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Resumo 

 

Atualmente, as doenças crónicas e alterações fisiológicas representam a causa de 
morte de mais de metade da população e afetam países desenvolvidos e países em vias 
de desenvolvimento. A expansão das doenças crónicas reflete os processos de 
industrialização, urbanismo, desenvolvimento económico e globalização alimentar. 

O exercício físico tem surgido cada vez mais como uma ferramenta no combate a 
estas doenças, bem como na atenuação das alterações fisiológicas dos processos naturais 
da vida. Este é utilizado como prevenção e tratamento de doenças crónicas, conceito base 
da chamada Medicina do Exercício. É então na Clínica das Conchas que vamos ao 
encontro deste conceito, aliando o exercício físico à saúde, e promovendo hábitos de vida 
saudável, com principal foco no problema/patologia da pessoa. 

Deste modo, o trabalho desenvolvido ao longo deste ano, consistiu na abordagem 
às várias doenças crónicas, alterações fisiológicas e de que forma o exercício poderia 
atenuar as suas complicações. Assim, ficamos a saber qual o melhor planeamento de 
treino para cada tipo de situação, tendo sido verificadas melhorias nos casos encontrados, 
tanto a nível fisiológico, lesivo, e ainda, postural. 

 

Palavras-Chave: doença crónica; alterações fisiológicas; exercício físico; 
população especial; medicina do exercício 
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Abstract 

 

Nowadays, chronic diseases and physiological changes represent the cause of 
death of more than half the population in both developed and developing countries. The 
expansion of the chronic diseases reflects the processes of industrialisation, urbanism, 
economic development and globalisation of the food habits. 

Physical exercise has been increasingly suggested as an instrument to overcome 
these diseases, as well as to lessen the physiological changes in the natural processes of 
life. It is used as prevention and treatment of chronic diseases, the basic concept of the so 
called Exercise Medicine. It is, therefore, at “Clínica das Conchas” that, in accordance with 
this concept, we combine physical exercise and health and promote healthy life styles, 
being our main focus the person’s problem/pathology.  

In this way, the work developed throughout this year consisted of an approach to 
several chronic diseases and/or physiological changes, and the way exercise could reduce 
their complications. Therefore, it allows us to find out the best training planning for each 
kind of situation, having been verified improvements in the cases analysed, at the 
physiological, harmful, as well as postural level. 

 

 

Key words: chronic diseases; physiological changes; physical exercise; special 
population; exercise medicine  
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Introdução 

 

Neste documento serão abordados temas com os quais lidei ao longo do meu 
estágio, tais como, diabetes, gravidez, hipertensão, obesidade e osteoporose. A sua 
abordagem incidirá na sua fisiopatologia/ fisiologia e alterações, bem como nos benefícios 
e contraindicações da prática de exercício, e por fim, as recomendações para a prescrição 
de exercício físico. Para cada uma das condições abordadas, realizei uma pesquisa 
bibliográfica, assente na evidência científica, onde realizo um resumo dos vários pontos de 
interesse. 

Está igualmente presente, uma caracterização exaustiva do local onde realizei o 
estágio, Clube Clínica das Conchas, descrevendo as tarefas às quais fui proposta, 
objetivos do estágio, reflexão face às dificuldades surgidas e as estratégias utilizadas para 
as ultrapassar.  

Desta forma, espera-se que, após a leitura deste documento, se compreenda o 
processo de aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências ao longo 
deste ano de estágio, quais os temas que abordei e que implicações existem na prática de 
atividade física para cada uma das condições. 
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Objetivos do Estágio 

 

 No âmbito do estágio curricular, inserido no Mestrado em Exercício e Saúde, 
decorrente no 2º ano letivo da Faculdade Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa, 
delineei como objetivos gerais, o aprofundamento dos conhecimentos acerca da relação e 
benefícios do exercício físico nas diferentes populações especiais, como a hipertensão, 
diabetes, obesidade, osteoporose, idosos e grávidas, bem como, as estratégias de 
prescrição e supervisão de exercício físico de acordo com as recomendações, de forma a 
melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. 

