  
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Tabela 99: Índice de Massa Corporal (Renato 4) 

   

 Percentagem de massa gorda: 9.4% (Excelente);  

 

Tabela 100: Percentagem de Massa Gorda (Renato 4) 

  

 Circunferência da cintura: 70.8cm (Muito baixo).  

 

Tabela 101: Circunferência da Cintura (Renato 4) 

 Nestes resultados, é notória a evolução do praticante, fruto da sua motivação e do 

cumprimento do plano de treino. O Renato, durante o período de treino já decorrido, aumentou 

o peso em 2.1kg e, consequentemente, o seu IMC subiu para os 20.58 e a massa gorda para os 

9.4%. Na componente cardiorrespiratória existiu uma recaída acentuada, dado que baixou para 

um valor de 28.94 ml.kg-1.min-1 (Muito Pobre).  
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Tabela 102: Avaliação Cardiorrespiratório (Renato 4) 

 

Não obstante, verificou-se uma evolução nos exercícios de Supino, de Prensa e de 

Puxador à frente, na estimativa de 1RM. No exercício de Puxador à frente houve uma melhoria 

na classificação, passando de bom para excelente, ao passo que nos restantes exercícios a 

estimativa ficou inalterada (Anexo 6.3.3.4).  

 

Tabela 103: Avaliação da Estimativa de 1Rm (Renato 4) 

  

A classificação da resistência muscular apresentou, também, uma melhoria, pois, no que 

diz respeito ao teste de flexões, o Renato realizou mais 3 flexões do que na avaliação anterior e 

registou a classificação de Excelente.  

 

Tabela 104: Avaliação de resistência Muscular Abdominal (Renato 4) 

 

Tabela 105: Avaliação de resistência Muscular Flexão (Renato 4) 
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 Na componente da flexibilidade, podemos verificar que existe uma melhoria de 1.5cm 

comparativamente com a avaliação anterior.  

 

Tabela 106: Avaliação da Flexibilidade (Renato 4) 

Objetivos do Cliente  

  

Objetivos a curto Prazo  

Os objetivos a curto prazo, estabelecidos pelo Renato, foram os seguintes:  

  

 Aumentar 400gr de peso corporal (100gr por semana);  

 Aumentar a percentagem de massa gorda entre 9.5 e 10%;  

 Aumentar todos os perímetros que constam da avaliação no mínimo 0.2cm;   

 Realizar mais 3 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 33.5cm;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.  

  

Objetivo a Médio Prazo  

 Para os objetivos a médio prazo, os seguintes resultados teriam de ser atingidos 

dentro de 2 meses:  

  

 Aumentar o peso corporal para um valor igual ou superior a 58.2kg;  

 Aumentar a percentagem de massa gorda situando-se entre os 10 e os 10.5%;  

 Aumentar 0,4cm, pelo menos, em todos os perímetros a avaliar;   

 Realizar mais 6 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  
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 Aumentar a flexibilidade para 34cm;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios.   

 

Objetivo a Longo Prazo  

Para os objetivos a longo prazo estipulou-se um intervalo de 6 meses, para evitar grandes 

desvios dos valores previamente definidos, a saber:  

 O peso corporal igual ou superior a 59.8kg;  

 A percentagem de massa gorda estar entre 12 e os 12.4%;  

 Aumentar todos os perímetros a avaliar no mínimo 1.2cm;  

 Realizar mais 9 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 36cm;  

 Aumentar a estimativa de 1RM em todos os exercícios para uma classificação 

considerada excelente.  

 

4º Plano de treino  

 O 4º plano de treino foi programado de forma idêntica à do anterior, sem alterações na 

metodologia ou nas sessões de treino. Tendo em consideração o aumento da estimativa de 1RM, 

aumentou-se a carga no treino de musculação (Anexo 6.3.4.4).  

    

Quinta Avaliação de Aptidão Física  

A quinta avaliação foi realizada no dia 6 de junho de 2013. Após os procedimentos 

habituais (Anexo 6.3.1.5), obtivemos os seguintes resultados (Anexo 6.3.2.5):  

  

Pressão Arterial:  
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Tabela 107: Pressão Arterial (Renato 5) 

 

Composição corporal:  

 Altura: 167 cm;  

 Peso: 55.9 Kg;  

 Índice de Massa Corporal: 20.04 (Normal);  

 

Tabela 108: Índice de Massa Corporal (Renato 5) 

 

 Percentagem de massa gorda: 5.4% (Muito Magro);  

 

Tabela 109: Percentagem de Massa Gorda (Renato 5) 
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 Circunferência de cintura: 70.5cm (Muito Baixo).  

 

Tabela 110: Circunferência de Cintura (Renato 5) 

   

Com estes resultados, verificou-se uma recaída nos objetivos traçados pelo Renato. Em 

relação ao peso corporal, existe um abaixamento de 1.5kg, na percentagem de massa gorda 

verificou-se uma perda de 3.9% e a cintura baixou 0.3cm relativamente à última avaliação.  

O resultado da avaliação cardiovascular registado foi bastante positivo. O Renato obteve 

um registo de 33,41 ml.kg-1.min-1, mostrando uma notória melhoria comparativamente com a 

última avaliação.   

 

Tabela 111: Avaliação Cardiorrespiratório (Renato 5) 

  

Na avaliação de resistência muscular o Renato melhorou, novamente, as repetições de 

flexões, tendo realizado 38 flexões (mais 2 relativamente à última avaliação) e manteve a sua 

classificação como Excelente. Na avaliação da flexibilidade, melhorou o registo do mês 

anterior, obtendo 34cm, elevando a classificação para Muito Bom.  

 

Tabela 112: Avaliação da Resistência Muscular Abdominal (Renato 5) 
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Tabela 113: Avaliação da Resistência Muscular Flexão (Renato 5) 

 

Tabela 114: Avaliação da Flexibilidade (Renato 5) 

   

Objetivos do Cliente  

  

Objetivos a curto Prazo  

 Os objetivos a curto prazo formulados pelo Renato foram os seguintes:   

  

 Aumentar 400gr de peso corporal (100gr por semana);  

 Aumentar a percentagem de massa gorda para valores entre 5.5 e 6%;  

 Aumentar todos os perímetros constantes da avaliação no mínimo 0.2cm;   

 Realizar mais 3 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação da resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 34.5cm;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação.    

  

Objetivo a Médio Prazo  

Para os objetivos a médio prazo decidiu-se que o Renato, daqui a dois meses, deveria 

alcançar os seguintes:  
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 O peso corporal estar igual ou superior a 56.7kg;  

 A percentagem massa gorda estar entre os 6.4 e os 7%;  

 Aumentar todos os perímetros a avaliar, no mínimo 0.4cm;  

 Realizar mais 6 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 37cm;  

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 2kg em todos os exercícios.    

  

Objetivo a Longo Prazo  

Para os objetivos a longo prazo estipulou-se um intervalo de 6 meses, para evitar grandes 

desvios dos valores previamente definidos. Valores definidos:  

  

 O peso corporal igual ou superior a 58.3kg;  

 A percentagem de massa gorda estar entre 8.4 e os 9%;  

 Aumentar todos os perímetros no mínimo 1.2cm;  

 Manter a classificação dos testes de flexão e do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 37cm;  

 Aumentar a estimativa de 1RM em todos os exercícios para uma 

classificação considerada excelente.  

 

5º Plano de treino  

No quinto plano de treino foram efetuadas mudanças ao nível da percentagem de 1Rm. 

Nos planos anteriores foram utilizadas cargas entre os 70 e 80%, ao passo que neste plano se 

usaram cargas entre 75 e os 85%, sendo que estes valores acompanham o aumento constante da 

estimativa de 1RM verificado nas avaliações anteriores. Foi ainda efetuada uma modificação 

nas repetições na última série, reduzindo as mesmas de 8 para 6 (Anexo 6.3.4.5).  
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Sexta Avaliação de Aptidão Física  

A sexta avaliação foi realizada no dia 6 de julho de 2013. Após os procedimentos 

habituais (Anexo 6.3.1.6), obtivemos os seguintes resultados (Anexo 6.3.2.6):  

  

Pressão Arterial:  

 

Tabela 115: Pressão Arterial (Renato 6) 

  

 Composição corporal:  

 Altura: 167 cm;  

 Peso: 56.7 Kg;  

 Índice de Massa Corporal: 20.33 (Normal);  

 

Tabela 116: Índice de Massa Corporal (Renato 6) 

   

 Percentagem de massa gorda: 9.4% (Excelente);  
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Tabela 117: Percentagem de Massa Gorda (Renato 6) 

 

 Perímetro de cintura: 71.1 cm (Muito Baixo).  

 

Tabela 118: Circunferência de Cintura (Renato 6) 

  

Com os resultados obtidos durante esta avaliação verificou-se uma melhoria em relação 

aos da avaliação anterior, tendo-se verificado um aumento de 800gr no peso corporal, 4% na 

massa gorda e 0.6cm no perímetro da cintura.    

No resultado da avaliação cardiovascular também ocorreu uma evolução, com uma 

melhoria de 2.24ml.kg-1.min-1 comparativamente com a avaliação anterior.   

 

Tabela 119: Avaliação Cardiorrespiratório (Renato 6) 

  

No que diz respeito ao avaliação da força muscular, pôde-se verificar que houve uma 

evolução nos exercícios de puxador à frente e no bicep-curl, em 6kg e 2kg, respetivamente. Em 
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relação aos exercícios do supino e da prensa existiu uma diminuição de 7 e 14kg, que resultou 

numa melhoria de classificação para Muito Bom (Anexo 6.3.3.6).  

 

Tabela 120: Avaliação da Estimativa de 1Rm (Renato 6) 

   

Na avaliação de resistência muscular o Renato melhorou ao nível das flexões, tendo 

realizado 45 repetições (mais 7 relativamente à última avaliação), mantendo a sua classificação 

de Excelente. Na avaliação da flexibilidade o Renato melhorou o registo do mês anterior, 

obtendo 37cm e mantendo a sua classificação como Muito Bom.  

 

Tabela 121: Avaliação de Resistência Muscular Abdominal (Renato 6) 

 

Tabela 122: Avaliação de Resistência Muscular Flexão (Renato 6) 

 

Tabela 123: Avaliação de Flexibilidade (Renato 6) 
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Objetivos do Cliente  

  

Objetivos a curto Prazo  

Foram os seguintes os objetivos a curto prazo estabelecidos pelo Renato:  

  

 Aumentar 400gr ao peso corporal (100gr por semana);  

 Aumentar a percentagem de massa gorda para valores entre 8 e 8.5%;  

 Aumentar todos os perímetros, no mínimo 0.2cm;   

 Realizar mais 3 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 38cm;  

 Aumentar a estimativa do 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios 

respeitantes à avaliação.    

  

Objetivo a Médio Prazo  

Para os objetivos a médio prazo decidiu-se que o Renato, daqui a dois meses, deveria 

alcançar os seguintes objetivos:  

  

 O peso corporal estar igual ou superior a 60kg;  

 A percentagem massa gorda estar entre os 8.6%;  

 Aumentar todos os perímetros, no mínimo 0.4cm;  

 Manter a classificação dos testes de flexão e do abdominal como excelente na 

avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 38cm;  

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 2kg em todos os exercícios.    

  

Objetivo a Longo Prazo  

Para os objetivos a longo prazo estipulou-se um intervalo de 6 meses, para evitar grandes 

desvios dos valores previamente definidos, que são os seguintes:  
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 O peso corporal igual ou superior a 61.6kg;  

 A percentagem de massa gorda estar entre 10.7 e os 11.2%;  

 Aumentar todos os perímetros no mínimo 1.2cm;  

 Manter a classificação dos testes de flexão e do abdominal como excelente na 

avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 40cm;  

 Aumentar a estimativa de 1RM em todos os exercícios para uma classificação 

considerado excelente.  

  

6º Plano de treino  

O sexto plano de treino segue os moldes do plano imediatamente anterior, havendo a 

introdução de novas cargas das estimativas de 1RM e o número de repetições na última série, 

que desceu para 6, devido à carga de 85% da estimativa 1RM.  

