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Resumo  

  

O relatório final do estágio apresentado insere-se no 2ºano do Mestrado em 

Ciências do Desporto-Atividades de Academia, promovido pela Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro. Este foi elaborado, tendo por base, duas componentes: a 

experiência prática no contexto de ginásio e uma abordagem científica da vertente 

prática, através da apresentação de um estudo de caso.  

No documento apresentado, inicialmente faz-se uma abordagem aos benefícios 

da Atividade Física/Exercício Físico na qualidade de vida e saúde dos indivíduos.  

Os objetivos gerais e específicos, assim como as expetativas relativamente do 

estágio estão definidos no capítulo um. As expectativas eram altas e avista-se um 

percurso difícil, no entanto, durante o processo as dificuldades foram superadas com 

constantes readaptações e assimilação de novos métodos e aprendizagens.  

No capítulo dois fez-se a caracterização e apresentação do espaço/ginásio e dos 

equipamentos e infraestruturas do mesmo.  

O capítulo seguinte, debruça-se sobre todas as atividades desenvolvidas, a 

experiência individual nos diferentes espaços e serviços do ginásio.  

No quarto capítulo apresenta-se o estudo de caso “Treino Personalizado como 

promotor da melhoria da Aptidão Física e Qualidade de Vida- Estudo de Caso”, através 

da análise dos resultados obtidos com uma cliente acompanhada durante um período 

de 4 meses com o objectivo de perder peso e tonificação (perda de massa gorda). 

Relativamente ao quinto e penúltimo capítulo, fez-se uma análise de todo o 

processo de trabalho e como este contribuiu para o desenvolvimento enquanto 

profissional do exercício físico.  

No capítulo seis, as “Conclusões”, apontam-se as principais dificuldades e 

formas de superação relativamente às exigências e adversidades do estágio. Fez-se 

também, uma reflexão final relativa ao processo de estágio e elaboração deste 

documento. 

 

Palavras-chave: estágio curricular, plano de treino, treino personalizado, 

aptidão física, qualidade de vida  
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Abstract 

 

The final internship report is part of 2º year of Master Degree in Sports Science/ 

Fitness facility’s activities, promoted by University of Trás-os-Montes and Alto Douro. It 

was elaborated, based on, two components: practical experience in the context of gym 

and a scientific study case. 

Initially it’s made an approach to the benefits of physical activity/exercise on 

quality of life and health of individuals. 

The general and specific objectives of the internship are defined in point one, as 

well as expectations regarding the same. From a starting point of view prospects were 

high, however, throughout the course all of these difficulties were overcome with 

constant rehabilitation and assimilation of new methods and learnings. 

In point two, it is a characterization and presentation of space/gym, equipment 

and infrastructure.  

In the following point are all the activities undertaken, the individual experience in 

different spaces and gym services. 

The fourth point it is were it’s made the case study "Custom Training as promoter 

of improved physical fitness and quality of life - a case study", through the analysis of the 

client’s results during a 4 months period with the objective of losing weight and toning up 

(fat mass loss).  

Regarding the fifth and penultimate chapter, it was made an analysis of the entire 

process of work and how this has contributed to the development as a physical exercise 

profissional. 

In point six, "Conclusion", it indicates the main difficulties and ways to overcome 

the demands and hardships of the internship. There ir also a final reflection on the 

internship process and drafting of this document. 

 

Keywords: curricular internship, workout plan, group classes, personal training, 

physical fitness and quality of life.  

 

 

  



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto 
Especialização em Atividades de Academia 2018 

 

João Fonseca v 

 

Agradecimentos  

 

Quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram, direta ou indiretamente, 

pela concretização de mais um objetivo pessoal e conclusão de mais uma etapa da 

minha formação académica.  

Agradeço à professora Graça Sofia Pinto pela orientação, disponibilidade, 

conhecimentos e feedbacks que enriqueceram o meu caminho. Por acreditar nas 

minhas capacidades e pela amizade, pois à imagem de outros alunos já nos acompanha 

desde o 1º ano de licenciatura.  

Agradeço ao meu orientador cooperante de estágio, Leonardo Abreu, pela 

oportunidade que me proporcionou e por confiar nas minhas capacidades ao longo 

destes meses de estágio e ao meu colega de trabalho Manuel Carvalho por todos os 

ensinamentos transmitidos que contribuíram de forma positiva minha aprendizagem e 

formação.  

Agradeço a todo o staff do Ginásio Ativa, em especial aos meus colegas Rita 

Martins, Pedro Oliveira, Larissa Gomes, Laura Pinhal, Vítor França e Nuno Vieira, por 

todo o apoio, companheirismo e conhecimentos partilhados.  

Aos meus colegas de curso com quem partilhei muitos conhecimentos e o meu 

percurso académico, também eles foram importantes para o atingir desta etapa com 

distinção. 

Aos meus pais, que sempre me apoiaram e fizeram esforços para que pudesse 

prosseguir os meus estudos e chegar a este patamar sem nunca me desencorajar e 

incutindo me valores que levarei para a minha vida pessoal e profissional.  

Uma referência também à minha restante família e amigos que sempre me 

apoiaram e estiveram do meu lado durante este percurso e valorizaram sempre o meu 

trabalho como profissional. 

Um agradecimento muito especial à minha aluna e amiga, Ana Gabriela Mata 

que para além de todo o esforço e dedicação para atingir os seus objetivos com o meu 

acompanhamento, disponibilizou-se a fazer parte da amostra e permitir o estudo de 

caso.  

Obrigado por tudo! 

 

 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto 
Especialização em Atividades de Academia 2018 

 

João Fonseca vi 

 

Índice 
Índice de Figuras ........................................................................................................ viii 

Índice de Tabelas ........................................................................................................ ix 

Lista de Abreviaturas .................................................................................................... 1 

1. Introdução ................................................................................................................. 2 

1.1. Atividade Física e Saúde .................................................................................... 2 

1.2 Enquadramento ................................................................................................... 3 

1.3 Objetivos Gerais .................................................................................................. 4 

1.4 Objetivos Específicos .......................................................................................... 5 

2. Caracterização do Ginásio Ativa ............................................................................... 6 

2.1 Instalações .......................................................................................................... 7 

2.2 Funcionamento e dinâmica do Ginásio Ativa ..................................................... 12 

2.3 Destinatários do Ginásio Ativa ........................................................................... 13 

2.4- Aulas de grupo ................................................................................................. 14 

2.4.1- Treino Funcional ........................................................................................ 14 

2.4.2- GAP ........................................................................................................... 14 

2.4.3- Low Body ................................................................................................... 14 

2.4.4- Cycling/Virtual Cycling ............................................................................... 15 

2.4.5- Pilates ........................................................................................................ 15 

2.4.6- Jump .......................................................................................................... 15 

2.4.7- Localizada ................................................................................................. 15 

2.4.8- ABS ........................................................................................................... 16 

2.4.9- Manutenção ............................................................................................... 16 

2.4.10- HIIT .......................................................................................................... 16 

2.4.11- Run/Along ................................................................................................ 16 

3. Atividades desenvolvidas no Ginásio Ativa ............................................................. 17 

3.1 Experiência da sala de cardiofitness e musculação ........................................... 17 

3.1.1 Planos de treino .......................................................................................... 18 

3.2 Experiência em aulas de grupo ......................................................................... 24 

4. Estudo de Caso ...................................................................................................... 26 

4.1 Introdução ......................................................................................................... 26 

4.2 Revisão da Literatura Subjacente ao Tema ....................................................... 26 

4.3 Metodologia ....................................................................................................... 28 

4.3.1 Caracterização da cliente ............................................................................ 29 

4.3.2 Instrumentos e Procedimentos .................................................................... 30 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto 
Especialização em Atividades de Academia 2018 

 

João Fonseca vii 

 

4.5 Programa de exercício ...................................................................................... 31 

4.5.1 Primeiro Mesociclo (4 semanas) ................................................................. 31 

4.5.2 Segundo Mesociclo (6 semanas) ................................................................ 32 

4.5.3 Terceiro Mesociclo (6 semanas) ................................................................. 33 

4.6 Resultados e Análise dos Resultados ............................................................... 35 

4.6.1 Aptidão Física ............................................................................................. 35 

5. Análise Final do Estudo de Caso ............................................................................ 40 

6. Conclusões ............................................................................................................. 41 

6.1 Dificuldades e formas de superação .................................................................. 41 

6.2 Reflexão final .................................................................................................... 42 

Bibliografia .................................................................................................................. 43 

Anexos ....................................................................................................................... 46 

Horário de avaliações .............................................................................................. 46 

Balança Bioempedância .......................................................................................... 46 

Plano de Treino ....................................................................................................... 47 

Horário Aulas de Grupo ........................................................................................... 49 

Planos de treino ...................................................................................................... 50 

Planos de aulas de grupo ........................................................................................ 54 

Anamnese ............................................................................................................... 63 

Nível de Atividade Física ......................................................................................... 65 

PAR-Q teste: ........................................................................................................... 66 

Tabelas Normativas de Referência ......................................................................... 67 

 

  



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto 
Especialização em Atividades de Academia 2018 

 

João Fonseca viii 

 

Índice de Figuras 
 

Figura 1- Logotipo do Ginásio Ativa .............................................................................. 6 

Figura 2- Variação de massa corporal ........................................................................ 36 

Figura 3- Variação da massa muscular ....................................................................... 36 

Figura 4- Variação da massa óssea e gordura visceral ............................................... 37 

Figura 5- Variação do gasto energético diário ............................................................. 38 

Figura 6- Variação do percentual de gordura .............................................................. 38 

 

 

 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto 
Especialização em Atividades de Academia 2018 

 

João Fonseca ix 

 

Índice de Tabelas 
 

Tabela 1 – Composição Corporal da aluna ................................................................. 38 

Tabela 2 – Medidas antropométricas .......................................................................... 41 

Tabela 3 – Testes de Aptidão Física ........................................................................... 41 

Tabela 4 – Teste de Cooper ....................................................................................... 42 

 

 

 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto 
Especialização em Atividades de Academia 2018 

 

João Fonseca 1 

 

Lista de Abreviaturas  
 

AF- Atividade Física  

EP- Estágio Pedagógico 

EF- Exercício Físico 

EPSE- Escala de Perceção Subjetiva de Esforço  

GA- Ginásio Ativa 

IMC- Índice de Massa Corporal 

LCA- Ligamento Cruzado Anterior 

OCE- Orientador Cooperante de Estágio 

PT- Personal Trainer 

RE- Relatório de Estágio 

RM- Repetição Máxima 

  



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto 
Especialização em Atividades de Academia 2018 

 

João Fonseca 2 

 

1. Introdução 
 

1.1. Atividade Física e Saúde 

 

Atualmente, é consensual que a prática de atividade física (AF) é um 

comportamento chave e de elevada importância para a melhoria na qualidade de vida. 

Continua a assumir um papel cada vez mais determinante na prevenção e tratamento 

de várias doenças crónicas, condições de saúde e seus fatores de risco (ACSM, 2014).  

A AF está associada à diminuição do risco de doenças cardíacas, acidente 

vascular cerebral, hipertensão, osteoporose, diabetes mellitus tipo II, síndrome 

metabólica, obesidade, cancro do cólon, cancro da mama, depressão, saúde funcional, 

quedas e função cognitiva (ACSM, 2014). Por isso, a sua inclusão na rotina diária é 

essencial para o combate aos estilos de vida sedentários potenciadores destas 

doenças. 

Para aumentar a sua atividade física, melhorar a sua saúde, a sua qualidade de 

vida, a sua aptidão física, entre outras, as pessoas procuram frequentemente 

estabelecimentos como academias e health clubs onde, em determinado ambiente, 

podem ser acompanhadas por profissionais especializados na área de exercício e 

saúde, que simultaneamente ajudam e prescrevem o exercício físico (EF) mais 

adequado e/ou especifico para cada indivíduo.  

A AF e o EF possuem sentidos diferentes. Pode definir-se AF como qualquer 

movimento corporal produzido pela contração dos músculos esqueléticos, que resulta 

num aumento do gasto energético, relativamente, à taxa metabólica de repouso. O EF, 

é toda a AF planeada, estruturada e repetitiva, que tem como objetivo a melhoria e /ou 

manutenção de uma ou mais componentes da aptidão física (ACSM, 2014).  