Objetivos específicos: 

 Conhecer as alterações fisiológicas nos indivíduos com hipertensão, osteoporose, 
excesso de peso ou obesidade, diabetes, grávidas e população idosa; 

 Dominar os cuidados a ter com os indivíduos com as referidas alterações 
fisiológicas; 

  

 Aplicar as recomendações dos vários colégios de especialistas na prática de 
atividade física pelos referidos indivíduos; 

 Adequar a prescrição do exercício físico a cada indivíduo e às suas especificidades; 

 Supervisionar treinos de população com doenças crónicas; 

 Dar feedbacks adequados a cada tipo de treino. 
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Caracterização Clube Clínica das Conchas 

 

Localização 

 O Clube Clínica das Conhas localiza-se no Lumiar, uma das 24 freguesias de 
Lisboa, com cerca de 45.000 habitantes. Dos 158 sócios ativos inscritos, a maioria reside 
ou trabalha nas redondezas do Clube Clínica das Conchas. 

O que é? 

 O Clube Clínica das Conhas foi criado em 2004, quando 3 profissionais de 
diferentes áreas decidiram juntar o seu conhecimento, e trabalhar na medicina do exercício, 
com o objetivo maior de prescrever exercício segundo para a prevenção e reabilitação de 
doenças. A sua é missão ser uma clínica de referência a nível nacional e internacional na 
área da medicina do exercício, com o objetivo de prescrever exercício para o tratamento e 
preservação da saúde, com consequência de uma melhor qualidade de vida do sócio. Os 
valores da Clínica das Conchas são a qualidade, comunidade e plenitude, ou seja, 
qualidade dos serviços, abranger o máximo de comunidade possível, e por fim, oferecer 
um leque de serviços variado de forma a preencher todos os requisitos das clientes. 

 

Organigrama:

 

Director 

Dr. Jorge Ruivo

Director Técnico

Mestre Rodrigo 
Ruivo

Director Clínico

Dr. Jorge Ruivo

Coord. Receção

Ana Lúcia

Coord. Fisioterapia

Ana Neves

Coord. Aulas de Grupo

Ema Bandeira / Paulo 
Morais

Coord. Sala de Exercício

Filipe Martins

Directora Geral

Ana Lúcia
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Clube Clínica das Conchas 

 Os sócios podem contar com um leque de profissionais, como médicos, fisiologistas 
do exercício, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outras áreas complementares. 

 O Clube Clínica das Conchas, conta com vários centros, entre os quais, o centro 
clínico, o centro de bem-estar, o centro de exercício com orientação clínica e o centro de 
reabilitação. Dentro do centro clínico temos como especialidades a Cardiologia, Cirurgia 
Plástica, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, Enfermagem Clínica, 
Gastroenterologia, Medicina de Exercício e Desportiva, Medicina do trabalho, Medicina 
Estética, Medicina Física e de Reabilitação, Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna, 
Mesoterapia clínica, Neurologia, Nutrição Clínica, Nutrição Desportiva, Ortopedia, 
Ortopedia Infantil, Pneumologia, Psicologia Clínica, Psicologia Desportiva, Risco 
Cardiovascular, Reumatologia, Reumatologia Pediátrica e Urologia. 

 No centro de bem-estar, os clientes têm como oferta Tratamento de Corpo e Rosto, 
Massagens Terapêuticas, Tratamentos básicos essenciais, Depilação e Luz Pulsada, 
Mesoterapia Estática, tratamento para Grávidas e Homens e outros tratamentos 
complementares. 

 No centro de exercício com orientação clínica, podemos contar com um “Plano de 
Saúde Mex”, Avaliação da Condição Física, Frequência Cardíaca de Repouso (FCrepouso), 
Pressão Arterial de Repouso (PA repouso), Massa Gorda (% MG), Índice Massa Corporal 
(IMC), predição do Consumo Máximo de Oxigénio (Vo2máx.), avaliação funcional, 
Modalidades Desportivas (Krav Maga, Karaté, Zumba) e Personal Training. 

 Por último, no centro de reabilitação, o leque de ofertas conta com a Fisioterapia, 
Reabilitação cardíaca, Reabilitação clínica, “Hyperclass” (Aulas para hipertensos), Terapia 
da fala, Reeducação Postural Global, Avaliação e correção postural, Osteologia e Ligadura 
funcional (kinesiotaping). 

 O Clube Clínica das Conchas conta ainda com outros serviços complementares, 
como programas de saúde (Baby & Family, Peso Saudável, Quit Smoking, Check-up 360, 
Verão 6 e Verão em forma); formação para a educação à saúde (Rastreios, Workshops, 
Ações de formação homologadas pelo IPDJ, Cursos especializados, Congressos 
internacionais e Jornadas Médico Ativo Paciente Ativo); outros serviços complementares 
(enfermagem, acupunctura, nutrição e psicologia). 