Uma vez que os resultados obtidos na avaliação de estimativa de 1RM foram positivos, 

houve um aumento de carga nos exercícios de puxador à frente e de bicep. Contudo, ao nível 

dos membros inferiores e peitoral, os pesos permaneceram iguais (Anexo 6.3.4.6).  

  

Conclusão Final  

Com base na tabela dos Resultados, durante as 6 avaliações do Renato nota-se que existe 

uma evolução em todas as componentes que constam da avaliação de aptidão física (Anexo 

6.3.8). Assim, pode-se concluir que, de acordo com os objetivos traçados a curto prazo na 

primeira avaliação, entre os 6 objetivos traçados, 3 foram alcançados com êxito. Este facto pode 

ser justificado pela estrutura corporal do Renato, que apresenta dificuldades em ganhar massa 

gorda e peso corporal (Anexo 6.3.5.1).   

 Aumentar 400g de peso corporal (100g por semana);  

 Aumentar a percentagem de massa gorda para 9;   

 Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.2cm;  

 Realizar mais 3 flexões e aumentar a classificação do abdominal como 

excelente na avaliação de resistência muscular;  

 Melhorar a flexibilidade para 29.5cm;   
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 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios.  

  

Após concluir a 2ª avaliação, traçaram-se 6 objetivos concretizáveis durante um mês, dos 

quais apenas 1 não foi alcançado com sucesso (Anexo 6.3.5.2):  

 Aumentar 400g de peso corporal (100g por semana);  

 Aumentar a percentagem de massa gorda entre 6.7 e 7%;  

 Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.2cm;   

 Realizar mais 3 flexões e aumentar a classificação do abdominal como 

excelente na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 31cm;   

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando1kg em todos os exercícios a 

avaliar.  

Este resultado menos favorável pode ser justificado, novamente, pela dificuldade do 

Renato em ganhar massa muscular devido ao seu metabolismo, muito acelerado, e à má 

nutrição.  

 

Após a terceira avaliação foram traçados novos objetivos a curto prazo, que, no entanto, 

também nem todos foram concretizados (Anexo 6.3.5.3):  

 Aumentar 400gr de peso corporal (100gr por semana);  

 Aumentar a percentagem de massa gorda entre 8 e 8.5%;  

 Aumentar todos os perímetros considerados na avaliação no mínimo 0.2cm.   

 Realizar mais 3 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 32cm;   

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios 

constantes da avaliação.    

Com esta avaliação verificou-se que o Renato ganhou 800gr de peso. No entanto, 

alguns dos objetivos mantiveram-se inalcançados, talvez devido ao facto de a medida da 

anca ter reduzido 1.8cm, apesar de nas restantes medidas existirem subidas iguais ou 

superiores a 0.2cm.  
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Na quarta avaliação foram traçadas novas metas, mas devido a uma ausência do Renato 

durante duas semanas, apenas duas foram atingidas (Anexo 6.3.5.4):   

 Aumentar 400gr de peso corporal (100gr por semana);  

 Aumentar a percentagem de massa gorda entre 9.5 e 10%;  

 Aumentar todos os perímetros a avaliar no mínimo 0.2cm.   

 Realizar mais 3 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 33.5cm;   

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

da avaliação.  

  

Na quinta avaliação foram traçadas novas metas, revertendo a avaliação anterior. 

Apenas duas das metas não foram alcançadas, sendo que os objetivos considerados principais 

(aumentar o peso corporal, a massa gorda e os perímetros) não foram totalmente satisfeitos 

(Anexo 6.3.5.5):  

 Aumentar 400gr de peso corporal (100gr por semana);  

 Aumentar a percentagem de massa gorda valores entre 5.5 e os 6%;  

 Aumentar todos os perímetros que constam na avaliação no mínimo 0.2cm.   

 Realizar mais 3 flexões e manter a classificação do abdominal como 

excelente na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 34.5cm;   

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 1kg em todos os exercícios. 

A não concretização do objetivo de aumentar o peso justificou-se devido às longas 

semanas de falta de motivação que o Renato teve.  

  

De acordo com os objetivos traçados a médio prazo (de 2 em 2 meses), durante os dois 

primeiros meses o Renato concretizou 4 dos 6 objetivos que foram traçados (Anexo 6.3.6.1): 

 Aumentar o peso corporal para um valor igual ou superior ao 56kg;  

 Aumentar a percentagem massa gorda devia estar entre os 9.5 e os 10%;  

 Aumentar todos os perímetros que constam na avaliação no mínimo 0.4cm.   

 Realizar mais 6 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  
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 Aumentar a flexibilidade para 30cm;   

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 2kg em todos os exercícios.   

   

Os objetivos a médio prazo traçados na segunda avaliação foram cumpridos na íntegra, 

fruto de muita dedicação por parte do Renato (Anexo 6.3.6.2):   

 Aumentar o peso corporal para um valor igual ou superior a 56.2kg;  

 Aumentar a percentagem massa gorda que devia estar entre os 7 e os 7.5%;  

 Aumentar todos os perímetros que constam na avaliação no mínimo 0.4cm;  

 Realizar mais 6 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 31.5cm;   

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 2kg em todos os exercícios 

considerados.  

 

Os objetivos a médio prazo traçados na terceira avaliação não foram cumpridos na 

íntegra devido a uma ausência de duas semanas por parte do praticante (Anexo 6.3.6.3): 

 Aumentar o peso corporal para um valor igual ou superior a 57.4kg; 

 Aumentar a percentagem massa gorda, que devia estar entre os 8 e os 

8.5%;  

 Aumentar todos os perímetros que constam na avaliação no mínimo 

0.4cm.   

 Realizar mais 6 flexões e manter a classificação do abdominal como 

excelente na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 32.5cm;   

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 2kg em todos os exercícios a 

avaliar.  

  

Os objetivos a médio prazo traçados na quarta avaliação não foram, novamente, 

cumpridos na totalidade (Anexo 6.3.6.4):  

 Aumentar o peso corporal para um valor igual ou superior a 58.2kg;  

 Aumentar a percentagem massa gorda devia estar entre os 10 e os 10,5%;  

 Aumentar todos os perímetros que constam na avaliação no mínimo 0.4cm;  
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 Realizar mais 6 flexões e manter a classificação do abdominal como excelente 

na avaliação de resistência muscular;  

 Aumentar a flexibilidade para 34cm;   

 Aumentar a estimativa de 1Rm, acrescentando 2kg em todos os exercícios 

presentes na avaliação.    

  

Fazendo uma análise mais generalista, o percurso do Renato foi realizado com muitos 

altos e baixos. Começou bem durante os primeiros 4 meses, mas no quinto, devido à ausência de 

duas semanas, obteve numa descida em quase todos os componentes considerados na avaliação 

de aptidão física (Anexo 6.3.7).  

Após uma sessão de esclarecimentos, verificou-se que a ausência do Renato teve como 

origem a desmotivação, pelo facto de este considerar estar a entrar em monotonia, sendo certo 

que o treino de musculação não é uma atividade aliciante, registando uma desistência muito 

elevada, em todas as partes do mundo. De forma a reverter essa tendência e após serem 

apresentados os resultados já obtidos, o Renato reanimou-se com o treino e ganhou nova 

motivação para a conclusão dos objetivos propostos, como será possível confirmar com os 

gráficos que se seguem e demostram que na 5ª avaliação existem melhorias.  

Pôde-se verificar que, no seu percurso, o Renato tentou, de alguma forma, elevar todos os 

resultados para valores que são considerados normais ou mesmo excelentes. Como podemos 

verificar no Anexo (6.3.8), foi possível apurar que no componente de composição conseguiu 

aumentar o índice de massa corporal, melhorando a sua classificação para “Normal”, entre a 

primeira e a sexta avaliação. Foi possível também verificar que existiu um aumento de 1.6cm na 

circunferência da cintura, em que a sua classificação se manteve como “Muito Baixo”. 

Infelizmente, a percentagem da massa gorda diminuiu para uma classificação que é considerada 

como “Muito Magra”. Efetivamente, de início o Renato apresentava um valor de 8.8%, 

considerado como “Excelente”, e na sexta avaliação este valor baixou para 7.6%, com uma 

classificação de “Muito Magro”.  

Foi, igualmente, possível verificar uma grande melhoria na componente 

cardiorrespiratória, na qual inicialmente se obteve um resultado de 32.97M1.kg-1.min-1, 

classificado de “Muito pobre”, sendo que na sexta avaliação este valor apontava para um 

resultado de 35.65M1.kg-1.min-1, considerado como “Fraco”.  

Na componente de resistência muscular apurou-se uma melhoria em ambas as 

classificações, nos testes que avaliam este componente. Verificou-se, inicialmente, que no teste 
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de flexões o Renato realizou 21 flexões e obteve uma classificação de “razoável”, enquanto no 

teste de Curl-ups realizou 23 e obteve uma classificação de “Muito Bom”. Na sexta avaliação 

podemos notar que o Renato realizou 45 flexões e obteve uma classificação de “Excelente”, e 

no teste de Curl-ups 25 abdominais, uma classificação de “Excelente”.  

Na componente de força muscular pôde-se confirmar uma melhoria na grande maioria 

dos exercícios que constituem a avaliação deste componente e que de seguida se detalham.   

No exercício de Supino podemos verificar que inicialmente o Renato tinha uma 

estimativa de 55kg, que de acordo com Heyward (1997) é classificado de “Bom”, sendo que 

após a sexta avaliação a estimativa foi aumentada para 63kg, mas obtendo uma classificação 

igual ao da primeira avaliação. No exercício da Prensa constatamos que na primeira avaliação 

obteve uma estimativa de 148kg, classificada de ”Muito Bom”, tendo esta ficado posteriormente 

classificada como “excelente”, face ao aumento para 267kg. Relativamente ao exercício 

Puxador à Frente, o Renato na primeira avaliação obteve uma estimativa de 53kg, resultado 

como “Bom”, ao passo que na sexta avaliação registou uma melhoria de 31kg, obtendo, ainda 

de acordo com o mesmo autor, a classificação de ”excelente”.  

O último exercício, o bicep curl, permitiu verificar que o Renato também conseguiu 

progredir na classificação. Contudo, melhorou a estimativa de 1RM em 8kg, quando na primeira 

avaliação a estimativa era de 22kg e com uma classificação de “Pobre”, enquanto na sexta e 

última avaliação obteve uma estimativa de 30kg e uma classificação de “Bom”.  

Relativamente à componente que visa avaliar a flexibilidade constatou-se que tanto na 

primeira avaliação como na sexta existiu uma melhoria na classificação. Na primeira avaliação 

o Renato obteve um resultado de 29cm, que resulta numa classificação de “Razoável”, e na 

sexta avaliação alcançou uma melhoria de 8cm e conseguiu melhorar a sua classificação para 

“Muito Bom”.   

De acordo com os resultados obtidos no gráfico intitulado “Peso”, pode-se verificar que o 

Renato começou com o peso inicial de 55.3kg, e ao quarto mês já registava um aumento de 

2.1kg. Sabendo-se que o Renato tem uma estrutura corporal do tipo considerado Ectomorfo, este 

aumento é muito positivo, mas como podemos verificar na quinta avaliação o seu peso desceu 

substancialmente. Esta perda é devida à ausência já justificada e à má nutrição, tendo toda esta 

situação sido corrigida logo no mês seguinte, com uma recuperação e ganho de 3.3kg.   
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Gráfico 25: Peso Corporal (Renato) 

  

De acordo com o gráfico “Índice massa corporal”, pode-se constatar que a avaliação em 

que o Renato obteve a maior evolução foi na sexta avaliação, em que obteve um IMC de 21.23 

Kg.m2. Este resultado corresponde a um mês em que o Renato sofreu uma recaída. Efetivamente 

durante as primeiras 4 avaliações obteve melhorias em todas as avaliações, mas na quinta o seu 

IMC reduziu para os 20.04 Kg.m-2.  

 

Gráfico 25: Índice de Massa Corporal (Renato) 

  

Analisando o gráfico Percentagem de Massa Gorda, que se segue, podemos verificar que 

existem muitas subidas e descidas entre os resultados obtidos durante as avaliações realizadas. 