O American College of Sports Medicine (ACSM,2014), American Heart 

Association (AHA, 2007) e a Centers for Disease Control and Prevention (CDC,2005) 

defendem que a prevenção ou melhoria da aptidão física produz vantagens para a 

saúde e desempenho motor. A aptidão física traduz o desenvolvimento da massa magra 

e a redução da massa gorda, diminuindo os níveis de excesso de peso/ obesidade; a 

prevenção de lesões; a capacidade de realizar as tarefas diárias; o aumento da 

tolerância à glicose e sensibilidade à insulina, prevenindo ou evoluindo positivamente o 

quadro clínico de doentes com diabetes mellitus tipo II; a preservação ou subida da 

massa mineral óssea; as melhorias no equilíbrio, principalmente na população idosa.  

As evidencias mostram então que um estilo de vida fisicamente ativo proporciona 

uma proteção para o risco de várias doenças.  
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1.2 Enquadramento 

 

Este relatório surge no âmbito da Unidade Curricular de Seminário de 

Investigação II, do 2º ano de Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de 

Academia.  

O Estágio Pedagógico (EP) realizou-se ao longo do 2º ano do 2º Ciclo de 

Ciências do Desporto- Especialização em Atividades de Academia revela-se um marco 

importante na aquisição e consolidação de conhecimentos que contribuem para a 

inserção no mercado de trabalho.  

A opção pelo EP prende-se com a vontade de aprofundamento e consolidação 

de conhecimentos e competências relacionadas com o futuro profissional, na pratica 

coloca-nos em contacto com a realidade e obriga à integração de conhecimentos 

obtidos ao longo do processo formativo (técnicos, científicos e didático-pedagógicos) e 

a outros que advém da experiencia.  

O acordo estabelecido entre a UTAD e a empresa acolhedora tem como 

fundamento, contribuir para a inserção dos recém-diplomados no mercado de trabalho 

e promover a aproximação entre o meio universitário e o meio empresarial. 

Como está explicito nos documentos orientadores e protocolos de cooperação, 

tem entre os objetivos fundamentais: (i) complementar a formação académica através 

do contacto com a realidade do mercado de trabalho, proporcionando ao 

aluno/estagiário a aprendizagem de competências profissionais num contexto real de 

trabalho; (ii) possibilitar a aplicação dos conhecimentos e competências teórico-práticas 

adquiridas ao longo da formação académica e educativa, ajudando à criação de novas 

ferramentas de trabalho, adquirir atitudes, valores e habilidades necessárias à futura 

profissão; (iii) aceder a conhecimentos a nível funcional e organizacional de um 

ginásio/academia/health club (iv) autonomia no desempenho das tarefas atribuídas e, 

(v) responsabilidade perante o superior hierárquico.  

Para além dos objetivos que o contrato impõe, foram estabelecidos objetivos a 

nível pessoal que vão de encontro ao que se espera alcançar no final do EP, entre eles:  

- Aprofundar o conhecimento na área de musculação e Personal Training;  

- Adquirir autonomia na resolução de problemas/limitações relativas à prescrição;  

- Aplicar os conhecimentos obtidos durante a formação superior. 

A duração do EP está regulamentada com 1.100 (mil e cem) horas, das quais 

900 (novecentas) serão no local de trabalho e 200 (duzentas) destinadas para a recolha 

e tratamento de informação e elaboração do relatório final.  

O EP a que se refere este relatório, foi realizado em Espinho, no Ginásio Ativa 

(GA), propriedade da empresa “Frenetikexito - Unipessoal, Ld.ª. A escolha deste 
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ginásio, teve em conta a proximidade à área de residência, o interesse e vontade de 

ambas as partes no trabalho em conjunto, e a possibilidade de manter conciliar o mesmo 

com a atividade de treinador de andebol num dos clubes da cidade.  

Por preencher os requisitos necessários, foram assinados os Protocolos de 

Colaboração e Contrato de Estágio, e definiu-se o orientador cooperante: Dr. Leonardo 

Soares. 

O atual RE do EP, contem toda a informação/pesquisa realizada ao longo do ano 

bem como todo o suporte técnico-prático, nomeadamente exemplos de planos de 

treino/aula, planeamentos, entre outros.  

 

1.3 Objetivos Gerais 

 

Este documento além de pretender refletir o aspeto pedagógico e de atividade 

prática interventiva realizada, pretende fundamentá-la nos seus aspetos técnico-

científicos, para potenciar a relação e a integração da teoria/prática/investigação. O EP 

teve como objetivos: 

 

1. Complementar a minha formação académica pelo contacto com a realidade do 

mercado de trabalho, adquirindo experiência profissional adicional à tida nos 

Centros Experimentais de Treino e Prática Pedagógica na formação base da 

Licenciatura; 

2. Aplicar os conhecimentos e as competências teórico-práticas adquiridas ao 

longo da formação académica e aprimorados no 3º ano, durante a frequência no 

Ramo de Prescrição de Exercício e Atividades de Academia, nomeadamente 

implementação de avaliação, métodos de treino, de organização, de preparação 

e operacionalização em diferentes ambientes e tipologias de aulas do atual 

mercado do fitness; 

3. Planear e prescrever aos utentes, sob coordenação e supervisão do DT (Diretor 

Técnico), exercício físico na área da manutenção da condição física (fitness). 

4. Orientar e conduzir tecnicamente, no âmbito do funcionamento das instalações 

desportivas, as atividades físicas na área da manutenção da condição física 

(fitness) nelas desenvolvidas. 

5. Avaliar a qualidade dos serviços prestados, bem como propor ou implementar 

medidas visando a sua melhoria. 

6. Colaborar na luta contra a dopagem no desporto. 
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1.4 Objetivos Específicos 

 

1. Aquisição, assimilação e consolidação de novos conhecimentos em aulas de 

grupo tanto a nível de planeamento, ao nível da capacidade de liderança;  

2. Melhorar e adquirir mais autonomia e eficácia na resolução de problemas assim 

como na relação professor-cliente.  

3. Potenciar a capacidade de gestão dos recursos humanos/clientes;  

4. Prescrever exercício físico consoante os objetivos e necessidades de cada 

cliente tendo por base os conhecimentos adquiridos ao longo de todo o percurso 

académico 

5. Desenvolver um espírito de autocrítica procurando ao longo do tempo uma 

melhora constante das competências específicas de um profissional de exercício 

físico;  

6. Testemunhar com suporte na aplicação dos princípios do treino e de um estudo 

de caso, os benefícios do treino personalizado e a sua influência nas 

componentes da aptidão física e qualidade de vida. 

7. Organizar o dossier de estágio, com os registos de preparação, planeamento e 

avaliação de todas as atividades e tarefas realizadas;  

8. Elaborar o Relatório Final de Estágio. 
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2. Caracterização do Ginásio Ativa  

 

 

Figura 1- Logotipo do Ginásio Ativa 

Hoje em dia, os ginásios e health clubs têm cada vez mais procura por diferentes 

tipos de público como já foi referenciado anteriormente, e por diferentes objetivos, seja 

saúde e bem-estar, estético ou rendimento desportivo. Aliado a isso, a sociedade tem 

vindo a revelar maior consciência nos benefícios que o aumento da atividade física ou 

o aumento dos níveis de aptidão física, trazem para a saúde (ACSM,2014). 

O GA é um estabelecimento já com 22 anos de existência na cidade de Espinho 

mais concretamente na rua 62, afirmando-se no mercado como um espaço que 

proporciona serviços de qualidade aos cerca de 300 clientes que frequentam o mesmo.  

Nesta infraestrutura, os clientes podem usufruir de todas as potencialidades do 

ginásio, sejam elas, aulas de grupo, utilização das salas de musculação e cardiofitness, 

e podem ainda adquirir, serviços de PT. 

Após a avaliação e a prescrição do plano de treino realizadas pelos professores, 

o cliente pode usufruir das diferentes zonas reservadas ao treino.  

Na zona reservada às máquinas de cardiofitness é potenciada a resistência 

aeróbia. Esta é caraterizada pela capacidade do organismo captar, transportar e utilizar 

o oxigénio nos músculos. 

Segundo a ACSM (2014), uma capacidade cardiorrespiratória diminuída está 

diretamente associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, tais como, 

acidentes vasculares cerebrais (AVC), hipertensão e diabetes mellitus tipo II, e como à 

posteriori, o aumento da mortalidade.  

Nas salas reservadas à musculação, é trabalhada a capacidade motora força 

que se caracteriza pela capacidade do sistema neuromuscular gerar tensão sob 

determinadas condições. São elas, a posição do segmento corporal ou do próprio corpo, 
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o tipo de ação muscular (isométrica, concêntrica e excêntrica), o movimento que serve 

de aplicação à força e a velocidade de execução do movimento. Traduzindo-se em três 

formas de manifestação (Ativa ou Dinâmica, Reativa e Estática). 

Este tipo de treino promove ganhos significativos de força muscular, melhorando 

a capacidade do músculo produzir contrações repetidas e resistir à fadiga muscular. 

(Williams M et al., 2007) 

 

Organigrama: 

 

 

 

2.1 Instalações 

 

O GA é composto por um total de 5 salas: sala de cardiofitness, sala de 

musculação com máquinas para treino resistido, sala de pesos livres, uma sala para 

aulas de grupo e uma sala de cycling. A sala de cardiofitness/musculação está 

equipada com máquinas maioritariamente da marca Matrix.  

O ginásio dispõe, também, de outros materiais de treino como bandas de 

treino, elásticos, bosu, ketlebell, colchões, trampolins, caixa para pliometria, TRX, 

entre outros.   

Leonardo Soares

(Proprietário/Director 
Técnico)

Manuel Carvalho

(Coordenador das 
Equipa de PT's e 

Professores de Aulas 
de Grupo)

PT's
Professores Aulas de 

Grupo

Larissa Gomes

(Coordenadora da 
equipa de 

recepcionistas)

Recepcionistas
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2.2.1. Sala de pesos livres 

 

✓ Dois bancos 

ajustáveis; 

✓ Dois steps; 

✓ Suporte com 14 pares 

de halteres desde 

2,5kg até 35kg. 

✓ Back Extension bench 

 

✓ Bench Press 

✓ Incline Bench Pres 

✓ Dois Steps 

 

✓ Multi – Power 

✓ Decline Bench 

✓ Banco Ajustável  

✓ Remo com suporte 

no peito 
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✓ Banco Scott 

✓ Seated Calf Raise 

✓ Banco Ajustável 

✓ Sete barras livres 

incluindo barras W 

 

2.1.2 Sala de Musculação 

 

 

✓ Seated row 

✓ Chest Press 

✓ Shoulder Press 

✓ Zona para 

abdominais com 

colchões, bolas fit, e 

bolas medicinais. 

 

✓ Peck Deck 

✓ Leg Press 

✓ Leg Extension 

✓ Leg Curl 

✓ Adutora 

✓ Rotary Hip 
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✓ Leg Curl 

✓ Leg Extension 

✓ Adutora 

✓ Stack Multi-Station: 

▪ Triceps pull down 

▪ Lat pull down (com 

várias pegas) 

▪ Seated Row 

▪ Polia 

▪ Barra para 

elevações 
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2.1.3 Sala de Cardiofitness 

 

 

✓ Dois Steps 

✓ Duas Elípticas 

✓ Sete Passadeiras 

✓ Três Bicicletas 

Horizontais 

✓ Seis Bicicletas 

 

 

2.1.4 Sala de Aulas de Grupo 

 

 

✓ Steps; 

✓ Trampolins;  

✓ Elásticos de diferentes 

intensidades; 

✓ Kettlebells;  

✓ Caneleiras;  

✓ Halteres; 

✓ Fitballs;  

✓ Battle rope; 

✓ Corda de saltar; 

✓ Tapetes; 

✓ TRX; 

✓ Barra com elástico; 

✓ Uma box; 

✓ Saco de fit box; 

✓ Aparelhagem. 
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2.2 Funcionamento e dinâmica do Ginásio Ativa  
 

Horário geral de funcionamento: 

• Segunda a Sexta das 8h00 às 22h00; 

• Sábado das 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00. 

 

O GA foca-se em proporcionar a melhor oferta consoante aquilo que são os 

objetivos e as necessidades dos clientes. 

O potencial cliente é recebido junto receção e fica a conhecer todos os serviços 

disponibilizados pelo ginásio (aulas de grupo, método de avaliação, e breve descrição 

do ginásio), são feitas algumas perguntas acerca das preferências do cliente, o objetivo 

e se já frequentou anteriormente algum ginásio. Após esse processo é feita uma visita 

guiada às instalações do ginásio. 

No momento da inscrição, caso essa se realize, é agendado o primeiro momento 

de avaliação, em que o cliente usufrui de uma avaliação da composição corporal gratuita 

(Anexo 1) realizada por um monitorados professores.  