 

Instalações 

  Entrada      Recepção 
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Espaço Lounge     Fisioterapia 

 

 

 

  Ginásio     Sala de Aulas de Grupo 

 

   

Espaço Outdoor 
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Planta Clínica das Conchas 
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Sócios 

Nº 
sócio 

Género/Idade Situação clínica Objetivos 

19 M25 Tudo ok Perder peso e melhorar 
resistência CR 
(cardiorrespiratória) 

61 M27 Tudo ok Força muscular e melhorar 
resistência CR 

111 F61 Hipertensão (medicado) e sedentarismo Perder peso 

123 M28 Tudo ok Força muscular e 
preparação desportiva 

177 M37 Tudo ok Força muscular e 
preparação desportiva 

198 M26 Tudo ok Melhorar aptidão física geral 
e preparação desportiva 

217 M31 Tudo ok Melhorar força e massa 
muscular 

233 M78 Hérnia L5- S1, Hipertensão medicada Melhorar condição física e 
fortalecimento muscular 

239 F59 Osteoporose, coxartrose, espondilartrose e 
anemia recente 

Fortalecimento muscular e 
condição física; regredir 
efeitos da osteoporose 

240 M53 Medicada para a hipertensão; alergias; 
escoliose corrigida em criança-
adolescência que lhe tirou alguma 
mobilidade lateral do tronco; sente 
diferenças musculares entre MI; tendinite 
no ombro por movimentos repetitivos do 
movimento de pipetar no laboratório onde 
trabalha e trocantrite na anca esquerda; 
teve uma distensão muscular no gémeo 
esquerdo. 

Tonificação muscular, 
saúde e prevenção 

241 M28 Lesão abdominal Fortalecimento muscular 

254 M31 Tudo ok Melhorar condição física 

267 M33 Correção postural Perda peso, ganho de 
massa muscular e 
preparação desportiva (surf) 
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292 M25 Hipertensão, artroses nos joelhos e 
esporão no pé 

Melhorar condição física 

340 M47 Tudo ok Abdominais, peitorais, força 

414 M71 Tudo ok Melhorar condição física 

469 F33 Stress Flexibilidade e aliviar o 
stress 

504 M39 Lesão no menisco Aumento de massa 
muscular 

514 F41 Enxaquecas e assimetria Perder peso e aumento de 
massa muscular 

551 F36 Algumas dores musculares Melhorar a condição física 

594 M24 Tudo ok Preparação desportiva 

606 F59 Excesso de peso Perder peso 

687 M26 Tudo ok Perder peso e ganhar 
resistência CR 

760 F22 Tudo ok Força muscular e 
resistência CR 

840 M67 Sedentarismo Perder peso 

847 F60 Sedentarismo, discopatia L5-S1, artroses 
ombro esquerdo, espondilatrose, híper 
cifose dorsal e híper lordose lombar e 
escoliose, fragilidade do períneo 

Postura, aumento de massa 
muscular, tonificação zona 
pélvica, prevenir 
osteoporose e perder peso 

871 F37 Tudo ok Perder peso, aliviar o stress 
e aumentar a flexibilidade 

936 F42 Cervicolgias e gonalgia Aliviar o stress, perder peso 
e aumento de massa 
muscular 

1030 F27 Tudo ok Aumento de massa 
muscular 

1031 M24 Tudo ok Melhorar condição física 

1055 F65 Escoliose, hérnia discal e bronco-espasmo 
induzido esforço 

Aumento da resistência CR 
e de massa muscular, 
correção postural 
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1058 F48 Hipertensão Melhorar condição física 

1068 F48 Excesso de peso Perder peso e melhorar a 
condição física 

1094 M38 Sedentário e lombalgias Aumento de massa 
muscular, correção postural 
e reduzir o peso (7/8kg) 

1099 M45 Rotura do ligamento cruzado anterior e 
ligeira gaveta anterior do joelho direito 

Aumento de massa 
muscular, recuperação de 
lesões, aliviar o stress e 
correção postural 