Este gráfico ajuda-nos a perceber como é difícil para uma pessoa com uma estrutura corporal 

considerada ectomorfa manter a sua percentagem gorda estável. Como podemos verificar entre 

as avaliações 4 e 5, o Renato consegui perder 4% da sua massa gorda, mas na sexta avaliação 

existiu um aumento de 2.5%, derivado ao suplemento alimentar que começou a ser utilizado 

pelo Renato, chamada proteína (Gainer). Este suplemento é composto por uma combinação de 

proteínas, hidratos de carbono e algumas vitaminas e minerais. O objetivo dos gainers é 
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acrescentar calorias à dieta, ajudando pessoas que têm problemas em ganhar peso corporal. Mas, 

como sucede com todos os suplementos que se encontram no mercado, existe também a 

probabilidade de ganhar um problema de saúde que está associado a este suplemento, tal como 

fígado gordo, gordura visceral, cáries dentárias, entre outros.  

 

Gráfico 26: Percentagem de Massa Gorda (Renato) 

 

No gráfico que se segue, Perímetro dos Membros Superiores, pode-se visualizar a 

evolução ao longo das 6 avaliações realizadas, verificando-se, uma vez mais, várias oscilações 

entre os resultados. Ainda assim, pode-se constatar que entre a primeira e a sexta avaliação 

existe uma melhoria em quase todas as medidas. As que registam as maiores evoluções foram o 

perímetro torácico, em que existiu um aumento de 5.2cm, e, logo de seguida, o perímetro do 

Braço Tenso, em que se verifica um aumento de 1,7cm.   

 

Gráfico 27: Perímetro dos Membros Superiores (Renato) 

  

De acordo com o gráfico que de seguida se apresenta pode-se verificar que o perímetro 

que aumentou mais foi o da anca, com um aumento de 3.5cm entre a primeira avaliação e a 
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sexta. Constata-se, igualmente, que não existiu melhoria no perímetro geminal, mas sim uma 

diminuição de 0.3cm.   

 

Gráfico 28: Perímetros dos Membros Inferiores (Renato) 

  

De acordo com a avaliação cardiorrespiratória, que se pode verificar no gráfico 40, o 

valor mais alto registado foi na terceira avaliação, na qual o Renato obteve um registo de 38.56 

ml.kg-1.min-1, com uma classificação considerada razoável. Mas, logo na quarta avaliação, 

baixou a sua capacidade de resistência para um valor que é classificado como Muito Pobre.   

É igualmente possível constatar que existe uma melhoria na classificação entre as 

avaliações, sendo que na primeira avaliação o Renato obteve uma classificação de Muito pobre, 

e na última conseguiu melhorar e obteve uma classificação de Pobre.   

 

Gráfico 29: Resistência Cardiovascular (Renato) 

  

O gráfico apresentado abaixo mostra a evolução da flexibilidade. Verifica-se que o 

Renato, durante os 6 meses de avaliação, evoluiu nesta componente, assinalando uma melhoria 
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de 6cm. Podemos também constatar que existe uma evolução nas classificações, uma vez que, 

na primeira avaliação obteve a classificação de Razoável e na sexta avaliação evoluiu para 

Muito Bom.  

 

Gráfico 30: Flexibilidade (Renato) 

  

O gráfico de Resistência Muscular mostra os resultados obtidos durante as 6 avaliações. 

Como se pode verificar no teste de abdominal, o Renato, na primeira avaliação, realizou 23 

abdominais num intervalo de tempo de 1minuto, o que resulta numa classificação de Muito 

Bom. De acordo com o explicado no Capítulo III, na revisão bibliográfica, este teste é realizado 

com um metrónomo programado para que o avaliado realize 25 abdominais por minuto. Como 

se pode verificar, foi logo na segunda avaliação que o Renato conseguiu realizar os 25 

abdominais, classificando-se como Excelente.  

No que se refere à avaliação das flexões, podemos notar que entre a primeira e a última 

avaliação o Renato realizou mais 24, sendo a classificação de “excelente” alcançada logo na 

quarta avaliação, com 36 flexões realizadas.  

 

Gráfico 31: Resistência Muscular (Renato) 

  

27

32

37

1 2 3 4 5 6

2
9 3
0

,5

3
1

,5 3
3

3
4 3

7

C
en

tí
m

et
ro

s 
(C

m
)

Avaliações Realizados

Flexibilidade

Flexibilidade

0

20

40

60

1 2 3 4 5 6

2
3

2
5 2
5 2
5

2
5 2

5

2
1 3
0

3
3 3
6

3
8 4
5

R
e

p
ti

çõ
e

s 
R

e
al

iz
ad

o
s

Avaliações Realizados

Resistência Muscular

Abdominal

Flexão



Christopher Domingues 

 

Mestrado em Ciências de Desporto 

Vertente Desportos de Academia 

 

P á g i n a 140 | 154  

  

No gráfico nº 42, pode-se verificar que existiu uma melhoria em todos os exercícios 

realizados, notando-se uma maior diferença no exercício da prensa. Quando, na primeira 

avaliação de prensa, o Renato obteve uma estimativa de 1RM de 148kg, na última avaliação 

existiu uma evolução de 119kg, que resulta numa estimativa de 267kg. Os exercícios onde 

foram obtidas as estimativas mais baixas foram os exercícios do bíceps e do supino, registando-

se em ambos uma melhoria de apenas 8kg.  

 

Gráfico 32: Estimativa de 1RM (Renato) 

  

Em suma, pode-se verificar que o Renato não obteve melhorias muito notórias. A 

ausência no quinto mês de treino e a má alimentação efetuada durante essa ausência são fatores 

que explicam os maus resultados, que, por sua vez, contrariam as expectativas iniciais.  

 

Gráfico 33: Comparação entre a primeira e a última avaliação (Renato) 
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Como se pode verificar no gráfico nº44, durante as seis avaliações efetuadas o Renato 

melhorou em todos os componentes avaliados. A única componente em que não existem 

melhorias consideráveis é na Composição Corporal, em que manteve uma classificação de 

Muito Bom (4). Durante as 6 avaliações, o componente em que ocorreu maior evolução foi na 

resistência muscular. Com efeito, na primeira avaliação obteve uma classificação de Bom + 

(3), enquanto na componente cardiovascular regista uma leve melhoria, de Muito Pobre (1) 

para Pobre (2).  

    

Conclusão  

1. Reflexão Final  

  

Neste último capítulo do relatório do estágio serão abordados os principais obstáculos 

verificados durante o estágio e as competências que não foram adquiridos da forma esperada, 

com base nos objetivos traçados inicialmente. Este capítulo é caracterizado por três (3) pontos 

em que houve envolvimento: a sala de musculação/cardiofitness, as aulas de grupo (sala de 

spinning e o estúdio II) e a atuação dos monitores do ginásio. Após o término do ano de estágio, 

pode-se concluir que a minha prestação foi bastante satisfatória, uma vez que se verificaram 

muitos altos e baixos, quer físicos quer psicológicos. Contudo, sempre que possível, e quando 

reunidas as condições favoráveis, os objetivos inicialmente traçados foram, quase na íntegra, 

concretizados.  

 Chegado ao final do estágio, cumpre-me recordar a evolução obtida, não só na sala de 

musculação/cardiofitness mas também nas aulas de grupo. Com a conclusão deste estágio foi 

possível o controlo, de forma autónoma, de ambas as salas, em que foi possivel analisar, 

explicar e exemplificar a maioria dos casos que surgiram, bem como analisar e avaliar a 

condição física dos utentes do ginásio, realizar avaliações de aptidão física e programar um 

plano de treino de acordo com a estrutura que o Gandrafit utiliza, percebendo que cada 

caso/individuo é diferente, não só no que se respeita à condição física, mas também às 

patologias. Existiu, igualmente, uma melhoria na comunicação com os clientes e um maior à 

vontade com todos os que chegavam ao ginásio. No que se refere às aulas de grupo, não foi 

possível concluir todos os objetivos traçados no início do estágio, estando esta situação 

relacionada com dificuldades físicas que me condicionaram.  
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 O primeiro dia de estágio no ginásio caracterizou-se por uma visita completa ao espaço, 

de forma a conhecer todas as salas e serviços disponibilizados, tais como piscina, sala de 

relaxamento (sauna e banho turco) e estúdios. Durante a visita guiada foram explicados os 

procedimentos que existem em todas as divisões visitadas, informação esta que seria necessária 

para futura aplicação. Numa conversa posterior à visita foram explicados os objetivos do 

estágio, as etapas de aprendizagem e o horário de trabalho.  

 A primeira fase do estágio repartiu-se em duas partes, a primeira realizada na sala de 

musculação e cardiofitness, em que durante várias horas foram observados e identificados os 

erros dos clientes na execução dos exercícios, verificando-se, igualmente, que o monitor de 

serviço explicava e demonstrava a técnica correta para que o cliente realizasse o exercício em 

segurança.   

 Durante esta primeira fase, o meu objetivo principal era seguir um monitor e observar o 

primeiro contacto entre monitor e cliente. O primeiro contacto caracterizava-se pelo monitor a 

questionar o cliente se tinha alguma patologia, qual era o seu objetivo, a sua disponibilidade de 

treino e há quanto tempo não praticava exercício físico. Só após terem sido respondidas estas 

questões o monitor passava à elaboração de um plano de treino, adequado ao cliente. Ainda 

nesta primeira fase o responsável do ginásio permitiu aos formandos a liberdade de treinarem, 

durante as horas com menos movimento, para conhecerem melhor as máquinas de musculação e 

os ergómetros, permitindo assim que, caso necessário, houvesse uma maior facilidade em 

introduzir um programa ou demostrar o funcionamento das máquinas.   

 A entrada para a segunda fase só começou dois meses após a data inicial do estágio. Na 

primeira fase, o orientador fazia de “sombra”, para verificar tudo o que dizia e fazia durante o 

primeiro contacto com o cliente, uma vez que, para o ginásio, o primeiro contacto é considerado 

o mais importante. Logo após o primeiro contacto com o cliente, o orientador explicava os 

aspetos a melhorar. Nesta fase, a maior dificuldade que tive foi a abordagem ao nível técnico e a 

timidez que eu demostrava quando me relacionava com um cliente.  

O segundo objetivo desta fase era realizar o mesmo da primeira fase, mas sem a 

supervisão do orientador, ou seja, acompanhar o cliente, explicando como se faziam os 

exercícios, corrigindo o gesto técnico e a velocidade de execução dos exercícios. Foi também 

nesta fase que o responsável do ginásio permitiu a realização de avaliações de aptidão física, 

sendo que neste ginásio, até esta data, nunca tinham sido realizadas avaliações de aptidão física 

aos clientes. Estas avaliações foram realizados com os conhecimentos obtidos durante o 

primeiro ano do mestrado.  
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Nas etapas de aprendizagem das aulas de grupo existiam várias fases, sendo que a 

primeira fase era observar as aulas que suscitassem maior interesse, havendo uma maior 

componente teórica na observação dos gestos técnicos do instrutor, os batimentos da música, a 

forma como a comunicação era feita com os alunos e a sequência dos exercícios, sabendo que a 

maioria das aulas praticadas no ginásio e pré-coreografadas pelo Radical Fitness Portugal. Esta 

primeira fase obrigou à realização de algumas pesquisas e a “treinar o ouvido”.  

A segunda fase começou duas semanas após o primeiro contacto com as aulas de grupo. 

Esta fase tinha o objetivo de ganhar confiança e praticar os gestos técnicos que eram 

pretendidos em cada aula e assim melhorar a capacidade cardiorrespiratória.  

 A terceira fase, iniciada no mês de fevereiro, foi caracterizada por momentos de sucesso 

e outros de fracasso. O momento mais alto foi a participação como “sombra” nas apresentações 

de Power e de Pump, em que, para a sua preparação, houve a necessidade de realizar muitas 

etapas antes da apresentação.   