Nesse momento, é preenchida a ficha de anamnese, medição da pressão 

arterial, com o aparelho OMRON M10-IT e avaliação da composição corporal através 

de uma balança de bio impedância tetra polar da marca TANITA modelo BC-601 

Segmental Body Composition Monitor (Anexo 2). Esta fornece os valores de massa 

corporal, índice de massa corporal, percentagem de massa gorda, massa muscular, 

massa óssea estimada, nível de gordura visceral, gasto total de energia diário (Kcal/dia), 

idade metabólica e percentagem de água corporal. É ainda efetuada a medição de 

perímetros corporais: peitoral, abdominal, crural, anca, braços, com a fita 

antropométrica SECA 201.  

No decorrer da avaliação o professor avaliador vai tentando perceber consoante 

as informações recolhidas e as que lhe são dadas pelo cliente, quais as suas 

necessidades e/ou possíveis disfunções físicas que possa ter detetado, para 

posteriormente definir o trajeto para atingir o objetivo definido. 

A elaboração de um plano de treino (Anexo 3) é feita com base nas informações 

recolhidas na avaliação e adequado à condição física e saúde do utente. 

É ainda sugerida uma reavaliação de caracter facultativo após oito semanas, 

para controlo e eventual registo de evolução. 

 Antes da realização de qualquer exercício, o cliente passa por um processo de 

aprendizagem onde o professor exemplifica o exercício e/ou explica como funciona a 
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máquina e como selecionar e ajustar a carga, de forma a que o cliente tenha uma melhor 

adaptação ao exercício e se crie o efeito desejado. As caraterísticas físicas do cliente 

são fundamentais a ter em conta para o modo como faz o exercício e a postura a manter 

na execução do mesmo, evitando más execuções e o aparecimento de possíveis lesões. 

Nas salas estão sempre presentes um ou mais professores que acompanham, 

supervisionam e ajudam os clientes durante o treino, corrigindo eventuais erros e más 

posturas e esclarecendo dúvidas que possam advir ao plano de treino. 

O plano de treino é um documento onde a maioria dos exercícios estão 

associados a imagens para melhor compreensão do cliente e com colunas reservadas 

ao numero de séries, repetições e carga com as respetivas iniciais. 

2.3 Destinatários do Ginásio Ativa  

 

Pelos diversos serviços e aulas ao dispor dos clientes, o GA consegue abranger 

público de ambos os géneros, diferentes estratos sociais e faixas etárias.  

O público mais idoso e do sexo feminino tem mais afluência nas aulas de grupo 

e em contraste os mais jovens e do sexo masculino à sala de musculação e 

cardiofitness.  

Ao longo do dia e dependendo da altura do ano/ano letivo a adesão aos diversos 

serviços do ginásio vai variando caracterizando-se pela maior adesão dos mais idosos 

da parte da manhã, principalmente na aula de manutenção mais direcionada para a 

melhoria da condição física e para a parte socio-afetiva. Os mais jovens frequentam o 

ginásio preferencialmente da parte da tarde. O período do almoço é sem dúvida o 

período de menor afluência ao ginásio. 

Ao final do dia é quando se regista maior afluência de sócios coincidindo também 

com o maior número de aulas de grupo a decorrer nesse horário, onde se encontram 

essencialmente adultos que saem dos seus empregos e aproveitam para aliviar um 

pouco a tensão e o stress do seu dia-a-dia, contribuindo também para a melhoria da sua 

condição física e psicológica.  
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2.4- Aulas de grupo 

 

O Ginásio Ativa tem ao dispor dos clientes 12 modalidades de aulas de grupo 

distintas com diferentes opções de horário (Anexo 4) e direcionadas para várias faixas 

etárias.  

Dentro das aulas de grupo o ginásio proporciona aulas de: ABS, Localizada, 

Cycling, Virtual Cycling, Manutenção, Low Body, Pilates, Treino Funcional, HIIT, 

Run/Along e GAP.  

 

2.4.1- Treino Funcional 

É uma aula que se carateriza pela realização de exercícios de forma sequencial, 

de alto ou baixo impacto, podendo recrutar grandes e pequenos grupos musculares.  

O circuito é composto por oito a dez exercícios, tendo sempre em consideração 

o nível de aptidão física dos clientes. Em média, a aula desenrola-se com um minuto de 

exercício e intervalos de recuperação de trinta segundos. Tem uma parte inicial de 

aquecimento, com a duração de 10 minutos, parte principal de 25min e parte final 

composta por 10 minutos de alongamentos.  

Tem como principal objetivo o desenvolvimento das capacidades cardiovascular, 

respiratória e neuromuscular de intensidade moderada-alta e com a duração de 45 

minutos. Nestas,  

 

2.4.2- GAP 

Esta aula deriva da ginástica localizada, caracteriza-se pelo trabalho de reforço 

muscular dos glúteos, abdominais e pernas. São realizados exercícios de resistência 

muscular localizada com recurso a resistências externas como halteres, caneleiras, 

barras de pump e também steps, de forma a tornar a aula mais dinâmica, exigente e 

eficaz consoante o objetivo da mesma. À imagem das restantes aulas esta também 

contém uma fase de aquecimento e uma parte final de alongamentos de 5min e parte 

principal de 20min.  

 

2.4.3- Low Body 

A aula Low Body, como o próprio nome indica, concentra-se fundamentalmente 

no reforço muscular das pernas e glúteos. São utilizados vários materiais de resistência 
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externa assim como steps e bolas fit. Tem uma duração que é de 45min composta de 

10min de aquecimento, 25min de parte principal e 10min de alongamentos. 

 

2.4.4- Cycling/Virtual Cycling 

Com recurso a bicicletas estáticas, esta caracteriza-se pela utilização de grandes 

grupos musculares de uma forma rítmica e progressiva, com variação de intensidades 

com o objetivo de potenciar a capacidade cardiovascular. Para isso a bicicleta deve ser 

ajustada ao aluno para uma melhor eficiência e adaptação ao exercício. Uma das formas 

para aumentar ou diminuir a intensidade da aula, e com a indicação do professor, o 

aluno recorre ao botão de carga da bicicleta, reajustando a cadência do movimento aos 

bpm’s da música. Na vertente virtual, as indicações são dadas por vídeo. É uma aula de 

intensidade moderada-alta e com a duração de 40 minutos. 

 

2.4.5- Pilates  

Com base num método há muito utilizado, o Pilates, centra-se no fortalecimento 

da musculatura geral e essencialmente do core, utilizando sempre a contração do 

transverso abdominal (camada mais profunda abdominal) durante a execução todos os 

exercícios aumentando assim, a estabilidade e mobilidade do tronco e core, assim como 

o aumento da coordenação e consciência corporal.  

Os movimentos são executados de forma lenta, consciente e com controlo da 

respiração. O alinhamento postural é fundamental e de elevada importância em cada 

exercício, ajudando na melhoria da postura do indivíduo. Trata-se de uma aula de 

intensidade baixa a moderada e com a duração de 45 minutos. 

 

2.4.6- Jump 

 Esta aula é realizada num mini-trampolim. Trata-se de uma superfície instável 

que permite trabalhar a coordenação, melhorar o equilíbrio e realizar movimentos 

envolvendo grandes grupos musculares. O trabalho foca-se essencialmente nos 

quadríceps, bíceps femoral, glúteo e gémeos, no entanto, à grande participação dos 

músculos estabilizadores da coluna e do abdominal para que consigamos manter uma 

postura correta. É uma aula de intensidade média alta com duração de 45min com 

aquecimento de 10min iniciais e alongamentos na parte final de 10min. 

 

2.4.7- Localizada 

A Localizada é uma aula que pode focar tanto a parte superior como a parte 

inferior do corpo com realização de exercícios de resistência muscular localizada, 
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utilizando como equipamentos, halteres, caneleiras, step, colchão, fitball de forma a 

tornar a aula mais dinâmica, exigente e eficaz. Composta também por 10min de 

aquecimento, 25min de parte principal e 10min de alongamentos num total de 45min. 

 

2.4.8- ABS  

É uma aula focada no reforço muscular do abdominal. Nesta aula executam-se 

vários exercícios onde não são utilizados necessariamente materiais para além de um 

colchão, utilizando apenas o peso corporal e a variação de cadência. No entanto, podem 

ser utilizados outros materiais, ou até, realizar a aula em circuito. Tem a duração de 

apenas 15min. 

 

2.4.9- Manutenção 

Esta é uma aula mais direcionada para o público idoso, onde se dá prioridade a 

parte mais socio-afetiva e à execução de um conjunto de exercícios com vista à melhoria 

das capacidades motoras e coordenativas. Tem a duração de 45min com 10min de 

aquecimento e alongamento no inicio e no fim, respetivamente. 

 

2.4.10- HIIT 

Esta aula tal como o próprio nome indica trata se de High Intensity Interval 

Training onde são realizados um conjunto de exercícios de alta intensidade de forma 

intervalada. Esta aula é bastante versátil pois pode ser executada de variadas formas 

desde circuito, ou como uma aula tradicional ou até numa bicicleta de cycling. Pode ser 

utilizado diferentes materiais e também apenas o peso do corpo. Caracteriza-se por 

envolver grandes grupos musculares e por ser uma aula de alto dispêndio energético. 

Tem a duração de 20min com 5 min de aquecimento iniciais e é uma aula de intensidade 

alta. 

 

2.4.11- Run/Along 

Esta aula tem a duração de 30min, com um pequeno aquecimento de 10min 

preparatório para a corrida de baixa intensidade feita fora das instalações do ginásio. 

Após a corrida de 20min regressavam ao ginásio onde realizavam 10min de 

alongamentos. A componente cardiovascular era a mias solicitada com o objetivo do 

melhoramento da capacidade cardiorrespiratória. 

 

Todas as aulas estão devidamente identificadas no horário exposto e cada uma 

delas foi atribuída uma cor com correspondência à intensidade das aulas: cor amarela, 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto 
Especialização em Atividades de Academia 2018 

 

João Fonseca 17 

 

para aulas de intensidade baixa, cor laranja para aulas de intensidade moderada e cor 

vermelha para aulas de intensidade elevada. A cor azul está apenas associada ao virtual 

cycling por ser uma aula diferente e não haver nenhum professor a monitoriza-la. 

 

3. Atividades desenvolvidas no Ginásio Ativa 

 

3.1 Experiência da sala de cardiofitness e musculação  

 

Os primeiros dois meses de estágio centraram-se no âmbito da sala de 

cardiofitness e musculação. Inicialmente, por uma fase de observação da dinâmica e 

funcionamento do ginásio assim como da realização de avaliações e monitorização dos 

clientes. Como forma de inclusão e aprendizagem, eram me colocadas algumas tarefas 

e desafios, como prescrever treinos para determinado cliente, assistir a avaliações e 

monitorizar o treino de um cliente. 

Após esse processo, tive um papel mais interventivo e autónomo, onde estaria 

na sala de musculação e cardiofitness a supervisionar e auxiliar os clientes. Realizei as 

primeiras avaliações e prescrições de treino, sempre com o acompanhamento do OCE. 

A avaliação física consistia na recolha de informação através da anamnese onde 

são realizadas perguntas acerca da saúde e historial clínico do cliente. Através da 

balança de bio-impedância, eram recolhidos dados sobre a composição corporal do 

indivíduo. Eram também realizadas medições dos perímetros abdominal, peitoral, 

cintura, crural e braço, tal como já foi descrito anteriormente no ponto 2.1. 

De acordo com as informações recolhidas e os objetivos do cliente é realizado o 

plano. Este processo de avaliação e prescrição era realizado sempre em todas as 

avaliações. O cliente realizava o plano de forma autónoma com a supervisão dos 

professores de sala até a realização da próxima avaliação. 

Em contexto de sala, ao professor exige-se, ter uma boa comunicação, ser 

atencioso, ter presença e ser ativo. Estas características permitem potenciar uma boa 

relação professor-aluno que contribui também para a manutenção da fidelização do 

cliente, pois este vai se sentir confortável e bem acompanhado. 

A comunicação é um fator preponderante na relação entre professor e aluno, 

principalmente no primeiro contacto com o cliente, fazendo com este se sinta à vontade 
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e não tenha problema em colocar as suas dúvidas, sejam elas nos planos ou na 

execução dos exercícios. 

O processo de ensino-aprendizagem requer algum cuidado, principalmente ao 

nível da transmissão de informação, deve-se utilizar vocabulário simples e intuitivo para 

uma melhor compreensão por parte do utente.  