1128 M26 Ansiedade nos exames (anorexia), 
Tabagismo (4 cigarros p/ dia) 

Perder peso aumento de 
massa muscular 

1169 F50 Enfisema pulmonar Aumento da resistência CR, 
perder peso e aumento de 
massa muscular 

1171 M38 Prolapso válvula mitral Melhorar condição física, 
aumento de massa 
muscular nos membros 
inferiores 

1178 M29 Tudo ok Perder peso 

1185 F58 Tudo ok Melhorar condição física 

1186 F70 Sedentária, híper colesterolemia, 
osteopenia 

Perder peso 

1227 M65 Artrose coxa direita, operado artrose coxa 
esquerda e tendinite ombro direito 

Fortalecimento muscular 

1230 M30 Tudo ok Aumento massa muscular 

1245 M24 Tabagismo Aumento da resistência CR 
e melhorar a condição física 

1326 M34 Hérnia L3/L4/L5 Perder peso 

1380 M27 Tudo ok Aumento de massa 
muscular 

1413 M19 Tudo ok Melhorar condição física 

1421 F32 Distimia Aumento de massa 
muscular 
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1426 M40 Hipertensão arterial Melhorar condição física 

1449 F66 Toma medicação para HTA (hipertensão 
arterial), tem tendência para colesterol 
elevado e bicos de papagaio 

Melhorar a condição física, 
postura e controlo da 
hipertensão 

1520 F24 Lordose e cifose cervical Correção postural, reforço 
do core e condição física 

1523 M33 Sem informação clinica (Karaté) Prática de Karaté 

1524 M32 Sem informação clinica (Karaté) Prática de Karaté 

1530 M30 Tudo ok Aumento de massa 
muscular 

1531 F30 Gonalgias e hérnia cervical Correção postural e 
melhorar a condição física 

1535 M55 Problemas músculo-esqueléticos 
(escoliose), híper colesterolémia e 
hipertensão (medicado) 

Aumentar massa muscular 
e melhorar a consciência 
corporal 

1564 F27 Assimetria postural, cifose e dismetria dos 
membros inferiores 

Correção postural 

1582 F39 Tudo ok Melhorar a condição física 

1586 F34 Excesso de Peso Perder peso 

1588 F60 Obesidade, osteoporose lombar, 
osteopenia no colo do fémur, tiroidite, 
descolamento vítreo, dificuldades 
respiratórias (infeção pulmonar, 
tabagismo) 

Perder peso e 
fortalecimento muscular 

1592 F19 Tudo ok Aumento de massa 
muscular 

1594 F56 Hérnia Discal L4-L5, lombalgias, 
instabilidade no ombro direito; HTA 
medicada e controlada 

Fortalecimento muscular e 
correção postural 

1623 F42 HIV, lombalgia e assimetria postural Perder peso, regular cifose 
cervical, imunidade, 
correção postural 

1644 M33 Dor lombar Aumentar resistência CR e 
correção postural 
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1654 M44 Evitar exercícios com carga axial, 
sedentarismo 

Perder peso e melhorar 
condição física 

1668 F49 Deixou de fumar há 1 ano, lombalgia, 
tendinite (coifa rotadores esquerda), 
retificação da coluna, limitação na 
mobilidade da bacia 

Perder peso, aumento de 
massa muscular e correção 
postural 

1671 F34 Distensão muscular braço esquerdo, 
tensão peronial crónica, líquido junto ao 
ligamento transversal subescapular. 
Insuficiência no retorno venoso, retiraram-
lhe as safenas, seca as varizes, nota 
aumento nas varizes e no trabalho vê-se 
obrigada a ficar muito tempo de pé, o que 
não ajuda. Elevados níveis de stress, 
levam-na a ter preferência por aulas de 
grupo ligeiras, como pilates e 
alongamentos. Precisa relaxar o trapézio, 
dorsal, pescoço, peitorais. 

Aumento de massa 
muscular; gestão de stress; 
correção postural; alívio de 
músculos tensos. 

1674 F37 Lombalgia Melhorar condição física 

1326 M47 Hérnia Discal L3-L4 e L4-L5 Resistência CR e aumento 
de massa muscular 

1678 F43 Tensão Cervical/Trapézio Superior Correção postural e 
melhorar condição física 

1680 F46 Excesso de peso Perder peso 

1683 M59 Obesidade, hérnia discal dores nos joelhos 
e gémeos e assimetria dos membros 
inferiores 

Perder peso, fortalecimento 
muscular e correção 
postural 

1684 F51 Sleeve gástrico (redução) em julho de 
2011, obesidade e híper colesterolémia 

Perder peso 

1691 M30 Tudo ok Melhorar condição física 

1703 F29 Lesões nos joelhos Fortalecimento muscular 

1719 M33 Lombalgias Correção postural e 
melhorar condição física 

1734 M40 Tudo ok Melhorar condição física 

1743 F37 Híper lordose lombar Aumento de massa 
muscular e tonificação 
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1744 F58 Obesidade, ligeira escoliose, híper lordose 
lombar alterações degenerativas da coluna 
cervical, dores nos joelhos 