O objetivo da primeira etapa era ouvir constantemente as músicas e perceber muito bem 

os tempos dos batimentos de cada faixa de música, enquanto a segunda etapa foi caracterizada 

pelo estudo das coreografias das aulas, em que houve a necessidade de ver e rever todas as 

coreografias que faziam parte das aulas. A terceira etapa, considerada a mais cansativa, foi 

caracterizada pela parte prática das coreografias, em que, durante várias semanas e com muitas 

horas em frente ao espelho, foram treinadas as coreografias que iam ser utilizadas na 

apresentação. A utilização do espelho foi fundamental para determinar erros e assim corrigir os 

gestos técnicos que estavam previstos nas apresentações.  

A quarta etapa, igualmente cansativa mas com uma vertente mais divertida, é caraterizada 

como o ensaio para a apresentação, em que durante 3 dias foram preparadas, ensaiadas e 

corrigidas as coreografias e os gestos técnicos inerentes às mesmas.  

Apenas no dia da apresentação houve a possibilidade de contacto com a turma, tendo sido 

notória não só a dificuldade de gerir uma aula, como o nervosismo intrínseco ao facto de ser o 

primeiro contacto com um grupo de alunos cuja espectativa era alta. Contudo, e conforme foi 

declarado pelos alunos, a aula correu bem.   

Os momentos mais fracos do estágio aconteceram depois da realização da quarta aula 

como “sombra”, após a qual, um desconforto no joelho levou ao diagnóstico de uma rotura 

completa do menisco no joelho esquerdo, que levou à cirurgia. Durante esta, foi-me 

diagnosticado um bloqueio congénito auriculoventricular. Após a deteção do problema do 
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coração, o médico aconselhou-me a paragem absoluta de exercícios cardiovasculares, até que se 

fizessem todos os exames necessários para o correto diagnóstico.  

A partir desse momento, o foco do estágio foi dirigido à sala de musculação, à sala de 

cardiofitness e às avaliações de aptidão física, deixando para trás a realização das aulas de 

grupo. Contudo, o problema do joelho levou ao meu afastamento do ginásio durante cerca de 

um mês e meio.  

Chegando ao último ponto, não posso esquecer a importância que os monitores tiveram 

no meu percurso durante este ano de estágio, mais propriamente o Jorge, uma vez que estava a 

iniciar uma nova etapa e como tal sentia algumas dificuldades e dúvidas, nas quais os monitores 

foram um pilar fundamental para as ultrapassar.  

No que se refere às minhas obrigações como estagiário, penso ter executado os meus 

deveres, tendo-me dedicado ao máximo. Mas, em geral, tenho a perfeita perceção que poderia 

ter tido mais iniciativa e mais segurança nas tarefas em que estive envolvido.  

  

2. Reflexão Critica sobre a Prestação Geral  

 Durante o estágio, realizado no segundo ano de mestrado, tinha-se como objetivo 

aprender a ser um profissional exemplar, para que o conhecimento adquirido durante as 

unidades curriculares dos anos anteriores fosse posto em prática com sucesso. Uma das medidas 

aplicadas durante o estágio foi a implementação das avaliações físicas juntamente com os 

planos de treino personalizados para cada cliente, o que iria permitir que os objetivos de cada 

cliente fossem potenciados cientificamente, evitando lesões e aumentando a motivação, treino 

após treino.   

Durante este ano foram encontradas muitas barreiras, que tiveram de ser ultrapassadas 

para que seja certificado que no futuro próximo não sejam cometidos os mesmos erros, nem 

passadas as mesmas dificuldades. Não obstante o sucesso em ultrapassar algumas dessas 

barreiras, outras estiveram fora do meu alcance. Uma das barreiras que teve de ser ultrapassada, 

e que me custou muito, foi o mês e meio que tive de parar devido à lesão e aos problemas que 

me foram diagnosticados (e a que já fiz referencia), principalmente porque tudo ocorreu 

aquando da aprendizagem das aulas de grupo.  
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Outra barreira que teve de ser ultrapassada durante o estágio foi a falta de material para 

executar as avaliações. Neste sentido, tive de adquirir novos materiais, como uma balança, 

máquina de medir a pressão arterial e uma caixa de sit-and-reach.  

A população que se submeteu à avaliação de aptidão física encontrava-se maiormente na 

faixa etária compreendida entre os 20 e os 25 anos de idade. A maioria das pessoas que 

realizavam a primeira avaliação não voltaram a realizar a segunda. Este problema pode ser 

explicado pela falta de privacidade, devido ao facto de as avaliações serem realizadas numa 

divisão do ginásio, que fazia de passagem para os vestiários.  
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Anexo 1 Questionários   

 1.1 Triagem de Exercício Físico  

Triagem de Exercício Físico  

                  Nome:____________________________  Sexo: M F  Data de Nascimento: __/__/____  

I. Fatores de Risco (se você apontar dois ou mais fatores, é considerado como Risco 

Moderado).  

 _____ 1. Algum dos teus pais, irmãos/irmãs tiveram um ataque cardíaco, cirurgia, 

angioplastia, ou morte súbita cardíaca? Com que idade? (Para se qualificar 

como fator de risco o membro da família tinha que ter menos de 55 anos, se 

for masculino e menos de 65, se for feminino.)  

______2. Fumaste algum cigarro nos últimos seis meses? (se sim qualifica-se como um 

fator de risco.)   

______3. Qual é a sua pressão arterial normal? (≥140/90 Qualifica-se como fator de 

risco). Tom algum medicamento para a pressão arterial? (sim qualifica-se como 

fator de risco.)  

______4. Qual é o seu nível de LDL colesterol? Se não se sabe o seu nível de LDL, qual é 

o seu nível de colesterol total? Qual é seu nível de colesterol HDL? (LDL>130 

[ colesterol total>200 se não sabe o LDL] ou HDL<40 qualifica-se como fator 

de risco; HDL>60 Qualifica-se como um fator de risco negativo).  

______5. Qual é a sua glicemia em jejum? (≥100 qualifica-se como um fator de risco.)  

_______6. Qual é a sua altura e peso? (IMC≥30 qualifica-se como um fator de risco.) Qual 

é a sua circunferência da cintura? (Circunferência>102cm para masculino ou 

>88cm para o sexo feminino qualifica-se como um fator de risco.) Qual é a sua 

rácio cintura/anca? (rácio cintura/anca≥0.95 para masculino ou ≥0.86 para 

feminino qualifica-se como um fator de risco.)  

______7. Pratica, pelo menos, 30 minutos de atividade física moderada, na maioria dos 

dias da semana (ou equivalente)? (não qualifica-se como um fator de risco.)  

 

 



Christopher Domingues 

 

Mestrado em Ciências de Desporto 

Vertente Desportos de Academia 

 

P á g i n a 3 | 128  

  

II Sintomas (se você responder sim a um ou mais questões, você é considerado como Alto 

Risco.) 

______1. Alguma vez sentiu alguma dor ou desconforto no peito ou em redor? (ex.Isquemia.) 

 ______2. Sentiu, alguma vez, tonturas ou desmaios? (Tirando quando se levante 

rapidamente.)  

______3. Sentiu, alguma vez, dificuldade ao respirar quando deitado ou a dormir?  

______4. Alguma vez os seus tornozelos ficaram inchados? (tirando quando se está de pé durante 

um longo período de tempo)  

______5. Tem palpitações cardíacas (arritmia) ou um período incomum em que a frequência 

cardíaca é acelerada? (taquicardia>100bpm)  

______6. Alguma vez sentiu uma dor ardente ou cãibras nos músculos das pernas? (ex. 

Claudicação Intermitente)  

______7. Algum médico lhe detetou um sopro no coração? Em caso afirmativo, o que foi falado 

em relação à prática de atividade física?  

______8. Sente-se muito cansado ou tem dificuldades em respirar quando está a realizar atividades 

habituais?  

III Outros  

______1. Que idade têm? (Homens≥45 e Mulheres≥55 são considerados risco moderados.)  

______2. Tem alguma das doenças mencionados de seguida: doença cardíaca, doença arterial 

periférica, doença cerebrovascular, doença pulmonar obstrutiva cronica (enfisema ou 

bronquite cronica), asma, doença pulmonar intersticial, fibrose cística, diabetes melitos, 

distúrbios da tireoide, doença renal ou doença no fígado? (se respondeu sim, a avaliação 

de aptidão física pode ser adiada ou modificada.)  

______3. Tem algum problema ortopédico ou problemas nas articulações, com artrite ou uma 

lesão que ocorreu no passado, que pode piorar com exercício? (se a resposta for sim, a 

avaliação de aptidão física pode ser adiada ou modificada.)   

______4. Estás com sintomas de gripe, febre ou alguma outra infeção? (se a resposta for sim, a 

avaliação de aptidão física é adiada.)   

______5. Está grávida? (se a resposta for sim, a avaliação de aptidão física pode ser adiada.)   
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______6. Tem algum outro problema, que poderá levar a dificuldades em praticar exercício 

vigoroso?  

Interpretação  

Risco Baixo (Jovem, e nada mais de que um fator de risco) – pode realizar testes máximos ou entrar num programa de 

exercício vigoroso.  

Risco Moderado (Mais velho, ou dois ou mais fatores de risco) – pode realizar testes submáximos ou entrar num 

programa de exercício moderado.  

Risco Elevado (um ou mais sintomas, ou doenças) – não deve realizar uma avaliação de aptidão físico sem um médico 

ao lado, não deve realizar um plano de exercício sem o médico dizer o contrário.  

Criado por o autor (DPS) baseado na informação fornecido no capitulo 2 do ACSM’s guidelines for exercise testing 

and prescription ACSM, (2006)  

 

1.2 Questionário de Prontidão para Atividade Física PAR-Q   

Questionário de Prontidão para Atividade Física. 

PAR-Q 

(Questionário para pessoas com 15 a 69 anos de idade) 

A atividade física regular é alegre e saudável, e o número de pessoas a tornarem-se mais 

ativas é cada vez maior. Ser mais ativo apresenta maior segurança para a maioria das pessoas. 

Contudo, algumas pessoas devem consultar-se com o seu médico antes de começarem qualquer 

atividade física. 

Se está a planear tornar-se mais fisicamente ativa do que atualmente, convêm começar 

por responder a sete questões, que se encontram na box abaixo. Se tem entre 16 e 69 anos de 

idade, o PAR-Q dirá se precisa de consultar o seu médico antes de começar. Se tem mais de 69 

anos de idade e não costumava ser muito ativo, deve consultar de imediato o seu médico 

O bom senso é sempre o seu melhor guia ao responder a estas questões. Queira ler as 

questões com extremo cuidado e responder a cada uma delas com honestidade:  

 Responder Sim ou Não no quadro abaixo: 

       SIM   NÃO 

  

o seu médico já lhe disse que é portador de uma afeção cardíaca e que somente deve realizar a atividade física recomendada 

por um médico? 
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PAR-Q E VOCÊ 

(Questionário para pessoas com 15 a 69 anos de idade) 

Se respondeu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização consciente do PAR-Q: A Canadian Society for Exercise Physiology, Heath Canada, e seus agentes não assumem qualquer 

responsabilidade pelas pessoas que realizem uma atividade física e, se estiverem em dúvida após completar este questionário, 

consultem o seu médico antes de realizarem a atividade física. 

  

Sente dor no tórax quando realiza uma atividade física? 

 

  

No último mês, teve dor torácica quando não estava a realizar uma atividade física? 

 

  

Já perdeu o equilíbrio em virtude de uma tontura ou já perdeu a consciência? 

 

  

Sofre de algum problema ósseo ou articular que poderia ser agravado por uma mudança na sua atividade física? 

 

  

O seu médico está a receitar atualmente medicamentos (por exemplo, diuréticos) para pressão arterial ou alguma condição 

cardíaca? 

 

  

Está a par de alguma outra razão pela qual não deveria realizar uma atividade física? 

 

SIM para uma ou mais Questões 

 

Falar com o seu médico por telefone ou pessoalmente ANTES de iniciar qualquer exercício físico de 

longa duração ou antes de realizar uma avaliação para aptidão. Falar com o seu médico acerca do 

PAR-Q e das questões para as quais a sua resposta foi SIM. 

 Poderá ser capaz de realizar qualquer atividade que queira desde que comece lentamente e que 

progrida gradualmente. Ou pode ter que restringir as suas atividades àquelas que são seguras para a 

sua condição médica. Fale com o seu médico acerca dos tipos de atividades de que deseja participar, 

e siga o seu conselho. 