Atendendo às caraterísticas de algumas máquinas da sala de cardiofitness, e 

pela necessidade de definição/seleção de programas, era frequente a necessidade de 

explicação do processo desde o ligar a máquina, regular tempo, definir intensidade de 

exercício ou modo de exercício, e certificar que o cliente tinha assimilado a informação. 

Esta instrução/ acompanhamento só deixava de se verificar, quendo o cliente 

demonstrava autonomia, ainda que obviamente a supervisão da técnica e execução 

estivesse sempre assegurada por um dos monitores dentro da sala.  

Com o tempo vamos aperfeiçoando as nossas técnicas de abordagem ao cliente 

assim como a capacidade de dar feedback’s no timing certo e de forma assertiva. Isso 

torna-se fundamental, para além das características referenciadas acima, para se tornar 

um bom professor de sala com base no conhecimento e experiência adquiridos. 

  

3.1.1 Planos de treino  

 

Segundo Manno, R. (1994) cada ser humano tem caraterísticas próprias e 

organismos diferentes, e por isso adapta-se a diferentes estímulos e agressões de forma 

distinta. O do exercício físico é um exemplo disso mesmo, trata se de uma agressão ao 

organismo e por isso a elaboração do plano de treino deve ter em conta os princípios 

biológicos de cada indivíduo. 

 

- Princípio da sobrecarga progressiva: aumento continuo e progressivo da 

carga de trabalho, assim que o individuo se adapte ao estímulo (carga) atual. Nesse 

momento deve haver um aumento de carga, e este deve ser aplicado no ápice do 

período de super-compensação para que o estímulo seja mais adequado as condições 

momentâneas do individuo.  

A sobrecarga pode ser aplicada com o aumento da carga, aumento do número 

de repetições, diminuição do intervalo de descanso ou alterando a velocidade de 

execução. 

  

Princípio da individualidade biológica: cada individuo responde de forma 

diferente às cargas impostas pelo treino. Posto isto, e durante a elaboração do plano de 
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treino é fundamental ter em conta as caraterísticas próprias de cada individuo, pois o 

mesmo treino aplicado a duas pessoas diferentes terá respostas disitintas por parte do 

organismo de cada um.  

 

Princípio da Especificidade: A seleção dos métodos e exercícios aplicados nos 

treinos, e descritos no plano pelo professor, têm e devem ir de encontro ao objetivo do 

cliente de forma a ser eficaz e ter os resultados desejados de forma mais rápida quanto 

possível, tendo em conta sempre as características fisiológicas e físicas do utente.  

 

Princípio da Variabilidade: as variações dos estímulos de treino são 

importantes para que o organismo esteja em constante readaptação e se traduza na 

melhoria da aptidão física do cliente. A adaptação e a não variação dos estímulos leva 

à estagnação e à não evolução e dos resultados esperados. 

 

Segundo Manno, R (1994), a utilização destes princípios na prescrição de 

exercício é preponderante no aparecimento de resultados e alcance do objetivo 

desejado, tendo em conta a saúde e a integridade física. 

 

Cliente 1 

 

Cliente caracterizada por um elevado perímetro da cintura assim como o 

percentual de gordura concluindo assim que se encontra num estágio de obesidade 

leve. Consequentemente, e aliado ao valor de gordura visceral alto, esta encontra-se 

num nível de maior perigo para o aparecimento de doenças cardiovasculares. O plano 

de treino tem como principal objetivo o aumento do metabolismo basal e a perda de 

massa gorda, levando à diminuição do perímetro abdominal e gordura visceral. Visto 

que a cliente já não fazia atividade física há bastante tempo e voltou ao ginásio passados 

6 meses, as primeiras semanas de treino seriam de readaptação física e neuromuscular.  

Seguindo, o que aprendi durante os quatro anos de universidade, e as guidelines 

da ACSM (2014), construí o plano de treino (Anexo 5) da seguinte forma: 

Treino cardiovascular moderado de 40min em dois períodos. Inicialmente e como 

forma também de aquecimento 25min de elíptica e no fim 15min na Bicicleta. No 

entanto, aconselhei a que a cliente realizasse 30min de caminhada nos dias em que 

não frequentasse o ginásio uma vez que a sua disponibilidade seria de 2 a 3 vezes por 

semana. 

 Na componente da musculação esta realizava duas séries de quinze repetições 

de cada um dos exercícios com descanso de um minuto entre séries. Estes eram 
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direcionados para os grandes grupos musculares, alternando exercícios de membros 

inferiores com exercícios de membros superiores (com cargas inferiores a 60% 1RM de 

forma a não potenciar o aumento da pressão arterial) de forma a aumentar o dispêndio 

energético da sessão de treino (Cornelissen, V., 2011).  

Uma das preocupações a ter em conta é a respiração controlada e a não 

realização da manobra de valsalva pois esta pode provocar um aumento exponencial 

da pressão arterial, assim como, a realização de exercícios com inclinação negativa, o 

que para hipertensos pode tornar se perigoso. Apesar do número de repetições elevado, 

também com o objetivo de reaprender a técnica de execução e aumento da 

coordenação e resistência muscular, o cliente não deve atingir a fadiga aprendendo a 

progredir na carga de forma controlada e gradual. 

A cliente foi aconselhada a mudar para um estilo de vida ativo e aliar as sessões 

de treino a uma alimentação equilibrada e variada de forma a atingir os objetivos de 

forma mais rápida e saudável. 

 

Perímetros:  

Perímetro abdominal: 84 cm  

Perímetro cintura: 91 cm  

Perímetro crural: Dir- 46 cm Esq- 48 cm 

Perímetro do braço: Dir – 28.5 cm Esq- 29 cm 

 

Cliente 2  

 

Cliente em recuperação de rotura parcial do ligamento cruzado anterior. Além da 

lesão, encontra-se com os valores elevados de massa gorda, perímetro abdominal e da 

gordura visceral. A utente foi operada, fez fisioterapia e deu continuidade ao trabalho de 

recuperação no ginásio fazendo reforço muscular tanto a nível muscular dos membros 

inferiores como dos ligamentos do joelho contribuindo assim para o aumento da 

estabilidade e prevenção de futuras lesões. O plano de treino (Anexo 6) foi direcionado 

Massa 

Corporal 

(Kg) 

IMC 
Massa 

Gorda (%) 

Massa 

Magra (Kg) 

MET 

(kcal/dia) 

Gordura 

Visceral 

58.26 21.4 33.2 36.90 1845 5 

Idade: 49 Sexo: Feminino 

Estatura: 1,65 m Frequência Cardíaca Repouso: 78 

Pressão Arterial Sistólica: 142 Pressão Arterial Diastólica: 91 
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para a recuperação da rutura do LCA, mas também na necessidade de perder massa 

gorda. Além da rutura, o cliente não tinha qualquer tipo de limitação de saúde para a 

prática de atividade física. 

Relativamente à musculação foi prescrito a realização de três séries de doze 

repetições para cada exercício com descanso de sessenta segundos entre séries.  

Na avaliação foi visível uma ligeira atrofia do quadricípite. No plano constam 

exercícios de reforço muscular em maior volume para os membros inferiores e alguns 

exercícios de proprioceptividade para o joelho. Como um dos objetivos traçados era 

também o emagrecimento, foram prescritos exercícios para os grandes grupos 

musculares, alternando exercícios de membros inferiores com exercícios de membros 
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superiores com o intuito de aumentar o dispêndio energético da sessão de treino, e 

assim, obter resultados também a nível da diminuição de massa gorda.  

Os exercícios de proprioceptividade eram feitos no início da sessão pois o 

sistema neuromuscular ainda se encontra “fresco” o que permite um trabalho mais eficaz 

nesta componente. 

Relativamente a componente cardiovascular eram realizados exercícios de baixo 

impacto utilizando apenas por enquanto bicicleta e elíptica.  

 

Idade: 20 Sexo: Feminino 

Estatura: 1,55 m Frequência Cardíaca Repouso: 68 

Pressão Arterial Sistólica: 110 Pressão Arterial Diastólica: 79 

 

Massa 

Corporal 

(Kg) 

IMC 
Massa 

Gorda (%) 

Massa 

Magra (Kg) 

MET 

(kcal/dia) 

Gordura 

Visceral 

61 25.4 27.6 41.90 2064 2 

 

Perímetros:  

Perímetro abdominal: 77.5 cm 

Perímetro cintura: 78 cm  

Perímetro crural: Dir- 56 cm Esq- 55 cm 

Perímetro do braço: Dir – 30.5 cm Esq- 30.5 cm 

 

Cliente 3  

 

Trata se de um jogador voleibol sem qualquer contraindicação física ou de saúde 

que i pedisse a prática de exercício físico. O objetivo era o aumento da massa muscular, 

e como tal, o plano foi elaborado para hipertrofia muscular (Anexo 7).  

Relativamente ao trabalho de musculação, para os grandes grupos musculares 

eram realizadas quatro séries de oito a doze repetições e três séries de oito a doze 

repetições para pequenos grupos musculares, com descanso de noventa segundos 

entre séries.  

Devido ao facto de este ter vários treinos durante a semana, na elaboração do 

plano não inclui parte aeróbia, no entanto e antes do início do treino e como forma de 

aquecimento realizava exercícios de propriocepção no bosu, coordenação na escada, 

três a quatro séries de trinta segundos de battle rope ou a saltar a corda consoante o 

dia do treino. Ainda no aquecimento, estes últimos exercícios eram intercalados com 
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aquecimento especifico para o dia e os grupos musculares utilizados nesse treino, como 

por exemplo, flexões, agachamentos e remada no TRX apenas com o peso do corpo 

com a finalidade de ativação muscular e preparação do organismo para o exercício.  

O cliente apenas frequentaria o ginásio apenas 2 vezes por semana pois nos 

restantes dias teria treinos no clube de voleibol. Posto isto, foram prescritos dois treinos, 

um para a parte superior do corpo e outro para a parte inferior mais abdominal. 

Com base nos princípios dos treinos de hipertrofia, o objetivo dos treinos seriam 

criar tensão mecânica, micro-lesão e/ou stress metabólico utilizando cargas altas entre 

os 70% e 80% de 1RM. Estas condições são essências para o desenvolvimento e 

aumento da massa muscular, para além da alimentação e descanso. 

 

Idade: 20 Sexo: Masculino 

Estatura: 1,83 m Frequência Cardíaca Repouso: 63 

Pressão Arterial Sistólica: 111 Pressão Arterial Diastólica: 76 

 

Massa 

Corporal 

(Kg) 

IMC 
Massa 

Gorda (%) 

Massa 

Magra (Kg) 

MET 

(kcal/dia) 

Gordura 

Visceral 

58.80 17.6 9.0 50.80 2632 1 

 

Perímetros:  

Perímetro abdominal: 72.5 cm  

Perímetro cintura: 75.5 cm  

Perímetro crural: Dir- 44 cm Esq- 43 cm 

Perímetro do braço: Dir – 24.1 cm Esq- 24.7 cm 

Peito: 80.5 cm 

 

Cliente 4 

 

Cliente com uma atividade profissional sedentária em que o seu objetivo principal 

era a melhoria postural e reforço da zona lombar onde tinha algumas queixas de dor. 

Visto que passava grande parte do seu tempo de trabalho sentada em frente ao 

computador, adotou uma má postura e a dor na zona lombar foi se agravando e verificou 

se ainda uma ligeira protusão dos ombros. Como objetivo mais estético a cliente 

manifestou vontade de aumentar a sua massa muscular de forma a aumentar a sua 
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tonificação. Frequentou um ginásio pela primeira vez, optando por um plano adaptação 

geral com exercícios de reforço do core e melhoria postural. 

Relativamente à parte aeróbia/cardiovascular, esta realizava 15min de bicicleta 

ou elíptica no inicio do treino também como forma de aquecimento para o treino de 

musculação. Não recomendei a passadeira pelo menos por enquanto devido ao facto 

de ser uma atividade de impacto, e possa causar ou aumentar desconforto na zona 

lombar onde já tinha algumas queixas. 

Ao nível da musculação esta realizava três séries de doze repetições para cada 

exercício com descanso de sessenta segundos entre séries.  

Contém alguns exercícios para reforço e ativação do core no início do treino para 

permitir uma atenuação da dor lombar e a execução dos restantes exercícios sem dor. 

Posto isto, elaborei um plano de acordo com as condições e objetivos da cliente 

de forma a melhorar a sua postura e alcançar os objetivos pretendidos como se pode 

ver em anexo (Anexo 8). 