Perda de peso, correção 
postural e fortalecimento 
muscular 

1745 F56 Sedentarismo e tabagismo Força muscular, perder 
peso, resistência CR, 
diminuir perímetro 
abdominal e tonificar pernas 

1746 F24 Lombalgia, cifose e escoliose Correção postural 

1747 F27 Reforço muscular do membro inferior, 
controlo da pressão arterial antes e após o 
treino, ligeira cifose e dor no joelho 

Fortalecimento muscular e 
correção postural 

1748 M46 Lombalgia e gonalgia de esforço Perder peso e ganhar 
agilidade 

1758 M62 Dor lombar e HTA controlada Aumento da massa 
muscular no tronco e manter 
forma física 

1760 F67 Hipertensão arterial Aumento de massa 
muscular, perder peso e 
correção postural 

1769 F24 Híper lordose lombar e valgismo Aumento de massa 
muscular nas pernas e 
glúteos 

1775 M44 Excesso de peso Perder peso e aumentar 
massa muscular 

1776 F53 Lombalgias, omoplatas aladas; 
insuficiência venosa, anteriorizarão dos 
ombros e problemas respiratórios 

Perder peso, tonificar e 
correção postural 

1782 F45 Prevenção de lombalgia Perder peso 

1784 M48 Obesidade Perder peso 

1785 M54 Obesidade Perder peso 

1788 M38 Excesso de peso Perder peso, correção 
postural e melhorar 
capacidade respiratória 

1790 F66 Prevenção de lombalgias, uso de beta-
bloqueante 

Correção postural e 
melhorar capacidade 
respiratória 
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1796 F54 Dor lombar e artroses nos joelhos Correção postural e 
fortalecimento muscular 

1798 F43 Artrose Lombar Aumento de massa 
muscular nos glúteos 

1802 M41 Tudo ok Hipertrofia e aptidão CR 

1806 M28 Tudo ok Preparação física 

1809 M30 Tudo ok Aumento de massa 
muscular 

1810 M35 Sedentarismo Melhorar condição física 

1812 M26 Tudo ok Melhorar condição física e 
aumento de massa 
muscular 

1815 M55 Obesidade Perda de peso 

1817 M57 Hérnia cervical, cifose cervical (evitar 
exercícios de impacto) 

Perder peso e aumento 
massa muscular 

1825 M49 Excesso de peso e lombalgias Perder peso, resistência CR 
e correção postural 

1827 F58 Hipertensão arterial controlada, dor lombar 
e artrose nos joelhos 

Correção postural e 
fortalecimento muscular 

1829 M61 Ruptura menisco joelho direito Perder de peso e 
fortalecimento muscular 

1834 F38 Rotação externa dos pés, joelhos valgos, 
assimetria postural e lombalgias 

Tonificação muscular 
(glúteos) e aumento da 
massa muscular 

1837 F43 Lombalgias, assimetria postural, cifose 
cervical 

Perder peso, prevenir 
lombalgias e melhorar 
correção postural 

1838 M35 Lombalgias Aliviar o stress, aumentar 
aptidão CR e aumento da 
massa muscular 

1840 F41 Compressão nervo ciático Perder peso 

1844 M39 Tendinite no ombro direito (supra 
espinhoso) e bicípite direito 

Aumento de massa 
muscular no quadricípite e 
parte superior do tronco 
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1848 F60 Enfisema pulmonar Perder peso, correção 
postural e melhorar 
capacidade ventilatória 

1851 F36 Sedentária e excesso de peso Perder peso e correção 
postural 

1852 M63 Híper colesterolémia, hipertensão arterial, 
problemas músculo-esqueléticos (ombro 
esquerdo) 

Aumentar resistência CR e 
perder peso 

1857 F46 Sedentarismo Perder peso, aumento de 
massa muscular e correção 
postural 

1858 M41 Sedentarismo Aumentar resistência CR, 
aumento de massa 
muscular e flexibilidade 

1862 M48 Hérnia discal (operado há 11 anos), 
lombalgias, fumador (5/6 cigarros) 

Perder peso 

1865 F39 Capsulite ombro direito e varizes. Realiza 
fisioterapia 

Aumento de massa 
muscular e ganhar um estilo 
de vida saudável 

1866 M37 Híper lordose lombar com hérnia discal Melhorar a postura, 
fortalecimento do core e 
cadeia posterior; perder 
algum peso 