            - Descobrir que programas comunitários são seguros e úteis para si. 

 

NÃO a todas as Questões 

 

Se você respondeu NÃO com honestidade a todas as questões do PAR-Q, então 

pode estar razoavelmente seguro, pelo que pode: 

     - Começar a tornar-se muito mais fisicamente ativo – começar lentamente e 

progredir gradualmente. Esta é a maneira mais segura e mais fácil de prosseguir. 

     - Tomar parte de uma avaliação da aptidão – esta é uma excelente maneira 

de determinar a sua aptidão básica, para que possa planear a melhor maneira de 

viver ativamente. 

 

ESPERAR PARA TORNAR-SE 

MUITO MAIS ATIVO: 

 

- Se não se sente bem em virtude de uma 

enfermidade temporária como 

constipação ou febre – deve esperar até 

sentir-se melhor; Ou 

- Se está ou poderá estar grávida – fale 

com o seu médico antes de se tornar 

mais ativa. 

Queira observar: Se a sua saúde se modificou, de forma que agora as respostas de alterem SIM 

a qualquer uma das questões na Box, deve informar o seu profissional de aptidão ou de saúde. 

Poderá haver a necessidade de modificar o plano de atividade física 
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Li, compreendi e completei este questionário. Todas as dúvidas que tinha foram 

respondidas de forma plenamente satisfatória. 

 

Nome Completo__________________________________________________________  

Data: ____/ ____ / _____  

 

Assinatura:________________________                 

Testemunha: _________________________ 

 

1.3 Conceito Informado  

 

Conceito Informado  

  

1. Finalidade e explicação do teste  

Este teste irá fornecer uma estimativa da sua aptidão cardiorrespiratória. Você irá 

realizar um teste de esforço submáximo numa passadeira e completar a maior 

distância possível em 12 minutos, em que a intensidade do exercício é você que 

controla, dependendo do seu nível de aptidão física. Podemos parar o teste a qualquer 

momento por causa dos sinais de fadiga ou alterações no seu ritmo cardíaco ou 

pressão arterial, ou sintomas que podem ocorrer. É importante que perceba que pode 

parar quando quiser por causa da sensação de fadiga ou qualquer outro desconforto.  

2. Os riscos inerentes e desconfortos  

Existe a possibilidade de certas alterações que ocorrem durante o teste. Estes 

incluem a pressão arterial anormal, desmaio; ritmo cardíaco irregular, rápido ou lento 

e, em casos raros, ataque cardíaco, AVC ou morte. Todos os esforços serão realizados 

para minimizar estes riscos, avaliação de informações preliminares relativas à sua 
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saúde e fitness e por observações cuidadosas durante o teste. Equipamento de 

emergência e pessoal treinado estão disponíveis para lidar com situações inusitadas 

que possam surgir.  

3. Responsabilidades do participante  

As informações que possui sobre o seu estado de saúde ou experiências anteriores 

de coração sintomas relacionados (por exemplo, falta de ar com baixo nível de 

atividade, dor, pressão, tensão, peso no peito, pescoço, mandíbula, costas e / ou 

braços) com esforço físico pode afetar a segurança do seu teste de esforço. O seu 

relato imediato destes e quaisquer outros sintomas incomuns, com esforço durante o 

teste de exercício em si é muito importante. É responsável por revelar totalmente o seu 

histórico médico, bem como sintomas que podem ocorrer durante o teste. Deverá 

informar todos os medicamentos (incluindo a não prescrição) tomadas recentemente e, 

em particular, aquelas tomadas hoje para a equipa dos testes.  

4. Benefícios que podem ser esperados  

Os resultados obtidos no teste de exercício podem ajudar no desenvolvimento de 

uma prescrição individualizada de exercício e permite informações que serão úteis na 

localização das suas possíveis alterações da aptidão cardiorrespiratória ao longo do 

tempo.  

5. Questões  

Dúvidas sobre os procedimentos utilizados se tiver quaisquer dúvidas ou 

perguntas, por favor peça esclarecimentos.  

6. Uso de registos médicos  

As informações que são obtidas durante o teste ergométrico serão tratadas como 

privilegiadas e confidenciais. Não serão revelados a qualquer pessoa, exceto o seu 

médico assistente sem o seu consentimento por escrito. No entanto, as informações 

obtidas podem ser utilizadas para análise estatística ou fins científicos com o seu 

direito à privacidade.  

7. Consentimento  
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Eu consinto voluntariamente, participar de um teste de exercício para estimar a 

minha aptidão cardiorrespiratória. A minha permissão para executar este teste de 

esforço é dada voluntariamente. Entendo que eu sou livre para interromper o teste a 

qualquer momento se assim o desejar.  

Li este formulário, e eu entendo os procedimentos de teste que vou realizar e os 

riscos que apresentam e desconfortos. Sabendo estes riscos e desconfortos, e ter tido a 

oportunidade de fazer perguntas que foram respondidas para minha satisfação, eu 

consinto para participar neste teste.  

_________                                         _____________________________ 

Data                                                          Assinatura do cliente 

________                                             ____________________________ 

Data                                                           Assinatura da Testemunha  
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Anexo 2 Horários  

 Outubro 2012  

  

 

 

Novembro   
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Dezembro  
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Janeiro  
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Fevereiro   
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Abril 
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Maio 
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Junho 
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Julho 
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Anexo 3 Tabela de Fluxo de Pessoas Durante os 9 Meses do Estágio  
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Anexo 4 Planta do Ginásio  
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Anexo 5 Tabelas Classificativas (IMC, Risco de 

Doença, Percentagem de Massa Gorda, Curl-ups, 

Sit and Reach, Vo2Máx)  
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5.1 Tabela Índice Massa Corporal  
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5.2 Tabela Risco de Doença em Relação a Cintura e Índice Massa Corporal  

  

  

5.3 Percentagem de Massa Gorda   

  

5.3.1 Masculino  
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5.3.2 Feminino  

 

   

 

5.4 Tabela Classificativa Teste Curl-Ups  
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5.5 Tabela Classificativa Teste Flexões  

  

  

5.6 Tabela Classificativa Teste Sit-and-Reach  
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5.7 Tabela Classificativa VO2MAX   

 

5.7.1 Masculino  

 

   

 

5.7.2 Feminino 
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Anexo 6 Estudo de Casos Clínicos  

  

Anexo 6.1 1º Estudo Clinico: Jovem com Anorexia e escoliose  

 6.1.1.1 Formulários preenchidos Primeira Avaliação     

PAR Q E VOCÊ   
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Triagem de Exercício Físico  

  

  

 Conceito Informado 
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6.1.1.2 Formulários Preenchidos Segunda Avaliação    

PAR Q E VOCÊ   
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Triagem de Exercício Físico  

  

  

 Conceito Informado 
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6.1.1.3 Formulários Preenchidos Terceira Avaliação    

PAR Q E VOCÊ   
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Triagem de Exercício Físico  

  

  

 Conceito Informado 
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6.1.2 Composição Corporal   

 6.1.2.1 Primeira Avaliação  
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6.1.2.2 Segunda Avaliação  
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Christopher Domingues 

 

Mestrado em Ciências de Desporto 

Vertente Desportos de Academia 

 

P á g i n a 35 | 128  

  

6.1.2.3 Terceira Avaliação  
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6.1.3 Estimativa de 1RM  

 6.1.3.1 Primeira Avaliação  
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6.1.3.2 Segunda Avaliação  

 

6.1.3.3 Terceira Avaliação  
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6.1.4 Planos de Treino   

 6.1.4.1 Primeiro Plano de Treino  
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6.1.4.2 Segundo Plano de Treino  
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6.1.4.3 Terceira Plano de Treino  
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6.1.5 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo   

 6.1.5.1 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo entre a Primeira e a Segunda Avaliação  

 

     

Objetivo- Aumentar o Peso Corporal para os 35.8kg 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

35.5kg 37kg 1.5kg 

Objetivo- Aumentar a percentagem da Massa Gorda para 7.4% 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

7.2% 9.3% +2.1% 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 7.5cm 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

7cm 10cm +3cm 

Objetivo- Realizar mais 2 flexões e Abdominais na Avaliação de Resistência Muscular 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

Abdominal 19 Abdominal 21 +2 Abdominais 

Flexões 16 Flexões 17 +1 Flexão 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 0.5kg em todos os Exercícios 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

Supino 22kg Supino 23kg +1kg 

Prensa 60kg Prensa 62kg +2kg 

Puxador à Frente 22kg Puxador à Frente 26kg +4kg 

Bicep curl 12kg Bicep curl 13kg +1kg 
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6.1.5.2 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo entre a Segunda e Terceira Avaliação 

  

     

Objetivo- Aumentar o Peso Corporal para os 37.3kg 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

37kg 36.6kg 0.4kg 

Objetivo- Aumentar a percentagem da Massa Gorda para 10% 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

9.3% 8.9% 0.4% 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 10.5cm 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

10cm 14cm +4cm 

Objetivo- Realizar mais 2 flexões e Abdominais na Avaliação de Resistência Muscular 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Abdominal 21 Abdominal 25 +4 Abdominais 

Flexões 17 Flexões 23 +6 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 0.5kg em todos os Exercícios 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Supino 23kg Supino 26kg +3kg 

Prensa 62kg Prensa 64kg +2kg 

Puxador à Frente 26kg Puxador à Frente 26kg 0kg 

Bicep curl 13kg Bicep curl 14kg +1kg 
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6.1.6 Conclusão dos Objetivos Traçados a Medio Prazo   

 6.1.6.1 Conclusão dos Objetivos traçados a Medio Prazo entre a Primeira e a Terceira avaliação  

 

     

Objetivo- Aumentar o Peso Corporal para os 36.1kg 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

35.5kg 36.6kg 1.1kg 

Objetivo- Aumentar a percentagem da Massa Gorda para 8.4% 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

7.2% 8.9% +1.7% 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 8cm 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

7cm 14cm +7cm 

Objetivo- Realizar mais 4 flexões e Abdominais na Avaliação de Resistência Muscular 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Abdominal 19 Abdominal 25 +6 Abdominais 

Flexões 16 Flexões 23 +7 Flexão 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 1kg em todos os Exercícios 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Supino 22kg Supino 26kg +4kg 

Prensa 60kg Prensa 64kg +4kg 

Puxador à Frente 22kg Puxador à Frente 26kg +4kg 

Bicep curl 12kg Bicep curl 14kg +2kg 
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6.1.7 Conclusão dos Resultados Obtidos entre a Primeira e a última avaliação 

   

Classificação Peso Corporal 

1º Avaliação 5º Avaliação 

Resultado 

Obtido 
Peso Ideal Classificação 

Resultado 

Obtido 
Peso Ideal Classificação 

35.5kg 57.8kg 2 36.6kg 57.8 2 

Classificação de Percentagem da Massa Gorda 

Resultado 

Obtido 

Percentagem 

Saudável 
Classificação 

Resultado 

Obtido 

Percentagem 

Saudável 
Classificação 

7.2% 18.66% 
Muito 

Magra 
8.9% 18.66% Muito Magra 

Classificação de Índice Massa Corporal (kg.m2) 

Resultado 

Obtido 
IMC Saudável Classificação 

Resultado 

Obtido 
IMC Saudável Classificação 

13.53 18.5 – 24.9 
Abaixo de 

Peso 
13.95 18.5 – 24.9 Abaixo de Peso 

Classificação de Circunferência do abdominal 

Resultado 

Obtido 

Circunferência 

Saudável 
Classificação 

Resultado 

Obtido 

Circunferência 

Saudável 
Classificação 

51.3 <70 -  ≥89 Muito Baixo 52.5 <70 - ≥89 Muito Baixo 

Classificação de Resistência Cardiovascular (ml.kg-1.min-1) 