 

Idade: 25 Sexo: Feminino 

Estatura: 1,62 m Frequência Cardíaca Repouso: 67 

Pressão Arterial Sistólica: 117 Pressão Arterial Diastólica: 78 

 

Massa 

Corporal 

(Kg) 

IMC 
Massa 

Gorda (%) 

Massa 

Magra (Kg) 

MET 

(kcal/dia) 

Gordura 

Visceral 

54.70 20.8 20.6 41.20 2399 1 

 

Perímetros:  

Perímetro abdominal: 69 cm  

Perímetro cintura: 78 cm  

Perímetro crural: Dir- 48.5 cm Esq- 49 cm 

Perímetro do braço: Dir – 26 cm Esq- 26 cm 

 

3.2 Experiência em aulas de grupo  

 

Inicialmente fui observando e participando em algumas aulas de grupo como 

aluno para perceber a dinâmica das aulas e como funcionavam nesse âmbito. Essa 

experiência foi bastante elucidativa no sentido de ter maior perceção daquilo que é o 

papel de um professor de aulas de grupo como ser dinâmico, ativo, manter a boa 
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disposição e essencialmente ter uma boa comunicação tanto verbal como gestual para 

que, sem quebrar o desenrolar da aula, todos os alunos consigam acompanhar a 

mesma e se mantenham motivados. 

Após algumas semanas, como observador e participante e ganhando já alguma 

empatia com os clientes fui desafiado a liderar três das novas aulas do ginásio (GAP, 

HIIT, ABS) onde comecei a ter um papel mais preponderante e participativo nas 

mesmas. 

Com isto, e com o desenrolar das aulas fui aprimorando a minha capacidade de 

planeamento, comunicação e realização das aulas enquanto professor. Na sua maioria, 

e principalmente com a melhoria da minha capacidade de comunicação, dava privilégio 

à exemplificação e execução de uma ou duas séries no mesmo exercício. Em seguida, 

deslocava me pela sala para corrigir erros técnicos e más posturas dos utentes visando 

uma melhor execução e eficácia na realização dos exercícios. 

Derivado ao facto de ter adquirido alguns conhecimentos a nível académico 

nomeadamente ao nível da ginástica localizada, nas aulas de GAP e Treino Funcional, 

a adaptação foi mais breve e rapidamente passei para a parte da planificação e 

monitorização das aulas. (Anexo 9) 

As restantes aulas (HIIT e ABS) após o período de adaptação também se 

desenrolaram de forma natural e autónoma e o balanço foi positivo 
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4. Estudo de Caso  
 

4.1 Introdução 

 

Este estudo de caso baseia-se no treino personalizado como o processo de 

aplicação e execução de testes e tarefas realizadas de forma sistemática e 

individualizada, sendo a sua utilização baseada em parâmetros morfológicos, biológicos 

e psicológicos, bem como no grau de condição física inicial e objetivos do cliente 

(Novaes e Viana, 2003).  

Embora haja um conhecimento geral sobre os benefícios inquestionáveis da 

atividade física (Lee et al., 2012), cerca de 30% da população mantém-se inativa nas 

sociedades industrializadas e em desenvolvimento, o que causa aproximadamente 9% 

da mortalidade prematura (Hallal et al., 2012). Portanto, qualquer esforço para aumentar 

a prevalência de indivíduos ativos, apresenta um impacto significativo na saúde pública 

(Lee et al., 2012). 

Considerando as atividades físicas praticadas no tempo de lazer, a maioria da 

população não só é insuficientemente ativa ou sedentária (Rombaldi, Menezes, 

Azevedo, & Hallal, 2010), como também em grande parte abandona a sua prática nos 

primeiros seis meses (Hagger & Chatzissaratis, 2007). 

Assim, o sucesso de qualquer programa de exercício físico está relacionado com 

a motivação de seus participantes (Gil et al., 2010), que se caracteriza por ser um 

processo ativo, intencional e dirigido a uma meta, sendo considerada uma variável 

fundamental para a adesão à prática (Gil et al., 2010). 

Subentende-se então, que o facto de ser acompanhado por um personal trainer 

(PT) com conhecimento na área e que permita um bom acompanhamento pode ser um 

fator motivador para a prática de exercício contínua e a concretização dos objetivos 

anteriormente delineados por parte do cliente. 

 

4.2 Revisão da Literatura Subjacente ao Tema 

 

Um PT trata-se de um profissional de educação física que efetua um serviço de 

acompanhamento individual de sessões programadas de exercício físico no domicílio, 

num ginásio ou clube de atividade física (Sousa, 2008). 

Uma das qualidades imprescindíveis é a liderança. Esta contribui de forma 

determinante para o sucesso na participação do cliente num determinado programa de 

treino. 
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Principalmente para quem inicia um programa de treino com estas 

características, o conhecimento, o entusiasmo, a capacidade de encorajar, a motivação 

e persistência são algumas das características mais apreciadas pelos utentes, 

contribuindo em conjunto, para o sucesso de um programa de atividade física (Weinberg 

& Gould, 1995). 

Segundo Sousa (2008) há uma grande diferença entre sessão particular de 

atividade física e sessão de programa de treino personalizado. A primeira passa pela 

aplicação de exercícios de forma esporádica, sem critérios de acompanhamento e 

avaliação das ações. 

O programa de sessão de treino personalizado baseia-se num planeamento 

sistematizado e periodizado de todas as ações, assim como a avaliação diária do 

programa e a reformulação consoante o desenvolvimento do cliente e no final de cada 

programa de exercício. Compete ao PT desenvolver a prática da avaliação dos objetivos 

estabelecidos, observar o desempenho e registar os feedback’s do utente (Sousa, 

2008). 

 Todo este trabalho por parte do PT tem como finalidade, para além da 

concretização dos objetivos do utente, a melhoria da qualidade de vida e aptidão física 

do mesmo. Estes acabam por ser uma consequência de todo o planeamento e 

periodização do treino realizado ao longo do tempo. 

Segundo Last, J.M. (1998), a qualidade de vida engloba tudo aquilo que dá valor 

à vida, ou seja, um conjunto de fatores que permita ao individuo usufruir uma vida 

saudável ausente de incapacidades, de deficiências e restrições.  

Por outro lado, a qualidade de vida pode ser analisada de uma forma empírica 

através da satisfação, numa comparação entre aquilo que é a realidade e as 

espectativas da pessoa na concretização dos objetivos e perspetivas individuais ao 

longo da sua vida (Matos e Sardinha 1999). 

Não podemos deixar de associar a qualidade de vida à saúde, pois esta é mais 

facilmente percebida por parte do individuo pois consegue associá-las a coisas mais 

concretas, como atividade, a capacidade funcional, a ausência de doença e de dor 

(Brown, I. et al., 1996).  

Relativamente à aptidão física, relaciona-se com a capacidade de desempenhar 

atividades da vida diária sejam elas recreativas ou de cariz profissional sem se cansar 

demasiado. Esta, está associada a cinco componentes: resistência cardiorrespiratória, 

capacidade musculosquelética, composição corporal e massa corporal, flexibilidade e 

relaxamento muscular. (Heyward, 2004). 
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Em suma, as componentes acima expostas, a qualidade de vida e a aptidão 

física, são também importantes para o indivíduo, no sentido em que acabam por ser 

fatores de avaliação da sua evolução. 

Para a potenciação de todas estas características cabe ao PT a prescrição de 

exercício físico cuidada e individualizada consoante as características e objetivos do 

utente. 

Segundo o ACSM (2003, p.4) “exercício é uma subclasse da atividade física, é 

definido como um movimento corporal planeado, estruturado e repetitivo, executado 

com a finalidade de aprimorar um ou mais componentes da aptidão física.” 

Apesar de tanto o exercício físico como a atividade física implicarem a realização 

de movimentos corporais produzidos pelos músculos que promovem gasto energético, 

o exercício físico não é um sinónimo de atividade física.  

Atualmente, instituições como o American College of Sports Medicine (ACSM), 

a World Health Organization (WHO) e o Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) recomendam que as pessoas adultas pratiquem um mínimo de 30 minutos de 

atividade física moderada, pelo menos 5 dias por semana (cerca de 600-1000 

kcal/semana) (Ainsworth et al., 2000; Haskell et al., 2007). 

 

4.3 Metodologia 

 

O trabalho de PT foi desenvolvido ao longo de aproximadamente 4 meses com 

uma utente do sexo feminino de 20 anos. Esta, já frequentava o ginásio há algum tempo, 

mas nunca conseguiu atingir os resultados desejados. Tinha plano de treino, no entanto, 

o acompanhamento que tinha não a motivava o suficiente para ter uma prática regular 

de atividade física e atingir os tão desejados objetivos. Aliado a uma vida sedentária e 

a uma alimentação pouco regrada, recorreu ao serviço de PT para conseguir adotar um 

novo estilo de vida e obter resultados mais rápidos. 

Não apresentava nenhuma contraindicação para a prática do exercício físico 

nem qualquer tipo de doença. O seu objetivo principal era o emagrecimento (diminuição 

da percentagem de gordura) e posteriormente o aumento de massa muscular.  

Após uma reunião inicial, onde foram preenchidas as fichas de anamnese 

(Anexo 10), uma avaliação física dos clientes, bem como a sua disponibilidade, foram 

definidos os objetivos: 

• Melhoria da qualidade de vida; 

• Desenvolver as várias componentes da aptidão física; 

• Melhorar a composição corporal; 
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• Diminuir percentual de gordura. 

No início e no fim do programa de exercício, realizaram se alguns testes da 

aptidão física com o objetivo de avaliar a evolução da utente. A avaliação engloba testes 

de flexibilidade (YMCA, 1996), resistência abdominal (Pollock; Wilmore, 1993), 

resistência de peito (Pollock; Wilmore, 1993), mobilidade do ombro (Cook, 2010) 

 

4.3.1 Caracterização da cliente  

 

Idade: 20 Sexo: Feminino 

Estatura: 1,65 m Frequência Cardíaca Repouso: 65 

Pressão Arterial Sistólica: 115 Pressão Arterial Diastólica: 79 

 

Cliente aparentemente saudável sem qualquer doença ou deficiência inerente e 

sem qualquer impedimento para a prática de exercício físico. Apresenta percentual de 

gordura elevado no entanto os valores de massa muscular são normais. 

Os planos continham 2 treinos de força e outro de cariz predominantemente 

cardiovascular. 

 

Medição das 8RM  

Os testes de 8RM foram executados em 2 dias não consecutivos, com o mínimo de 72h 

entre sessões.  

Durante a realização destes testes, cada sujeito executou o máximo de 3 tentativas de 

8RM para cada exercício, com 5 minutos de descanso entre cada uma delas. Depois da 

carga de 8RM para um dos exercícios ser encontrada, era feito um intervalo de 10 

minutos antes de determinar a carga para o exercício seguinte. (Miranda, H. et al., 2009)  

A formula utilizada era a seguinte: 1RM =  (Weight lifted/(1.0278-[0.0278 x Nº of reps]) 

(Brzyck, 1993) 

Quatro exercícios foram executados para determinação de 8RM, na seguinte ordem:  

➢ Agachamento (realizado no aparelho Smith Press);  

➢ Supino horizontal (realizado no aparelho Supine Bench Press); 

➢ Lunge (realizado no aparelho Smith Press); 

➢ Remada com barra (realizada com barra livre). 

Para diminuir os erros durante o teste de 8RM, foram dadas algumas estratégias e 

informações acerca dos exercícios: 

➢ Instruções básicas do teste;  

➢ Execução técnica dos exercícios;  
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➢ Motivação verbal durante o protocolo de teste;  

➢ Foram tomados os mesmos pesos e barras em todas as sessões; 

Após 72 h foi realizado o reteste dessa medição.  

 

4.3.2 Instrumentos e Procedimentos 

 

- Ficha de consentimento de participação, Par-Q teste, Anamnese; 

- Balança Bioempedância eletrónica “TANITA” (Anexo 2); 

- Instalações do ginásio Activa; 

- Cardiofrequencímetro da marca Polar. 

 

Instrumentos de Medição:  

 

Estatura  

 

Utilizar-se-á um estadiómetro “SECA” para medir a estatura que se trata da 

distância, em linha reta, entre o ponto mais superior do crânio até ponto mais inferior 

(neste caso a superfície onde se encontram colocados os pés), os sujeitos têm de estar 

em posição antropométrica (ereta), posicionado segundo o plano de Frankfurt, ou seja, 

traçando uma linha imaginária (podendo até utilizar um objeto reto e linear como por 

exemplo: régua) que passa pelo ponto mais baixo do bordo inferior da orbita ocular 

direita e pelo ponto mais alto do lado superior do meato auditivo externo correspondente. 