1867 F38 Escoliose, malformação no calcanhar que 
causa inflamação do tendão de aquiles 
com medicação para inflamação 

Aliviar o stress e melhorar a 
condição física geral, 
correção postural 

1869 F29 Escoliose, lombalgias e assimetria postural Correção postural, reforço 
do core e perder peso 

1870 M26 Possível hipertensão sistólica Aptidão cardiovascular e 
aumento massa muscular 

1871 F60 Obesidade, %MG alta e diabetes Perder peso e controlar 
picos de insulina 

1872 F32 Beta-bloqueante e tendinite no ombro 
esquerdo 

Aptidão CR e perder peso 

1873 F20 Tudo ok Aumento de massa 
muscular nos braços, 
glúteos e abdominais 
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1974 F21 Tudo ok Aumento de massa 
muscular nos braços, 
glúteos e abdominais 

1885 F62 Hipertensão arterial, sedentarismo Perder peso 

1887 F22 Tudo ok Perder peso 

1889 F38 Lombalgias, postural/retificação da coluna Aumento de massa 
muscular 

1890 F32 Sedentarismo, obesidade, gravidez de 16 
semanas 

Melhorar a postura e 
fortalecimento da coluna, 
evitando a progressão 
descontrolada das 
alterações posturais 
resultantes da gravidez e 
controlo de peso 

1891 F74 Aneurisma cerebral em 2011, hipertensão 
arterial, escoliose e excesso peso 

Perder peso e ter um estilo 
de vida saudável 

1892 F52 Tudo ok Aumento de massa 
muscular 

1899 M17 Malformação no joelho Aumento da massa 
muscular e melhorar 
performance abdominal 
devido à profissão (cantor) 

1900 M20 Sedentarismo, estuda medicina e passa 
muitas horas sentado a estudar 

Aumento da massa 
muscular 

1902 F34 Sedentarismo Perda de Peso 

1906 F57 Tudo ok Perda de Peso 

1909 M17 Tudo ok Hipertrofia 

1912 M21 Lombalgias Aumento da massa 
muscular, correção postural 
e aumentar capacidade 
ventilatória 

1918 M60 Hipotensor, problemas cardíacos, ruptura 
completa no ombro direito 

Perder peso, ganhar 
flexibilidade e reabilitar o 
ombro 
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1919 M26 Sedentário, excesso peso, fraturou o 
ombro esquerdo sem intervenção cirúrgica 
nem terapia de reabilitação pós-traumática 

Perder peso e aumento de 
massa muscular 

1921 F47 Tudo ok Perda de peso 

1922 F21 Tudo ok Perda de peso 

1923 M20 Discopatia l5-s1, escoliose, dismetria 
membros inferiores, luxação do ombro 
direito em 2011 

Alivio das dores e 
preparação desportiva 

1926 F56 Excesso de peso, IMC 29,08, MG-36%, dor 
no joelho direito com mudança de tempo 

Perder peso e reforço 
muscular 

1927 F24 Tudo ok Aumento de força e massa 
muscular 

1929 F20 Sedentarismo, estuda direito e passa 
muitas horas sentada a estudar 

Melhorar condição física 
geral e gosto pelo exercício 

1930 F52 Sedentarismo, possível dismetria dos 
membros inferiores e má circulação 

Perder peso e correção 
postural 

1935 F29 Dores cervicais Perder peso 

1936 F17 Conflito sub-acromial, artroscopia nos 
joelhos e asma. Faz fisioterapia 

Perder peso 

1937 F34 Lombalgias Perder peso 

1938 M46 Hipertensão arterial, obesidade e apneia 
do sono 

Perder peso 

1939 F33 Sedentária, 5 semanas de gestação em 23-
10-13 

Perder peso 

1940 F51 Descondicionada, escoliose, tendinite no 
ombro esquerdo e no cotovelo direito, 
problemas de estômago 

Fortalecimento muscular, 
aumento da aptidão 
cardiovascular e diminuição 
do perímetro abdominal 

1943 M27 Tudo ok Melhorar condição física 

1949 M31 Lombalgias de esforço, ansiedade/pânico Perder peso 

1954 F22 Tudo ok Perder peso e aumento de 
massa muscular 
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1962 F56 Colesterol +/- 230 e sedentária Perder peso e ter um estilo 
de vida saudável e prevenir 
osteoporose (anca) 