Resultado Obtido Classificação Resultado Obtido Classificação 

32.26 Razoável 33.60 Bom 

Classificação de Resistência Muscular 

Resultado Obtido Classificação Resultado Obtido Classificação 

Abdominal 19 Muito Bom Abdominal 25 Excelente 

Flexão 16 Bom Flexão 23 Muito Bom 

Classificação na Avaliação de Sit-and-Reach 

Resultado Obtido Classificação Resultado Obtido Classificação 

7 Fraco 14cm Fraco 

Classificação na Avaliação de Força Muscular (Estimativa de 1RM) 

Resultado Obtido Classificação Resultado Obtido Classificação 

Supino 22kg Bom Supino 26kg Bom 

Prensa 62kg Pobre Prensa 64kg Pobre 

Puxador à Frente 

22kg 
Pobre 

Puxador à Frente 

26kg 
Bom 

Bicep curl 12kg Bom Bicep curl 14kg Bom 
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6.1.8 Resultados Obtidos Durante as Três Avaliações  

  

Avaliações 11/05/2013 11/06/2013 11/07/2013 

Composição Corporal 

Peso 35.5 37 36.6 

Índice Massa 

Corporal 
13.53 14 13.95 

Percentagem Gorda 7.2 9.3 8.8 

Circunferência 

Cintura 
51.3 53 52.5 

Perímetros Corporal 

Braço Contraído 20.2 20.7 20.5 

Braço Descontraído 19.3 19.3 19.6 

Cintura 51.3 53 52.5 

Anca 74.5 75.5 75.5 

Crural 35.9 39.6 39.1 

Geminal 29.5 30.2 29.2 

Avaliação Cardiorrespiratório 

Vo2Máx 32,26 ------- 33.60 

Avaliação Resistência Muscular 

Abdominal 19 21 25 

Flexões 16 17 23 

Avaliação Flexibilidade 

Sit-and-Reach 7 10 14 

Avaliação Força Muscular 1RM (Estimativa) 

Supino 22 23 26 

Prensa 60 62 64 

Puxador à Frente 22 26 26 

Bícep 12 13 14 
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Anexo 6.2 2º Estudo Clínico: Jovem com Obesidade  

  

6.2.1 Formulários preenchidos     

 6.2.1.1 Primeira Avaliação  

PAR Q E VOCÊ   
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Triagem de Exercício Físico  

 

 

 

  

 Conceito Informado 

  

 

     



Christopher Domingues 

 

Mestrado em Ciências de Desporto 

Vertente Desportos de Academia 

 

P á g i n a 49 | 128  

  

 6.2.1.2 Segunda Avaliação  

PAR Q E VOCÊ   
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Triagem de Exercício Físico  

  

  

 Conceito Informado 
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6.2.1.3 Primeira Avaliação  

PAR Q E VOCÊ   
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Triagem de Exercício Físico  

  

 

Conceito Informado 
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6.2.1.4 Quarta Avaliação  

PAR Q E VOCÊ   
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Triagem de Exercício Físico  

  

  

 Conceito Informado 
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6.2.1.5 Quinta Avaliação  

PAR Q E VOCÊ   
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Triagem de Exercício Físico  

  

  

 Conceito Informado 
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6.2.2 Composição Corporal  

 6.2.2.1 Primeira Avaliação  
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6.2.2.2 Segunda Avaliação  
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6.2.2.3 Terceira Avaliação  
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6.2.2.4 Quarta Avaliação  
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6.2.2.5 Quinta Avaliação  
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6.2.3 Estimativa de 1RM  

  

6.2.3.1 Primeira Avaliação  
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6.2.3.2 Segunda Avaliação  

 

 

6.2.3.3 Terceira Avaliação 
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6.2.3.4 Quarta Avaliação  

 

6.2.3.5 Quinta Avaliação  
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6.2.4 Planos de Treino  

 6.2.4.1 Primeiro Plano de Treino  
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6.2.4.2 Segundo Plano de Treino  
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6.2.4.3 Terceira Plano de Treino. 
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6.2.4.4 Quarto Plano de Treino  
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6.2.4.5 Quinto Plano de Treino  
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6.2.5 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo  

 6.2.5.1 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo entre a Primeira e a Segunda Avaliação  

Objetivo- Perder uma media de 500gr por semana de peso corporal (2kg Mensais) 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

93.9kg 91.1kg 2.8kg 

Objetivo- Diminuir a percentagem da Massa Gorda para 21% 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

22.6% 21.3% +2.1% 

Objetivo- No final Conseguir correr 3 Minutos Seguidos Sem Parar 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

2Minutos e 20Segundos 3Minutos e 10 Segundos +50segundos 

Objetivo- Realizar mais 2 Flexões e mais 1 Abdominal na avaliação de Resistência Muscular 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

Abdominal 24 Abdominal 25 +1 Abdominal 

Flexões 17 Flexões 22 +5 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 30cm 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

29.5cm 30cm +0.5cm 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 1kg em todos os exercícios que 

constam na avaliação 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

Supino 67kg Supino 68kg +1kg 

Prensa 268kg Prensa 278kg +10kg 

Puxador à Frente 81kg Puxador à Frente 84kg +3kg 

Bicep curl 31kg Bicep curl 32kg +1kg 
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6.2.5.2 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo entre a Segunda e a Terceira Avaliação  

Objetivo- Perder uma media de 500gr por semana de peso corporal (2kg Mensais) 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

91.1kg 87.8kg -3.3kg 

Objetivo- Diminuir a percentagem da Massa Gorda para 20% 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

21.3% 20.4% -0.9% 

Objetivo- No Final do Mês Conseguir Correr 1km Seguidos Sem Parar 

Objetivo: Realizar mais 2 Flexões e Manter a Classificação do Abdominal como Excelente na 

Avaliação de Resistência Muscular 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Abdominal 25 Abdominal 25 Abdominal 

Flexões 22 Flexões 24 +2 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 31cm 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

30cm 32cm +2cm 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 1kg em todos os Exercícios 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Supino 68kg Supino 68kg 0kg 

Prensa 278kg Prensa 299kg +21kg 

Puxador à Frente 84kg Puxador à Frente 85kg +1kg 

Bicep curl 32kg Bicep curl 33kg +1kg 
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 6.2.5.3 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo entre a Terceira e a Quarta Avaliação 

  

     

Objetivo- Perder uma media de 500gr por semana de peso corporal (2kg Mensais) 

3º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

87.8kg 85.9kg -1.9kg 

Objetivo- Diminuir a percentagem da Massa Gorda para 19% 

3º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

20.4% 20.2% -0.9% 

Objetivo- No Final do Mês Conseguir Correr 1.5km Seguido, Sem Paragens 

Objetivo- Realizar mais 3 Flexões e Manter a Classificação do Abdominal como Excelente na 

Avaliação de Resistência Muscular 

3º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

Abdominal 25 Abdominal 25 Abdominal 

Flexões 24 Flexões 24 Flexões 

Objetivo- Melhorar o Resultado da Flexibilidade em 1 Centímetro Relativamente à Avaliação 

Anterior 

3º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

32cm 34cm +2cm 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 1kg em todos os Exercícios 

3º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

Supino 68kg Supino 69kg 1kg 

Prensa 299kg Prensa 311kg +12kg 

Puxador à Frente 85kg Puxador à Frente 87kg +2kg 

Bicep curl 33kg Bicep curl 33kg 0kg 
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6.2.5.4 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo entre a Quarta e a Quinta Avaliação  

Objetivo- Perder uma media de 500gr por semana de peso corporal (2kg Mensais) 

4º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

85.9kg 84.9kg 1kg 

Objetivo- Diminuir a percentagem da Massa Gorda para 19% 

4º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

20.2% 18.9% -0.9% 

Objetivo- Melhorar os resultados obtidos na ultima Avaliação de Flexibilidade por 1cm 

4º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

34cm 37.5cm +3.5cm 

Objetivo- No Final do Mês Conseguir Correr 20 Minutos Seguido, Sem Paragens 

Realizar mais 3 Flexões e Manter a Classificação do Abdominal como Excelente na Avaliação de 

Resistência Muscular 

4º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

Abdominal 25 Abdominal 25 Abdominal 

Flexões 24 Flexões 31 +7 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 1kg em todos os Exercícios 

5º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

Supino 69kg Supino 79kg +10kg 

Prensa 311kg Prensa 315kg +4kg 

Puxador à Frente 87kg Puxador à Frente 89kg +2kg 

Bicep curl 33kg Bicep curl 34kg +1kg 
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6.2.6 Conclusão dos Objetivos Traçados a Medio Prazo  

6.2.6.1 Conclusão dos Objetivos traçados a Medio Prazo entre a Primeira e a Terceira Avaliação  

Objetivo- O Peso Corporal devia estar entre os 87 e os 89Kg 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

93.9kg 87.8kg 6.1kg 

Objetivo- A Percentagem de Massa Gorda devia estar entre os 19 e os 20 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

22.6% 20.4% -0.9% 

Objetivo- No Final do Mês Conseguir 1km Seguido, Sem Paragens 

Objetivo- Melhorar os resultados obtidos na ultima Avaliação de Flexibilidade por 2cm 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

29.5cm 32cm +2.5cm 

Objetivo- Realizar mais 4 Flexões e Melhorar a Classificação do Abdominal para Excelente na 

Avaliação de Resistência Muscular 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Abdominal 24 Abdominal 25 +1 Abdominal 

Flexões 17 Flexões 22 +5 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 2kg em todos os Exercícios 

5º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Supino 67kg Supino 68kg +1kg 

Prensa 268kg Prensa 299kg +31kg 

Puxador à Frente 81kg Puxador à Frente 85kg +4kg 

Bicep curl 31kg Bicep curl 33kg +2kg 
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6.2.6.2 Conclusão dos Objetivos traçados a Medio Prazo entre a Segunda e a Quarta Avaliação  

 

Objetivo- O Peso Corporal devia estar entre os 85 e os 86Kg 

2º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

91.1kg 85.9kg 5.2kg 

Objetivo- A Percentagem de Massa Gorda devia estar entre os 18 e os 19 

2º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

21.3% 20.2% -1.1% 

Objetivo- No Final do Mês Conseguir 1.5km Seguido, Sem Paragens 

Objetivo- Melhorar os resultados obtidos na ultima Avaliação de Flexibilidade por 2cm 

2º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

30cm 34cm +2cm 

Realizar mais 4 Flexões e Manter a Classificação do Abdominal como Excelente na Avaliação 

de Resistência Muscular 

2º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

Abdominal 25 Abdominal 25 Abdominal 

Flexões 22 Flexões 24 +2 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 2kg em todos os Exercícios 

2º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

Supino 68kg Supino 69kg +1kg 

Prensa 278kg Prensa 311kg +33kg 

Puxador à Frente 84kg Puxador à Frente 87kg +3kg 

Bicep curl 32kg Bicep curl 33kg +1kg 
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6.2.6.3 Conclusão dos Objetivos traçados a Medio Prazo entre a Terceira e a Quinta Avaliação  

Objetivo- O Peso Corporal devia estar entre os 84 e os 85Kg 

3º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

87.8kg 84.9kg 2.9kg 

Objetivo- A Percentagem de Massa Gorda devia estar entre os 17 e os 18% 

3º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

20.4% 18.9% -1.5% 

Objetivo- No Final do Mês Conseguir 2km Seguido, Sem Paragens 

Objetivo- Melhorar os resultados obtidos na ultima Avaliação de Flexibilidade por 2cm 

3º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

32cm 37.5cm +5.5cm 

Realizar mais 4 Flexões e Manter a Classificação do Abdominal como Excelente na Avaliação de 

Resistência Muscular 

3º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

Abdominal 25 Abdominal 25 Abdominal 

Flexões 24 Flexões 31 +7 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 1kg em todos os Exercícios 

3º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

Supino 68kg Supino 79kg +11kg 

Prensa 299kg Prensa 315kg +16kg 

Puxador à Frente 85kg Puxador à Frente 89kg +4kg 

Bicep curl 33kg Bicep curl 34kg +1kg 
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6.2.7 Conclusão dos Resultados Obtidos entre a Primeira e última Avaliação  

     