Estes devem estar descalços, com os calcanhares unidos formando um V com os pés 

e com o cóccix, a coluna dorsal e a parte posterior da cabeça em contacto com o 

estadiómetro. A leitura será expressa em centímetros, com aproximação às décimas e 

registada após uma inspiração profunda.  

 

Composição corporal 

 

Para obter a informações sobre a composição corporal do indivíduo, pretende 

utilizar-se uma balança tetra polar de bioempedância eletrónica “TANITA”. Os sujeitos 

devem estar apenas de roupa interior ou com a menor roupa possível e descalços, 

preferencialmente, de calções.  

Estes vão colocar se no centro da plataforma da balança com os pés sobre os 

elétrodos e as mãos a agarrar os outros elétrodos, e manter-se imóveis até o final da 

medição. A leitura será realizada após estabilização dos dígitos da balança. Dando nós 
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os seguintes variáveis: massa corporal (Kg), massa óssea (Kg), massa magra (Kg), 

percentagem de gordura corporal, IMC, idade metabólica e percentagem de água no 

corpo.  

 

4.5 Programa de exercício 

 

Para a melhoria do processo de implementação/adequação da intensidade de 

esforço durante as sessões, será utilizada, como forma de avaliar e controlar a utente, 

a zona alvo de treino através da Fórmula de Karvonen, e controlo através de Cardio-

frequencímetro e da Escala Perceção Subjetiva de Esforço (EPSE).  

 

Periodização: 

Mês / Semana Semana 1 Semana2 Semana 3 Semana 4

Janeiro PT Treino PT PT Treino PT PT Treino PT PT Treino PT

Fevereiro PT Treino PT PT Treino PT PT Treino PT PT Treino PT

Março PT Treino PT PT Treino PT PT Treino PT PT Treino PT

Abril PT Treino PT PT Treino PT PT Treino PT PT Treino PT

Dias da Semana Segunda Quarta Sexta Segunda Terça Sexta Segunda Quarta Sexta Segunda Quarta Sexta

Legenda:

Adaptação (Primeiro Mesociclo)

Hipertrofia (Aumento de Massa Muscular / Segundo Mesociclo)

Aumento / Manutenção da Massa Muscular/ Diminuição % de Gordura (Terceiro Mesociclo)  

 Treinos com duração de 1 hora completando 32 horas de treino de PT e 16 horas 

de treino autónomo num total de 48 treinos. 

Progressão da Carga:  

✓ Primeiro Mesociclo: 6-8 PSE 

✓ Segundo Mesociclo: 70-80 % 1RM 

✓ Terceiro Mesociclo: 75-85 % 1RM 

4.5.1 Primeiro Mesociclo (4 semanas) 

 

 Visto que já era uma utente que já frequentava o ginásio elaborou-se um plano 

de adaptação mais curto, com utilização de grandes grupos musculares e alternância 

de exercícios de membros inferiores com membros superiores (ver referência acima). 

 

Ergómetro Tempo (min) Programa Resistência intensidade 

Elíptica 25 Manual  60% FCMáx 

Bicicleta 15 Manual 7 Km/h  

 

Treino 1 Treino 2 Treino 3 
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Leg press Abdominal Crunch 

 

Curl bíceps Polia 

 

Prancha abdominal 

 

Extensão tríceps Polia 

 

(Em circuito 3 séries) 

Agachamento na 

Multipower 

Supino vertical Aberturas com elástico 

Leg Curl 
Stiff com barra (sem carga 

adicional) 

Lat Pull Down Seated Row 

Agachamento na 

Multipower 

Walking Lunge com 

halteres 

Press Ombros na 

Máquina 

Elevação Lateral do 

ombro 

 

O treino cardiovascular é realizado em todos os treinos no inicio e no fim, com a 

finalidade de aumentar a sua capacidade cardiorrespiratória e potenciar o gasto calórico.  

No treino de força são realizadas três séries de quinze repetições com um minuto 

de descanso entre séries. São realizadas múltiplas séries e muitas repetições para 

aumento da resistência muscular, melhoria da coordenação e de forma a corrigir a 

técnica de execução e que esta possa ser assimilada de forma mais eficaz. 

Para controlo da intensidade era utilizada a escala subjetiva de esforço 

informando o cliente que se devia situar entre o nível 6 e 8 da escala de OMNI. 

Uma vez que a utente gostava de frequentar algumas aulas de grupo, como 

cycling, HIIT e treino funcional, a parte cardiovascular poderia ser substituída por uma 

destas aulas, à imagem dos restantes treinos de predominância cardiovascular. 

 

4.5.2 Segundo Mesociclo (6 semanas) 

 

Após este período de adaptação, passa-se para um programa de aumento de 

massa muscular, pois este vai fazer com que o dispêndio calórico diário aumente. Ou 

seja, maior massa muscular irá desencadear maior utilização de oxigénio e nutrientes 

por parte do músculo. 

 

Ergómetro Tempo (min) Programa Resistência intensidade 

Elíptica 30 Manual  60% FCMáx 

Passadeira 30 Manual  
6-8 escala de 

OMNI 

 

Treino 1 (Anexo 12) Treino 2 Treino 3 
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Agachamento Multipower 

Curl Bícep c/ barra W 

 

Abdominal c/ elevação 

das pernas 

 

Battle Rope 30’’  

 

Tríceps barra à testa 

 

Abdominal crunch 

 

Mountain climbers 2x 30’’ 

 

(Em circuito 4 séries)  

Leg Press 

Supersérie Supersérie 

Stiff Elevação pélvica c/ barra 

  

Flexões c/ joelhos no chão Aberturas na Polia 

Supersérie Supersérie 

Remada no TRX Seated Row 

  

Leg extension Lunge 

Supersérie Supersérie 

Leg Curl Leg curl na bola fit 

  

Pull Over 
Supino inclinado c/ 

halteres 

Supersérie Supersérie 

Lat Pull Down 
Voos para costas c/ 

elástico 

 

O treino cardiovascular é realizado apenas no inicio optando por um dos 

exercícios acima descritos. No treino de força foram realizadas quatro séries de dez 

repetições com um minuto e trinta segundos de descanso entre séries entre 70% e 80% 

de 1RM. São realizadas séries compostas e com carga mais elevada gerando hipertrofia 

por aumento da tensão mecânica. A utilização de exercícios em supersérie constituí um 

bom método para ganhos de força e hipertrofia muscular. Manteve-se a utilização de 

exercícios para grandes grupos musculares e alternância entre membros inferiores e 

superiores mantendo o alto dispêndio energético. 

Aumentou se para quatro treinos semanais, sendo o quarto não supervisionado 

por mim onde se incluia a participação em aulas de grupo quebrando a monotonia e 

mantendo o cliente motivado aderindo a aulas que gosta. 

 

4.5.3 Terceiro Mesociclo (6 semanas) 

 

Neste Mesociclo, manteve-se um programa de aumento de massa muscular, e 

aproveitando a melhoria da capacidade contrátil muscular para potência o gasto 

energético na sessão e no pós treino. 
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Ergómetro Tempo (min) Programa  Intensidade 

Elíptica 10 Manual  4 

Passadeira 10 Intervalado 
1’ - 60% 

1’- 70% 

60% e 70% 

FCMáx 

 

Treino 1 Treino 2 Treino 3 

Agachamento Livre 5x30’’ (esforço máximo) 

bicicleta de cycling  

4’ descanso. 

 

Circuito 4 séries: 

Battle Rope 45’’ 

Mountain Climbers 

Agachamento com salto 

Deslocamentos Laterais 1’ 

Jumping Jack’s na escada 

de coordenação 1’ 

Flexões 1’ 

Corrida com meio burpee 

nas extremidades 1’ 

20’’ descanso 

Seated Row 

 (4) 

Peso Morto Remo Unilateral 

(1) (4) 

Walking Lunge c/ Halteres Aberturas c/ Halteres 

 (4) 

Leg Curl  Supino com halteres 

(2) (5) 

Adutora Fundos Trícep 

 (5) 

Abdução c/ caneleiras Bícep Banco Scott 

(3) (5) 

Gémeos nas escadas 

c/carga 

Abdominal obliquo e 

abdominal crunch e 

lombares em supersérie. 

 

Legenda: 

 

(1) – Elevação frontal do ombro 

(2) – Press ombros com halteres 

(3) – Elevação Lateral 

(4) – Subir e descer escadas 1´ 

(5) – Saltar a corda 1’ 

 

O treino cardiovascular é realizado no inicio como aquecimento de dez minutos 

e no fim com intervalos de intensidade. No treino de força foram realizadas três séries 

de doze repetições (a 75% e 85% de 1RM) com descanso ativo entre séries, 

aumentando assim o stress metabólico. 

Passamos então para, um treino predominantemente para a parte inferior do 

corpo onde são realizados exercícios de ombro na transição de exercícios com 
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descanso de 30’’ entre séries, e outro mais direcionado para parte superior do corpo. 

Sendo que este ultimo, tem por base o treino concorrente em que são intercalados com 

exercícios entre séries de cariz predominantemente aeróbio. 

Manteve-se o terceiro treino de índole predominantemente aeróbio onde temos 

uma fase inicial de treino intervalado de alta intensidade com base no modelo de 

Wingate seguida de um circuito de exercícios de força. Consoante disponibilidade e 

estado de fadiga a cliente poderia optar por frequentar uma aula de grupo à sua escolha. 

Estes treinos têm um foco maior na perda do percentual de gordura através do 

aumento do dispêndio energético na sessão de treino. 

 

4.6 Resultados e Análise dos Resultados 

 

Durante todo este processo de treino, foram-se recolhendo dados da 

composição corporal e antropométricos para constatar a evolução da cliente. Assim 

como foram realizados alguns testes de avaliação da aptidão física. Todos esses dados 

foram recolhidos e estão descritos no ponto seguinte. 

 

4.6.1 Aptidão Física 

 

Tabela 1- Composição corporal ao longo do tempo 

DATA 
PESO 
(KG) 

IMC 
% 

GORDURA 

M. 
MUSCULAR 

(KG) 

M. ÓSSEA 
(KG) 

NÍVEL G. 
VISCERAL 

GASTO EN 
DIÁRIO 

19/DEZ/16 68,3 25,1 25,9 48 2,6 1 2427 

14/FEV/17 68 25 23,6 49,3 2,6 1 2887 

14/MAR/17 65,5 24,1 20,8 49,3 2,6 1 2886 

04/ABR/17 65,7 24,1 20,4 49,7 2,7 1 2888 
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Figura 2- Variação de massa corporal 

Como seria de esperar, e coincidindo com o objetivo da cliente o peso era a 

componente mais preponderante para a mesma, visto que é uma variável de mais fácil 

compreensão e que a cliente não depende de um profissional do exercício físico para 

compreender a variação desta componente. No entanto esta variável é muito subjetiva 

e teve de ser bem esclarecida junto da cliente. Esta depende da variação da massa 

muscular e da massa gorda, sendo o peso dos órgãos e da massa óssea (com variação 

menor), duas “constante” nesta grandeza.  

 

 

Figura 3- Variação da massa muscular 
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Como se vê no gráfico houve um aumento da massa muscular linear desde da 

primeira fase. Com este aumento, há maior consumo energético por parte do 

metabolismo basal, contribuindo para a redução de massa gorda e consequente 

emagrecimento. Esse aumento inicial deve se ao facto de o corpo não estar habituado 

a um estimulo mais intenso e regular, como tal, esperava-se este aumento mais 

denunciado e expresso no gráfico, como forma de adaptação ao exercício. 

 

 

Figura 4- Variação da massa óssea e gordura visceral 

 

Relativamente aos níveis de massa óssea, mantiveram-se, havendo um ligeiro 

aumento no ultimo mês. A manutenção e/ou o aumento desta, é bastante importante 

para a saúde do cliente e a prevenção de futuras doenças a nível ósseo e sem dúvida 

que o treino de força contribui para a sanidade e/ou aumento da massa óssea. 

O nível de gordura visceral manteve-se sempre no nível mínimo, e com o treino, 

e um estilo de vida ativa esta não teria tendência a subir. Principalmente, com 

alimentação saudável a manutenção desta componente em níveis saudáveis seria de 

esperar. A conservação deste valor é de grande importância, pois níveis elevados de 

gordura visceral podem despoletar problemas doenças de foro cardiovascular entre 

outras. 
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Figura 5- Variação do gasto energético diário 

 O aumento do gasto energético diário estimado pela bioimpedncia e a sua 

posterior manutenção acaba por ser uma consequência de todo o planeamento e 

execução do treino. Numa fase inicial o corpo adapta-se e com o ganho de massa 

muscular e novo estilo de vida, ganha necessidade de gastar mais energia e depois 

mantem-se. 