1963 F58 Escoliose, retificação cervical e dores 
cervicais 

Correção/Reeducação 
postural e aumento de 
massa muscular 

1964 F31 Alérgica à penicilina Melhorar a condição física, 
alívio mental e do stress, 
aumento de massa 
muscular 

Tabela 1 – Informação dos sócios Clínica das Conchas  
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Mapa de Atividades 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

08:05 

Fisio core 
30’ 

Estúdio Mex 
1 

10:30 

Localizada 
50’ 

Estúdio Mex 
1 

08:10 

Fisio core 
express 10’ 

Estúdio Mex 
2 

10:30 

Localizada 
50’ 

Estúdio Mex 
1 

10:00 

Fisio core 
express 10’ 

Estúdio Mex 2 

11:15 

Fisiopilates 
50’ 

10:00 

Fisio core 
express 10’ 

Estúdio Mex 
2 

13:00 

Fisio core 
express 15’ 

Estúdio Mex 
1 

10:30 

Fisiopilates 
50’ 

Estúdio Mex 
1 

13:00 

Fisio core 
express 10’ 

Estúdio Mex 
2 

10:30 

Alongamentos 
45’ 

Estúdio Mex 1 

 

13:15 

Fisiopilates 
50 

Estúdio Mex 
1’ 

13:15 

Treino em 
suspensão 
45’ 

Estúdio Mex 
1 

13:15 

Cardio cycle 
45’ 

Estúdio Mex 
1 

17:00 

Fisio core 
express 10’ 

Estúdio Mex 
2 

13:15 

Cross 
funcional 30’ 

Estúdio Mex 1 

17:00 

Fisio core 
express 10’ 

16:00 

Aula pós-
parto 50’ 

Estúdio Mex 
1 

17:00 

Fisio core 
express 10’  

Estúdio Mex 
2 

17:00 

Aula pós-
parto 50’ 

Estúdio Mex 
1 

17:00 

Fisio core 
express 10’ 

Estúdio Mex 2 

19:15 

Fisio core 
express 15’ 

Estúdio Mex 
1 

17:00 

Fisio core 
express 10’ 

19:00 

Cardio cycle 
30’ 

Estúdio Mex 
1 

18:00 

Grávidas 
FIT 50’ 

Estúdio Mex 
1 

19:30 

Fisio core 
express 10’ 

Estúdio Mex 2 

19:30 

Localizada 
45’ 

Estúdio Mex 
1 

17:00 

Grávidas 
FIT 50’ 

Estúdio Mex 
1 

19:30 

Localizada 
45’ 

Estúdio Mex 
1 

19:00 Krav 
Maga 60’ 

Estúdio Mex 
1 

 

20:45 18:00  20:00 
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Fisio core 
express 10’ 

Cardio cycle 
45’ 

Estúdio Mex 
1 

Zumba 60’ 

Estúdio Mex 
1 

 19:00 Krav 
Maga 60’ 

Estúdio Mex 
1 

20:00 

Fisio core 
express 10’ 

Estúdio Mex 
2 

20:00 

Zumba 60’ 

Estúdio Mex 
1 

 

21:00 

Fisio core 
express 10’ 

Tabela 2 – Mapa de aulas Clínica das Conchas 
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Calendarização das tarefas de estágio 

 

 

 

 

 

 

Outubro Semana 1 Aluno; inventário equipamento; 
leitura de dossiers 

Semana 2 Aluno 

Semana 3 Princípios de cinesiologia 
(planos de movimento, 
movimentos) 

Semana 4 Avaliação da aptidão física 
(medições em repouso, 
avaliação da aptidão 
cardiorrespiratória); 
estratificação de risco 

Novembro Semana 5 Praticar prescrição 
cardiovascular; acompanhar o 
professor 

Semana 6 Teste Adams, Overhead Squat; 
distúrbios posturais e prescrição 
da coluna 

Semana 7 Prescrição da coluna + “sombra” 

Semana 8 Obesidade e doenças 
reumáticas + “sombra” 

Dezembro Semana 9 Idosos e osteoporose + aulas de 
grupo + diabéticos + “sombra” 

Semana 10 Aulas de grupo + 
“sombra/autónomo” 

Semana 11 Realizar avaliações protocolo 
CCC + “sombra” 

Semana 12 Grávidas 
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Janeiro Semana 13 Grávidas 

Semana 14 

 