Classificação Peso Corporal 

1º Avaliação 5º Avaliação 

Resultado 

Obtido 
Peso Saudável Classificação 

Resultado 

Obtido 
Peso Saudável Classificação 

93.9 65.7 1.5 84.9kg 65.7 2.3 

Classificação de Percentagem da Massa Gorda 

Resultado 

Obtido 

Percentagem 

Saudável 
Classificação 

Resultado 

Obtido 

Percentagem 

Saudável 
Classificação 

22.6% 10% Pobre 18.9% 10% Razoável 

Classificação de Índice Massa Corporal (kg.m2) 

Resultado 

Obtido 
IMC Saudável Classificação 

Resultado 

Obtido 
IMC Saudável CLassificação 

32.11 18.5 – 24.9 Obesidade I 29.03 18.5 – 24.9 Excesso de Peso 

Classificação de Circunferência do abdominal 

Resultado 

Obtido 

Circunferência 

Saudável 
Classificação 

Resultado 

Obtido 

Circunferência 

Saudável 
Classificação 

103.5 <80 -  ≥99 Alto 94.6 <80 - ≥99 Baixo 

Classificação de Resistencia Cardiovascular (ml.kg-1.min-1) 

Resultado Obtido Classificação Resultado Obtido Classificação 

32.09 Muito Pobre 37.88 Muito Pobre 

Classificação de Resistência Muscular 

Resultado Obtido Classificação Resultado Obtido Classificação 

Abdominal 24 Muito Bom Abdominal 25 Excelente 

Flexão 17 Razoável Flexão 31 Muito Bom 

Classificação na Avaliação de Sit-and-Reach 

Resultado Obtido Classificação Resultado Obtido Classificação 

29.5cm Razoável 37.5cm Muito Bom 

Classificação na Avaliação de Força Muscular (Estimativa de 1RM) 

Resultado Obtido Classificação Resultado Obtido Classificação 

Supino 67kg Muito Pobre Supino 79kg Pobre 

Prensa 268kg Excelente Prensa 315kg Excelente 

Puxador à Frente 81kg Pobre Puxador à Frente 89kg Muito Bom 

Bicep curl 31kg Muito Pobre Bicep curl 34kg Pobre 
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6.2.8 Resultados Obtidos Durante os Cinco Avaliações  

 

 Avaliações 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 4ª Avaliação 5ª Avaliação 

Composição Corporal  

Peso 93.9 91.1 87.8 85.9 84.9 

Índice Massa 

Corporal 
32.11 31.15 30.03 29.38 29.03 

Percentagem 

Gorda 
22.6 21.3 20.4 20.2 18.9 

Circunferência 

Cintura 
103.5 100.5 97.1 96.7 94.6 

Perímetros Corporal  

Braço Contraído 36.2 37.4 35.9 36.2 36.2 

Braço 

Descontraído 
38.2 36.7 35.5 35.2 34.3 

Torácico 108.5 106.4 104.5 104 101.2 

Cintura 103.5 100.5 97.1 96.7 94.6 

Anca 109.5 108.5 103.3 103 103.2 

Crural 67.2 65.1 63.5 62.1 61.7 

Geminal 45.3 44.7 43.9 42.5 43.1 

Avaliação Cardiorrespiratório  

Vo2Máx 32.09 33.69 35.70 33.19 37.88 

Avaliação Resistência Muscular  

Abdominal 24 25 25 25 25 

Flexões 17 22 24 24 31 

Avaliação Flexibilidade  

Sit-and-Reach 29.5 30 32 34 37.5 

Avaliação de Força (Estimativa de 1RM)  

Supino 67 68 68 69 70 

Prensa 268 278 299 311 315 

Puxador à Frente 81 84 85 87 70 

Bícep 31 32 33 33 34 
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Anexo 6.3 4º Estudo Clínico: Jovem com Deformidade Congénita do Tórax  

  

6.3.1 Formulários Preenchidos  

 6.3.1.1 Primeira Avaliação   

 PAR Q e VOCÊ  
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Triagem de Exercício Físico   

  

   

 Conceito Informado 
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6.3.1.2 Segunda Avaliação  

 PAR Q e VOCÊ  
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Triagem de Exercício Físico  

  

 

Conceito Informado 
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6.3.1.3 Terceira Avaliação  

 PAR Q e VOCÊ  
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Triagem de Exercício Físico  

  

   

Conceito Informado 
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6.3.1.4 Quarta Avaliação  

 PAR Q e VOCÊ  
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Triagem de Exercício Físico  

   

 Conceito Informado 
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9.3.1.5 Quinta Avaliação  

 PAR Q e VOCÊ  
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Triagem de Exercício Físico  

  

 

Conceito Informado 
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6.3.1.6 Sexta Avaliação  

 PAR Q e VOCÊ  
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Triagem de Exercício Físico  

  

 

Conceito Informado 
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6.3.2 Composição Corporal  

6.4.2.1 Primeira Avaliação 
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6.3.2.2 Segunda Avaliação  

 

  



Christopher Domingues 

 

Mestrado em Ciências de Desporto 

Vertente Desportos de Academia 

 

P á g i n a 99 | 128  
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6.3.2.3 Terceira Avaliação 
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6.3.2.4 Quarta Avaliação 
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6.3.2.5 Quinta Avaliação 
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6.3.2.6 Sexta Avaliação 
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6.3.3 Estimativa de 1RM  

 6.3.3.1 Primeira Avaliação  
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6.3.3.2 Segunda Avaliação  

 

6.3.3.3 Terceira Avaliação 
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6.3.3.4 Quarta Avaliação 

 

6.3.3.5 Quinta Avaliação 
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6.3.3.6 Sexta Avaliação 
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6.3.4 Planos de Treino  

 6.3.4.1 Primeiro Plano de Treino  
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6.3.4.2 Segundo Plano de Treino  
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6.3.4.3 Terceiro Plano de Treino  
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6.3.4.4 Quarto Plano de Treino  
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6.3.4.5 Quinto Plano de Treino  
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6.3.4.6 Sexto Plano de Treino  
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6.3.5 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo   

 6.3.5.1 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo entre a Primeira e a Segunda Avaliação  

Objetivo- Aumentar 400g de peso corporal (100g por semana); 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

55.3kg 55.4kg +100g 

Objetivo- Aumentar a percentagem de massa gorda para 9% 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

8.8% 6.5% -2.3% 

Objectivo - Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.2cm que constam na avaliação 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

Braço Contraído 29.5 Braço Contraído 30.3 +0.8cm 

Braço Descontraído 27.5 Braço Descontraído 27.7 +0.2cm 

Torácico 89 Torácico 92.3 +3.3cm 

Cintura 69.5 Cintura 69.9 +0.4cm 

Anca 82.5 Anca 85.1 +2.6cm 

Crural 48 Crural 49.8 +1.8cm 

Geminal 35.5 Geminal 35.3 -0.2cm 

Objetivo- Realizar mais 3 Flexões e Aumentar a classificação do Abdominal como Excelente na 

avaliação de Resistência Muscular 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

Abdominal 23 Abdominal 25 + 2 Abdominais 

Flexões 21 Flexões 30 +9 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 29.5cm 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

29cm 30.5cm +1.5cm 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 1kg em todos os Exercícios que 

constam na avaliação 

1º Avaliação 2º Avaliação Resultado 

Supino 55kg Supino 57kg +2kg 

Prensa 148kg Prensa 160kg +12kg 

Puxador à Frente 53kg Puxador à Frente 56kg +3kg 

Bicep curl 22kg Bicep curl 23kg +1kg 
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6.3.5.2 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo entre a Segunda e a Terceira Avaliação 

Objetivo- Aumentar 400g de peso corporal (100g por semana); 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

55.4kg 56.6kg +1.2kg 

Objetivo- Aumentar a percentagem de massa gorda entre 6.7 e os 7 % 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

6.5% 7.7% +1.2% 

Objectivo - Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.2cm que constam na avaliação 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Braço Contraído 30.3 Braço Contraído 30.5 +0.2cm 

Braço Descontraído 27.7 Braço Descontraído 27.5 -0.2cm 

Torácico 92.3 Torácico 93.2 +0.9cm 

Cintura 69.9 Cintura 70.5 +0.6cm 

Anca 85.1 Anca 87.5 +2.4cm 

Crural 49.8 Crural 50 +0.2cm 

Geminal 35.3 Geminal 35.2 -0.2cm 

Objetivo- Realizar mais 3 Flexões e Manter a classificação do Abdominal como Excelente na 

avaliação de Resistência Muscular 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Abdominal 25 Abdominal 25 0Abdominais 

Flexões 30 Flexões 33 +3 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 31cm 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

30.5cm 31.5cm +1.5cm 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 1kg em todos os Exercícios que 

constam na avaliação 

2º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Supino 57kg Supino 58kg +1kg 

Prensa 160kg Prensa 177kg +17kg 

Puxador à Frente 56kg Puxador à Frente 59kg +3kg 

Bicep curl 23kg Bicep curl 24kg +1kg 
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6.3.5.3 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo entre a Terceira e a Quarta Avaliação  

Objetivo- Aumentar 400g de peso corporal (100g por semana); 

3º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

56.6kg 57.4kg +0.8kg 

Objetivo- Aumentar a percentagem de massa gorda entre 8 e os 8.5 % 

3º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

7.7% 9.4% +1.7% 

Objectivo - Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.2cm que constam na avaliação 

3º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

Braço Contraído 30.5 Braço Contraído 30.9 +0.4cm 

Braço Descontraído 27.5 Braço Descontraído 28.5 +1cm 

Torácico 93.2 Torácico 94.5 +1.3cm 

Cintura 70.5 Cintura 70.8 +0.3cm 

Anca 87.5 Anca 85.7 -1.8cm 

Crural 50 Crural 50.7 +0.7cm 

Geminal 35.2 Geminal 35.6 +0.4cm 

Objetivo- Realizar mais 3 Flexões e Manter a classificação do Abdominal como Excelente na 
avaliação de Resistência Muscular 

3º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

Abdominal 25 Abdominal 25 0Abdominais 

Flexões 33 Flexões 36 +3 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 32cm 

3º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

31.5cm 33cm +1.5cm 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 1kg em todos os Exercícios que 
constam na avaliação 

3º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

Supino 58kg Supino 61kg +3kg 

Prensa 177kg Prensa 180kg +3kg 

Puxador à Frente 59kg Puxador à Frente 66kg +7kg 

Bicep curl 24kg Bicep curl 25kg +1kg 
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 6.3.5.4 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo entre a Quarta e a Quinta Avaliação  

Objetivo- Aumentar 400g de peso corporal (100g por semana); 

4º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

57.4kg 55.9kg -1.5kg 

Objetivo- Aumentar a percentagem de massa gorda entre 9.5 e os 10 % 

4º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

9.4% 5.4% -4% 

Objectivo - Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.2cm que constam na avaliação 

4º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

Braço Contraído 30.9 Braço Contraído 30.3 -0.6cm 

Braço Descontraído 28.5 Braço Descontraído 27.6 -0.9cm 

Torácico 94.5 Torácico 93.5 -1cm 

Cintura 70.8 Cintura 70.5 -0.3cm 

Anca 85.7 Anca 86.5 +0.8cm 

Crural 50.7 Crural 48.5 -2.2cm 

Geminal 35.6 Geminal 36 +0.4cm 

Objetivo- Realizar mais 3 Flexões e Manter a classificação do Abdominal como Excelente na avaliação 

de Resistência Muscular 

4º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

Abdominal 25 Abdominal 25 0Abdominais 

Flexões 36 Flexões 38 +2 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 33.5cm 

4º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

33cm 34cm +1cm 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 1kg em todos os Exercícios que constam na 

avaliação 

4º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

Supino 61kg Supino 67kg +6kg 

Prensa 180kg Prensa 269kg +89kg 

Puxador à Frente 66kg Puxador à Frente 75kg +9kg 

Bicep curl 25kg Bicep curl 28kg +3kg 
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6.3.5.5 Conclusão dos Objetivos traçados a Curto Prazo entre a Quinta e a Sexta Avaliação  

Objetivo- Aumentar 400g de peso corporal (100g por semana); 

5º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

55.9kg 59.2kg +3.6kg 

Objetivo- Aumentar a percentagem de massa gorda entre 5.5 e os 6 % 

5º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

5.4% 9.4% +4% 

Objectivo - Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.2cm que constam na avaliação 