 

 

Figura 6- Variação do percentual de gordura 

 

Relativamente ao percentual de gordura, como seria de esperar teve um 

decréscimo ao longo do tempo, este enquadrava se como um dos objetivos traçados 

pelo cliente e por mim enquanto profissional do exercício. E sabemos que o exercício 
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que recrute grandes grupos musculares promove o aumento do metabolismo e 

consequente défice calórico, em que o cliente gasta mais energia do que aquela que 

consome através da alimentação. Com isto aumentamos também a capacidade de 

oxidação de ácidos gordos. 

 

Tabela 2- Perímetros 

Data Abs Cintura Anca 
Coxa Braquial 

Dir Esq Dir Esq 

19/DEZ/17 80 88 108 54,5 54 30 30 

14/FEV/17 78 88 107 55 55 30 30 

14/MAR/17 75 88 106 56 56 29 29 

04/ABR/17 74 87 106 56 56 27 27 

 

 

Tabela 3-  Avaliação de Aptidão Física 

Data Abs Flexões 
Sentar e alcançar 

(cm) 
Mobilidade do ombro 

02/jan/17 25 17 45 
Dist entre mãos: 12cm 

Classificação: 3 

10/abr/17 33 30 49 
Dist. entre mãos: 9cm 

Classificação: 3 

 

* Comprimento da mão - 17,5cm Dist. entre punhos 9cm 

 

Teste de Cooper (12min) 

                Tabela 1- Teste de Cooper 

Data Distância (m) VO2Máx (ml/kg/min) MET’s 

02/jan/17 1750 27.8 9.81 

10/abr/17 2040 34.32 7.95 

 

 Nota: Tabelas normativas de referência em Anexos (Anexo 11) 

O teste de cooper não deve ser realizado numa passadeira, no entanto por 

condicionalismos do ginásio, este foi realizado nestas condições em que o utente geria 

a velocidade que queria. 
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5. Análise Final do Estudo de Caso 
 

Todo este processo de trabalho marcante no meu desenvolvimento enquanto 

profissional do exercício físico. Este foi caracterizado pela aplicação dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do meu percurso académico na licenciatura e mestrado em Ciências 

do Desporto com Especialização em Atividades de Academia.  

A busca constante de novos conhecimentos direcionado para os casos que fui 

encontrando e neste em especifico veio contribuir e complementar a minha formação 

académica. 

Ao longo do meu percurso fui me apercebendo que não só desenvolvi a parte 

profissional assim como a parte pessoal. 

As relações interpessoais que ia desenvolvendo neste meio, aliado ao meu 

conhecimento, fez me perceber que a componente social é também de elevada 

importância, principalmente enquanto PT, para fidelização, adesão e eficiência dos 

programas de treino por parte dos clientes. 

Muitos dos clientes recorrem a ginásios e a este tipo de serviço para um melhor 

acompanhamento durante a atividade física assim como uma maneira de aliviar o stress 

do seu quotidiano. 

Como forma de exemplo tenho a cliente que acompanhava. Com o passar do 

tempo estabeleceu-se uma relação de amizade que ainda hoje mantemos e falamos 

regularmente sobre os treinos que vai fazendo sem o meu acompanhamento. Essa 

empatia criada revelou-se bastante importante até na forma de chegar mais facilmente 

à pessoa e de certa forma fazer com esta se sinta mais motivada e acompanhada. 

Tudo isso em conjunto, contribui para o sucesso e eficiência dos programas de 

treino tal como se verificou com esta utente, apesar de algumas mudanças devido à sua 

disponibilidade, os objetivos foram atingidos e o feedback foi positivo. Prova disso, é 

que apesar de termos terminado as sessões treino por motivos pessoais do cliente, esta 

está disponível para continuar a atividade mais tarde. 

A melhoria de qualidade de vida e a aptidão física foram um dos pontos 

destacados pela cliente e ainda continua motivada para a prática e pratica atividade 

física de forma regular. 
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6. Conclusões 

 

6.1 Dificuldades e formas de superação  

 

A experiência e conhecimento adquiridos durante o meu percurso académico, 

numa fase inicial, pareceram insuficientes para a prática no contexto real e para as 

limitações que foram aparecendo com o desenrolar do estágio. 

A mais evidente numa fase inicial foi sem duvida a capacidade de comunicar e 

abordagem ao cliente de forma a responder rapidamente e de forma eficiente às 

necessidades do mesmo. O que num contexto profissional já deveria ser um dos pontos 

fortes. A nomenclatura de alguns dos exercícios também foi uma das dificuldades que 

verifiquei pois, havia exercícios que eu conhecia com outras designações. Para além 

disso, fui aprendendo também variações de alguns exercícios e ia colocando algumas 

dúvidas relativamente ao melhor feedback para determinados exercícios. Com a 

experiência fui me adaptando e sozinho, aliado ao conhecimento que já tinha, 

desenvolvi melhor essa componente. 

Relativamente às aulas de grupo, tendo em conta que já o tinha feito num 

contexto académico para a minha turma foi também um desafio pois de certa forma não 

era a área em que me sentia mais à-vontade. A primeira dificuldade foi a memorização 

de toda a aula e ter receio de falhar no decorrer da mesma, e conseguir durante toda a 

aula estar descontraído e ter uma boa dicção que permitisse corrigir e motivar os 

utentes.  

Ao longo do período de estágio e com a ajuda do OCE e dos meus restantes 

colegas fui superando de forma gradual todas as minhas dificuldades.  

Contudo, na nossa área e devido ao facto de não ser uma ciência exata, a 

constante procura/pesquisa de conhecimento, reflexão e assimilação do mesmo é 

também muito importante para o nosso desenvolvimento como profissionais. Isso trás-

nos maiores valências e capacidade de resposta às mais variadas situações sempre 

com o intuito de responder melhor as necessidades dos nossos clientes.  

Posto isto, é fundamental uma formação contínua e atualizada, porque as 

aprendizagens adquiridas estão em constante mudança. Num mercado onde a oferta é 

cada vez maior, é fundamental aliar as novas tendências do exercício à saúde e bem-

estar com base no conhecimento cientifico, portanto a procura também de formação de 

qualidade e diferenciada. 
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6.2 Reflexão final  

 

A escolha pelo estágio profissional para além da boa experiência que vivi, 

ajudou-me a evoluir e trouxe me algumas ferramentas que irão contribuir sem dúvida 

para o meu crescimento enquanto profissional do exercício físico. 

A inserção num contexto real de trabalho levou-me a desenvolver uma série de 

competências que não desenvolvi tanto no âmbito académico nomeadamente a 

autonomia, as relações-interpessoais principalmente na abordagem aos clientes e o 

conhecimento acerca da gestão e funcionamento de um ginásio.  

A cooperação de toda a equipa de trabalho e do OCE foram preponderantes 

para uma boa integração e para o meu desenvolvimento enquanto professor e PT. 

A planificação das aulas de grupo e planos de treino eram elaborados 

antecipadamente com objetivos e as estratégias bem definidas.  No processo de 

reavaliação, o plano de treino estava sujeito a alterações ou adaptações consoante a 

evolução e necessidades do utente.  

O acompanhamento do OCE na sala de cardiofitness/musculação e supervisão 

das aulas de grupo fez com que desenvolvesse mais a minha postura e saber estar nas 

diferentes funções que fui desempenhando.  

Participei também em formações oferecidas pelo ginásio aos professores em 

parceria com a empresa iCoach, sendo mais um fator para enriquecimento de 

conhecimentos e práticas.  

Concluo então, que o estágio curricular, e tudo aquilo que o engloba, contribuiu 

de forma positiva para o meu desenvolvimento, tendo até sendo reconhecido pelos 

empregadores e clientes, que de uma forma geral, apreciaram o trabalho desenvolvido. 
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Anexos 

 

Anexo 1  
 
Horário de avaliações 
 

 
 
Anexo 2 

Balança Bioempedância  
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Anexo 3  

Plano de Treino 
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Anexo 4 

 

Horário Aulas de Grupo 

 

 

  



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto 
Especialização em Atividades de Academia 2018 

 

João Fonseca 50 

 

Anexo 5 

Planos de treino 

 

Plano Cliente 1 

Ergómetro Tempo (min) Programa Resistência Inclinação 

Elíptica 25 Manual 3 - 

Passadeira 15 Manual 5 Km/h 0 

 

Treino 1 

 

Treino 2 

Remada Dorsal na Máq. 
Subida de escadas (2 a 2) com 

halteres. 

Agachamento com halteres Lat Pull Down 

Peck Deck Agachamento no TRX 

Leg Press Supino Vertical 

Abdominal Crunch Lombares 
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Anexo 6 

Plano Cliente 2 

Ergómetro 
Tempo 

(min) 
Programa Resistência Inclinação 

Elíptica 20 Manual 2 - 

Bicicleta 15 Manual 2/3 - 

 

Treino 1 Treino 2 Treino 3 

Proprioceptividade no 

Bosu 
Leg extension Unilateral 

Proprioceptividade no 

Bosu 

Leg Press Unilateral 
Aberturas c/ cabos na 

Polia 

Gémeos nas escadas com 

carga 

Supino com Halteres 
Agachamento com Press 

Ombros 
Remada Unilateral 

Leg Curl Unilateral Lat Pull Down Agachamento TRX 

Remada Dorsal TRX Adutora 
Supino inclinado com 

halteres 

Abdução na Polia Flexões Leg press 

Elevação do quadril  

Elevação quadril em 

isometria com 

calcanhares no chão 
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Anexo 7 

Plano Cliente 3 

Aquecimento: 

Treino 1- Quatro séries de trinta segundos de battle rope, intercalado com duas séries 

de dez repetições de flexões e remada no TRX. 

Treino 2-  Propriocepção no bosu, coordenação na escada, três séries de trinta a saltar 

a corda, intercalado três séries de dez de agachamentos no TRX e lunge. 

 

Treino 1 

 

Treino 2 

Elevações 
Agachamento Multipower + 

Salto para box (60cm) 

Flexões declinadas c/ pés no 

Step 
Leg Curl 

Setead Row Walking Lunge c/ halteres 

Supino reto na Multipower Stiff c/ Barra 

Remada aberta TRX Elevação Quadril com Barra 

Bíceps na Polia Press de Ommbros 

Tríceps na Polia Elevação lateral do Ombro 

Abdominal Crunch Abdominal oblíquos  

 Prancha dinâmica 45’’ 
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Anexo 8 

 

Plano Cliente 4 

Ergómetro Tempo (min) Programa Resistência Inclinação 

Elíptica 15 Manual 3/4 - 

 

Treino 1 

 

Treino 2 

Bird Dog Agachamento c/ halteres 

Manguito Rotador c/ Elástico Leg Curl 

Remada Dorsal Leg Extension 

Flexões Lunge c/ halteres 

Lat Pull Down 
Elevação do Quadril em 

Isometria 45’’ 

Aberturas com halteres  Lombares 

Voos Costas c/ Elástico  
Prancha isométrica lateral 20’’ 

cada lado 

Prancha isométrica de cotovelos 

45’’ 
 

Prancha Dinâmica  (com 

caneleiras, eleva um dos pés 

alternadamente) 30’’ 
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Planos de aulas de grupo 

 

Anexo 9 

 

Plano de aula GAP Nº 1 

 

Material: Step; Barra Pump; Caneleiras. 

 

Aquecimento: 

➢ Toca D 32t c/ braço em extensão flexão acima da cabeça  

➢ Elevação Joelho D 32t c/ braço a envolver perna que eleva  

➢ Flexão Joelho D 32t c/ movimento de elevação de ombro  

➢ Chuto D 32t 

 

Parte Principal: 

1. Agachamento 4x8  

2. Agachamento lateral 4x8 (Dir/Esq) 

3. Lunge no Step 4x8 (Dir/Esq)  

4. Elevação do Quadril 4x8 

5. Glúteo quatro apoios com perna esticada 4x8 (Dir/Esq)  

6. Glúteo quatro apoios com perna a 90º 4x8 (Dir/Esq) 

7. Abdominal crunch com pernas fletidas a 90º 4x8  

8. Prancha abdominal 32t 

9. Prancha abdominal com 1 dos pés fora do solo alternadamente 4x8t  

 

Retorno à Calma:  

Inspiração/Expiração (8t)  

 

Alongamentos estáticos (Dir/Esq) 
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Plano de aula GAP Nº 2  

 

Material: Step; Caneleiras; Barra Pump. 