5º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

Braço Contraído 30.3 Braço Contraído 30.5 +0.2cm 

Braço Descontraído 27.6 Braço Descontraído 27.5 -0.1cm 

Torácico 93.5 Torácico 94.5 +1cm 

Cintura 70.5 Cintura 71.1 +0.6cm 

Anca 86.5 Anca 86 -0.5cm 

Crural 48.5 Crural 49.5 +1cm 

Geminal 36 Geminal 35.5 -0.5cm 

Objetivo- Realizar mais 3 Flexões e Manter a classificação do Abdominal como Excelente na avaliação de 

Resistência Muscular 

5º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

Abdominal 25 Abdominal 25 0Abdominais 

Flexões 38 Flexões 45 +7 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 34.5cm 

5º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

34cm 37cm +3cm 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 1kg em todos os Exercícios que constam na 

avaliação 

5º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

Supino 67kg Supino 63kg -4kg 

Prensa 269kg Prensa 267kg -2kg 

Puxador à Frente 75kg Puxador à Frente 84kg +9kg 

Bicep curl 28kg Bicep curl 30kg +2kg 
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6.3.6 Conclusão dos Objetivos traçados a Medio Prazo  

 6.3.6.1 Conclusão dos Objetivos traçados a medio Prazo entre a Primeira e a Terceira 

Avaliação  
Objetivo- Aumentar o peso corporal para um valor igual ou superior ao 56kg   

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

55.3kg 56.6kg +1.3kg 

Objetivo- Aumentar a percentagem de massa gorda entre 9.5 e os 10 % 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

8.8% 7.7% -0.9% 

Objectivo - Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.4cm que constam na avaliação 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Braço Contraído 29.5 Braço Contraído 30.5 +1cm 

Braço Descontraído 27.5 Braço Descontraído 27.5 0cm 

Torácico 89 Torácico 93.2 +4.2cm 

Cintura 69.5 Cintura 70.5 +1cm 

Anca 82.5 Anca 87.5 +5cm 

Crural 48 Crural 50 +2cm 

Geminal 35.5 Geminal 35.2 -0.3cm 

Objetivo- Realizar mais 6 Flexões e Aumentar a classificação do Abdominal para Excelente na avaliação de 
Resistência Muscular 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

Abdominal 23 Abdominal 25 +2 Abdominais 

Flexões 21 Flexões 33 +12 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 30cm 

1º Avaliação 3º Avaliação Resultado 

29cm 31.5cm +2.5cm 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 2kg em todos os Exercícios que constam na 
avaliação 

1º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

Supino 55kg Supino 58kg +4kg 

Prensa 148kg Prensa 177kg +29kg 

Puxador à Frente 53kg Puxador à Frente 59kg +6kg 

Bicep curl 22kg Bicep curl 24kg +2kg 
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6.3.6.2 Conclusão dos Objetivos traçados a medio Prazo entre a Segunda e a quarta Avaliação  

Objetivo- Aumentar o peso corporal para um valor igual ou superior ao 56.2kg 

2º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

55.4kg 57.4kg +2kg 

Objetivo- Aumentar a percentagem de massa gorda entre 7 e os 7.5 % 

2º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

6.5% 9.4% +2.9% 

Objectivo - Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.4cm que constam na avaliação 

2º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

Braço Contraído 30.3 Braço Contraído 30.9 +0.6cm 

Braço Descontraído 27.7 Braço Descontraído 28.5 +0.8cm 

Torácico 92.3 Torácico 94.5 +2.2cm 

Cintura 69.9 Cintura 70.8 +0.9cm 

Anca 85.1 Anca 85.7 +0.6cm 

Crural 49.8 Crural 50.7 +0.9cm 

Geminal 35.3 Geminal 35.6 +0.3cm 

Objetivo- Realizar mais 6 Flexões e manter a classificação do Abdominal como Excelente na avaliação 
de Resistência Muscular 

2º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

Abdominal 25 Abdominal 25 0Abdominais 

Flexões 30 Flexões 36 +3 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 31.5cm 

2º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

30.5cm 33cm +2.5cm 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 2kg em todos os Exercícios que constam na 
avaliação 

2º Avaliação 4º Avaliação Resultado 

Supino 57kg Supino 61kg +4kg 

Prensa 160kg Prensa 180kg +20kg 

Puxador à Frente 56kg Puxador à Frente 66kg +10kg 

Bicep curl 23kg Bicep curl 25kg +2kg 
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 6.3.6.3 Conclusão dos Objetivos traçados a medio Prazo entre a Terceira e a Quinta Avaliação  

Objetivo- Aumentar o peso corporal para um valor igual ou superior ao 57.4kg 

3º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

56.6kg 55.9kg -0.7kg 

Objetivo- Aumentar a percentagem de massa gorda entre 8 e os 8.5 % 

3º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

7.7% 5.4% -2.3% 

Objectivo - Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.4cm que constam na avaliação 

3º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

Braço Contraído 30.5 Braço Contraído 30.3 -0.2cm 

Braço Descontraído 27.5 Braço Descontraído 27.6 +0.1cm 

Torácico 93.2 Torácico 93.5 +0.3cm 

Cintura 70.5 Cintura 70.5 0cm 

Anca 87.5 Anca 86.5 -1cm 

Crural 50 Crural 48.5 -1.5cm 

Geminal 35.2 Geminal 36 +0.8cm 

Objetivo- Realizar mais 6 Flexões e Manter a classificação do Abdominal como Excelente na avaliação de 

Resistência Muscular 

3º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

Abdominal 25 Abdominal 25 Abdominais 

Flexões 33 Flexões 38 +5 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 32.5cm 

3º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

31.5cm 34cm +2.5cm 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 2kg em todos os Exercícios que constam na 

avaliação 

3º Avaliação 5º Avaliação Resultado 

Supino 58kg Supino 67kg +9kg 

Prensa 177kg Prensa 269kg +148kg 

Puxador à Frente 59kg Puxador à Frente 75kg +16kg 

Bicep curl 24kg Bicep curl 28kg +4kg 
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6.3.6.4 Conclusão dos Objetivos traçados a medio Prazo entre a Quarta e a Sexta Avaliação  

Objetivo- Aumentar o peso corporal para um valor igual ou superior ao 58.2kg 

4º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

57.4kg 59.2kg +1.8kg 

Objetivo- Aumentar a percentagem de massa gorda entre os 10 e os 10.5 % 

4º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

9.4% 9.4% 0% 

Objectivo - Aumentar todos os perímetros no mínimo 0.4cm que constam na avaliação 

4º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

Braço Contraído 30.9 Braço Contraído 30.5 -0.4cm 

Braço Descontraído 28.5 Braço Descontraído 27.5 -1cm 

Torácico 94.5 Torácico 94.5 0cm 

Cintura 70.8 Cintura 71.1 +0.3cm 

Anca 85.7 Anca 86 +0.3cm 

Crural 50.7 Crural 49.5 -1.2cm 

Geminal 35.3 Geminal 35.5 +0.2cm 

Objetivo- Realizar mais 6 Flexões Manter a classificação do Abdominal como Excelente na avaliação de 

Resistência Muscular 

4º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

Abdominal 25 Abdominal 25 Abdominais 

Flexões 36 Flexões 45 +9 Flexões 

Objetivo- Aumentar a Flexibilidade para 34cm 

4º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

33cm 37cm +2.5cm 

Objetivo- Aumentar a Estimativa do 1RM, Acrescentando 2kg em todos os Exercícios que constam na 

avaliação 

4º Avaliação 6º Avaliação Resultado 

Supino 61kg Supino 63kg +9kg 

Prensa 180kg Prensa 267kg +148kg 

Puxador à Frente 66kg Puxador à Frente 84kg +16kg 

Bicep curl 25kg Bicep curl 30kg +4kg 
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6.3.7 Conclusão dos Resultados Obtidos entre a Primeira e última Avaliação  

 

 

 

Classificação Peso Corporal 

1º Avaliação 6º Avaliação 

Resultado Obtido Peso Saudável Classificação Resultado Obtido Peso Saudável Classificação 

55.3kg 62.1 4 59.2kg 62.1 4.5 

Classificação de Percentagem da Massa Gorda 

Resultado 

Obtido 

Percentagem 

Saudável 
Classificação 

Resultado 

Obtido 

Percentagem 

Saudável 
Classificação 

8.8% 10% Excelente 9.4% 10% Muito Magro 

Classificação de Índice Massa Corporal (kg.m2) 

Resultado 

Obtido 
IMC Saudável Classificação 

Resultado 

Obtido 
IMC Saudável Classificação 

19.83 18.5 – 24.9 Normal 21.23 18.5 – 24.9 Normal 

Classificação de Circunferência do abdominal 

Resultado 

Obtido 

Circunferência 

Saudável 
Classificação 

Resultado 

Obtido 

Circunferência 

Saudável 
Classificação 

69.5 <80 - ≥99 Muito Baixo 71.1 <80 - ≥99 Muito Baixo 

Classificação de Resistencia Cardiovascular (ml.kg-1.min-1) 

Resultado 

Obtido 
Resultado Normal Classificação 

Resultado 

Obtido 
Resultado Normal Classificação 

32.97 42-44 Muito Pobre 35.65 42-44 Fraco 

Classificação de Resistência Muscular 

Resultado 

Obtido 
Resultado Normal Classificação 

Resultado 

Obtido 
Resultado Normal Classificação 

Abdominal 23 16 - 20 Muito Bom Abdominal 25 16 - 20 Excelente 

Flexão 21 22 - 28 Razoável 
Flexão 

45 
22 - 28 Excelente 

Classificação na Avaliação de Sit-and-Reach 

Resultado 

Obtido 
Resultado Normal Classificação 

Resultado 

Obtido 
Resultado Normal Classificação 

29cm 30 – 33cm Razoável 37cm 30 – 33cm Muito Bom 

Classificação na Avaliação de Força Muscular (Estimativa de 1RM) 

Resultado 

Obtido 
Resultado Normal Classificação 

Resultado 

Obtido 
Resultado Normal Classificação 

Supino 55kg 1- 6 Reps Bom Supino 63kg 1 – 6 Reps Bom 

Prensa 148kg 1 - 6 Reps Muito Bom Prensa 267kg 1 – 6 Reps Excelente 

Puxador à Frente 

53kg 
12 – 14 Reps Bom 

Puxador à Frente 

84kg 
12 – 16 Reps Excelente 

Bicep curl 22kg 6 - 10 Reps Pobre Bicep curl 30kg 1 – 4 Reps Bom 
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 6.3.8 Resultados Obtidos Durante as Seis Avaliações  

 

Avaliações 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 4ª Avaliação 5ª Avaliação 6ª Avaliação 

 Composição Corporal   

Peso 55.3  55.4 56.6 57.4 55.9 59.2 

Índice Massa 

Corporal 19.83  19.86 20.29 20.58 20.04 21.23 

Percentagem 

Gorda 8.8  6.5 7.7 9.4 5.4 9.4 

Circunferência 

Cintura 69.5  69.9 70.5 70.8 70.5 71.1 

 Perímetros Corporal   

Braço Contraído 29.5  30.3 30.5 30.9 30.3 30.5 

Braço 

Descontraído 27.5  27.7 27.5 28.5 27.6 27.5 

Torácico 89  92.3 93.2 94.5 93.5 94.5 

Cintura 69.5  69.9 70.5 70.8 70.5 71.1 

Anca 82.5  85.1 87.5 85.5 86.5 86 

Crural 48  49.8 50 50.7 48 49.5 

Geminal 35.5  35.3 35.2 35.6 36 35.5 

 Avaliação Cardiorrespiratório   

Vo2Máx 32.97  35.43 38.5 28.94 33.41 35.65 

 Avaliação Resistência Muscular   

Abdominal 23  25 25 25 25 25 

Flexões 21  30 33 36 38 45 

 Avaliação Flexibilidade   

Sit-and-Reach 29  30.5 31.5 33 34 37 

 

Avaliação de Força (Estimativa de 

1RM)   

Supino 55  57 58 61 67 60 

Prensa 148  160 177 180 269 255 

Puxador à Frente 53  56 59 66 75 81 

Bícep 22  23 24 25 28 30 

 