 

Aquecimento: 

➢ 8 Toques alternados (32t) d 

➢ 4 Toques alternados (16t) d + 2 Triplas (16t) d 

➢ 4 Toques alternados (16t) d + 2 Básicos (8t) d + Tripla (8t) d = Esq 

➢ 2 Toques alternados (8t) d + 2 Básicos (8t) d + 2 Elevações de joelho (8t) d + Tripla 

(8t) d = Esq 

➢ 2 Femoral (8t) d + 2 Básicos (8t) d + 2 Elevações de joelho (8t) d + Tripla (8t) d = 

Esq 

➢ 2 Femoral (8t) d + Básico (4t) d + V (4t) d + 2 Elevações de joelho (8t) d + Tripla 

(8t) d = Esq 

 

Parte Principal: 

1. Agachamento no step após subida 4x8 

2. Agachamento com salto para o step 4x8 

3. Lunge frontal alternado D/E 4x8 

4. Lunge à retaguarda alternado D/E 4x8 

5. Elevação Pélvica 4x8 

6. Elevação pélvica unilateral 4x8 

7. Abdução D/E 4x8 

8. Prancha frontal com toque da mão ao ombro contrário 4x8 

9. Prancha frontal dinâmica com aproximação do joelho ao cotovelo contrário 4x8  

10. Abdominal com elevação da bacia e pernas a 90º 4x8 

Retorno à Calma:  

Inspiração/Expiração (8t)  

Alongamentos estáticos (Dir/Esq) 
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Plano de Aula de GAP Nº 3 

Material: Step, Caneleiras, Barra Pump 

 

Aquecimento: 

➢ Bloco de aquecimento: 

➢ 8 Toques alternados (32t) d 

➢ 8 Femoral (32t) d 

➢ 4 Triplas (32t) d 

➢ 4 Toques alternados (16t) d + 4 Femoral (16t) d 

➢ 4 Toques alternados (16t) d + 2 Femoral (8t) d + Tripla (8t) d= Esquerda 

➢ 2 Toques alternados (8t) d + 2 Básicos (8t) d + 2 Femoral (8t) d + Tripla (8t) d= 

Esq 

➢ 2 Toques alternados (8t) d + 2 V (8t) d + 2 Femoral (8t) d + Tripla (8t) d =Esq 

 

Parte Principal: 

1. Agachamento insiste 2x em baixo 4x8 

2. Agachamento com joelho ao peito 4x8 

3. Agachamento lateral 4x8 

4. Lunge com pé no step à frente 4x8 

5. Glúteo com quatro apoios com perna esticada 4x8 

6. Quatro apoios com abdução 4x8 

8. Abdominal crunch com pernas esticadas 4x8 

9. Prancha lateral isométrica 4x8  

10. Agachamento com salto 4x8 

Retorno à Calma:  

Inspiração/Expiração (8t)  

Alongamentos estáticos (Dir/Esq) 
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Plano de Aula de GAP Nº 4 

 

Material: Barra Pump, Discos 

 

Aquecimento: 

 

➢ 4 Passo e Toca D/E (8t) + 4 Marchas D (8t) + 4 Passo e Toca D/E (8t) + 

Cruzamento com tripla D (8t) =Esq  

➢ 4 Flexões D/E (8t) + 4 Marchas D (8t) + 4 Passo e Toca D/E (8t) + Cruzamento 

com tripla D (8t) =Esq 

➢ 4 Flexões D/E (8t) + 2 Marchas D (8t) + 4 Joelhos D/E (8t) + Cruzamento com 

tripla D (8t) =Esq 

➢ 4 Flexões D/E (8t) + 2 V’s D (8t) + 4 Joelhos D/E (8t) + Cruzamento com tripla D 

(8t) =Esq 

 

Parte Principal: 

1. Agachamento 4x8 

2. Agachamento com joelho ao peito 4x8 

3. Agachamento com flexão do joelho 4x8 

4. Walking lunge 4x8 

5. Stiff 4x8 

6. Elevação pélvica isométrica com calcanhares no chão 4x8 

8. Prancha abdominnal com afastamento dos membros inferiores 4x8 

9. Abdominal obliquo com pernas a 90º e cotovelo ao joelho contrário 4x8  

10. Abdominal crunch com extensão total do corpo 4x8 

Retorno à Calma:  

Inspiração/Expiração (8t)  

Alongamentos estáticos (Dir/Esq) 
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Plano de Aula de GAP Nº 5 

 

Material: Barra Pump, Discos 

 

Aquecimento: 

 

➢ 4 Passo e Toca D/E (8t) + 4 Marchas D (8t) + 4 Passo e Toca D/E (8t) + 

Cruzamento com tripla D (8t) =Esq  

➢ 4 Flexões D/E (8t) + 4 Marchas D (8t) + 4 Passo e Toca D/E (8t) + Cruzamento 

com tripla D (8t) =Esq 

➢ 4 Flexões D/E (8t) + 2 Marchas D (8t) + 4 Joelhos D/E (8t) + Cruzamento com 

tripla D (8t) =Esq 

➢ 4 Flexões D/E (8t) + 2 V’s D (8t) + 4 Joelhos D/E (8t) + Cruzamento com tripla D 

(8t) =Esq 

 

Parte Principal: 

1. Agachamento 4x8 

2. Agachamento com joelho ao peito 4x8 

3. Agachamento com flexão do joelho 4x8 

4. Walking lunge 4x8 

5. Stiff 4x8 

6. Elevação pélvica isométrica com calcanhares no chão 4x8 

8. Prancha abdominnal com afastamento dos membros inferiores 4x8 

9. Abdominal obliquo com pernas a 90º e cotovelo ao joelho contrário 4x8  

10. Abdominal crunch com extensão total do corpo 4x8 

Retorno à Calma:  

Inspiração/Expiração (8t)  

Alongamentos estáticos (Dir/Esq) 
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Plano de Aula de HIIT Nº 1 

 

Material: 2 sacos de fitbox, 4 TRX, 2 cordas de saltar  

 

Aquecimento: 5min 

 

➢ 15 Jumping jacks 

➢ 15 Agachamentos 

➢ 15 Flexões  

➢ 15 Abdominais crunch 

 

Parte Principal: 40’’ de exercício / 20’’ descanso 

 

Estação 1 

Socos no saco de fit box 

Estação 2 

Abdominal c/ joelhos ao peito TRX 

Estação 3 

Agachamento com remada no TRX 

Estação 4 

Saltar a corda  

Estação 5 

Agachamento com salto a pés juntos 

 

Retorno à Calma:  

Inspiração/Expiração (8t)  

Alongamentos estáticos (Dir/Esq) 
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Plano de Aula de HIIT Nº 2 

 

Material: steps  

 

Aquecimento: 5min 

 

➢ Corrida a volta da sala 5 voltas 

➢ Deslocamentos laterais  

➢ 3x15 Agachamento com Press de Ombros 

 

Parte Principal: 40’’ de exercício / 20’’ descanso 

 

➢ Jumping Jack na diagonal 

➢ Agachamento com salto p/ step 

➢ Skipping com extensão de braço à frente alternadamente 

➢ Femural com extensão de braço a frente 

➢ Burpee com apoio no step 

 

Descanso ativo entre séries: toque alternado no step 

 

Retorno à Calma:  

Inspiração/Expiração (8t)  

Alongamentos estáticos (Dir/Esq) 

 

 

  



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências do Desporto 
Especialização em Atividades de Academia 2018 

 

João Fonseca 61 

 

Plano de Aula de ABS Nº 1 

 

Material: colechões  

 

➢ Abdominal Crunch 4x8t 

➢ Abdominal Crunch com elevação das pernas 4x8t 

➢ Prancha Isométrica de cotovelos 4x8t 

➢ Abdominal Obliquo (joelho + cotovelo) 4x8t 

➢ Prancha Obliqua (joelho toca no cotovelo contrário) 4x8t 

➢ Prancha lateral isométrica 4x8t 

➢ Prancha de cotovelos com afastamento dos membros inferiores 4x8t 

➢ Prancha de cotovelos com extensão de braços à frente 4x8t 

➢ Prancha dinâmica com alternância de apoios inferior e superior 4x8t 

 

 

Retorno à Calma:  

Inspiração/Expiração (8t)  

  

(8t) 
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Plano de Aula de ABS Nº 2 

 

Material: colechões, cordas, TRX, kettlebells, steps  

 

Parte Principal: 45’’ de exercício / 15’’ descanso 

 

Estação 1 

Abdominal crunch (passar corda por cima das penas a 90º 

Estação 2 

Abdominal c/ joelhos ao peito TRX 

Estação 3 

Abdominal Twist c/ Kettlebell 

Estação 4 

Prancha de cotovelos 

Estação 5 

Mountain climbers com apoio no step 

 

 

Retorno à Calma:  

Inspiração/Expiração (8t)  

  

(8t) 
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Anexo 10 

Anamnese 

 

Código ________ Sexo_________ Idade_________ Altura __________ 

Peso__________  

Leia cuidadosamente e preencha o formulário desta ficha cm a maior fidelidade 

possivel.  

 

1. Possui alguma doença crónica (Diabetes, Hipertensão, 

dislipedimia)?____________  

Se sim, Qual/Quais? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Possui alguma Lesão (Muscular, ossea...)? ___________  

Se sim, Qual/Quais e onde?_______________________________________________ 

 

3. Já foi sujeito a algum tipo de cirurgia?____________  

Se sim, que tipo de cirurgia e em que região do Corpo?__________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Tem familiares diretos com algum tipo de doença?___________  

Se sim, qual/quais?___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. Sente algum tipo de dor ou desconforto regularmente? __________  

Se sim, Onde? ________________________________________________________ 

Impede de fazer alguma tarefa ou movimento? 

Qual?____________________________________________________________  

 

6. Sentiu algum tipo de dor ou desconforto nas ultimas 24 horas? ______  

Se sim, Onde? _________________________________________________________ 

Esse desconforto/dor te impede de fazer alguma tarefa ou movimento? 

Qual?________________________________________  

 

7. Toma algum tipo de medicação regularmente? ___________  

Se sim, qual ou quais? __________________________________________________ 
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Para que efeito? _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Em que quantidade? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Nas ultimas 24 horas tomou algum tipo de medicamento?  

Se sim, qual ou quais? ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Para que efeito? ______________________________________________________ 

Em que quantidade? ___________________________________________________  
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Nível de Atividade Física 

 

A preencher pelo investigado 

1. Pratica alguma modalidade desportiva de forma competitiva (ex.: Futebol, 

natação...)? ___________ 

Se sim, Quantas vezes por semana? ____________ Qual a duração diária? 

____________ 

 

2. Pratica algum desporto ou atividade fisica de forma recreativa (ex.: Jogo de 

futebol com os amigos, jogging, ida ao ginásio...)? ___________ 

Se sim, Quantas vezes por semana? ____________  

Qual a duração diária? ____________ 

 

3. Considera que tem um emprego exigente a nível físico (ex.: carregar cargas 

elevadas, seviços de pedreiro...)? ___________ 

Se sim, O que faz o seu emprego ser exigente? 

__________________________________________________________________ 

 

4. Faz caminhadas regularmente como forma de transporte para ir de um lugar 

para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? __________ 

Quanto tempo duram essas caminhadas por dia, em média? __________ 

 ________________________________________________________ 
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PAR-Q teste: 

 

O Par – Q test (ACSM, 2013) é composto por 7 perguntas e é individual. Cada indivíduo 

tem duas opções de resposta (Sim e Não). Se o indivíduo responder afirmativamente a 

uma das questões não poderá ser incluído no estudo. As questões são as seguintes: 

 
1 - Alguma vez um médico lhe disse que você possui um problema do coração e 
lhe recomendou que só fizesse atividade física sob supervisão médica?  

Sim Não 

2 - Você sente dor no peito, causada pela prática de atividade física?  Sim Não 

3 - Você sentiu dor no peito no último mês?  Sim Não 

4 - Você tende a perder a consciência ou cair, como resultado de tonteira ou 
desmaio?  

Sim Não 

5 - Você tem algum problema ósseo ou muscular que poderia ser agravado com a 
prática de atividade física?  

Sim Não 

6 - Algum médico já lhe recomendou o uso de medicamentos para a sua pressão 
arterial, para circulação ou coração?  

Sim Não 

7 - Você tem consciência, através da sua própria experiência ou aconselhamento 
médico, de alguma outra razão física que impeça sua prática de atividade física 
sem supervisão médica?  

Sim Não 
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Anexo 11 

Tabelas Normativas de Referência 
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Anexo 12 

Treino 1 do segudo mesociclo 
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