“Autónomo/Sombra” + Aulas de 
Grupo + Projeto ação social 

Semana 15 “Autónomo/Sombra” + Aulas de 
Grupo + Projeto ação social 

Semana 16 Planos de treino + dossiers + 
projeto de ação social 

Fevereiro Semana 17 “sombra / autónomo” + 
experiências PT + aulas de 
grupo 

Semana 18 “sombra / autónomo” + 
experiências PT + aulas de 
grupo 

Semana 19 Open Day + aulas de grupo 

Semana 20 Open Day + aulas de grupo 

Março Semana 21 Aulas de grupo 

Semana 22 Aulas de grupo 

Semana 23 Prescrição com cariolink + 
autónomo + aulas de grupo 

Semana 24 Prescrição com cariolink +” 
autónomo” + aulas de grupo 
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Tabela 3 – Calendarização das tarefas  

Abril Semana 25 “Autónomo” + experiência de PT 
+ Aulas de grupo 

Semana 26 “Autónomo” + experiência de PT 
+ Aulas de grupo 

Semana 27 “Autónomo” + experiência de PT 
+ Aulas de grupo 

Semana 28 “Autónomo” + experiência de PT 
+ Aulas de grupo 

Maio Semana 29 “Autónomo” + experiência de PT 
+ Aulas de grupo 

Semana 30 “Autónomo” + experiência de PT 
+ Aulas de grupo 



29 
 

Tarefas ao longo do estágio 

1. Auxílio no Centro de Formação Clube Clínica das Conchas 2013-2014 (divulgação, 
credenciação, organização, etc) 

2. Breve caraterização do Clube Clínica das Conchas; 
3. Participação nos Open Day e dinamização de 1 Open Day; 
4. Participação num projeto de ação comunitária de combate à obesidade e 

sedentarismo; 
5. Elaboração de relatórios semanais com tarefas realizadas; 
6. Auxílio em tarefas de gestão no centro de exercício; 
7. Atualizar o manual de musculação e cardiofitness; 
8. Elaboração de um manual de treino com diferentes materiais de fitness (Vipr, Bosu, 

etc). 

 

Concorrência local  

Holmes Place Alvalade 

População Alvo Todo o tipo de população 

Horário local Segunda a Sexta feira: 07h-00:00 

Sábado: 09h-20h 

Domingos e Feriados: 10h-18h 

Atividades Aulas de grupo diversificadas, serviço Personal Training, 
acompanhamento nutricional, piscina, estúdios, café, loja, acesso a 
deficientes, sauna e banho turco 

Descrição Clube Premium com 5 estúdios, 140 aulas por semana em estúdios, 
ginásio com 700 m2 com equipamento de última geração e uma grande 
área envolvente com luz natural em 70 % do clube 

Go Fit, Lumiar 

População Alvo Mulheres 

Horário Aberto 24h 

Atividades Aulas de grupo e circuito de máquinas de musculação 

Descrição Tem um circuito de Fitness de 30 minutos exclusivo para mulheres, com 
total liberdade de horários 
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Vivafit, Lumiar 

População Alvo Mulheres 

Horário local - 

Atividades Serviço Vivafit nutricional, que é um serviço personalizado criado por 
uma equipa de nutricionistas de renome que ajudará cada sócia a atingir 
o seu peso desejado, de uma forma segura e saudável; serviço Vivafit 
treino, um método de treino com programas de exercício express 
disponíveis com resultados mais eficazes para a perda de peso; e por 
último, Vivafit coach, técnicas de coaching implementadas pelas 
instrutoras, nutricionistas e gerentes que dão apoio técnico e motivação 
para alcançar com sucesso os objetivos das clientes. 

Descrição O conceito Vivafit é fornecer saúde e bem-estar num ambiente agradável 
com treinos rápidos e descontraídos em exclusivo para mulheres. A sua 
missão principal é motivar as mulheres a emagrecer, com hábitos de 
exercício e alimentação saudável. 

Nextgym, Lumiar 

População Alvo Crianças e adolescentes 

Horário local - 

Atividades Programas regulares de atividade física semanal - exergaming, hip hop, 
defesa pessoal, teatro, badminton, ginástica infantil, passando pelo 
exclusivo dodgeball; programas de índole lúdico-intelectual como o 
Teatro oferecem a componente cultural e permitem um desenvolvimento 
psicossocial dos jovens. Há ainda as Festas de Aniversário, as Festas 
temáticas, os eventos periódicos como o Halloween e o Carnaval, que 
fazem parte da grande oferta de atividades lúdicas pontuais, que o 
NEXGYM desenvolve para estar mais perto dos gostos dos jovens. 

Descrição Desde 2005, que o NEXGYM cria programas e atividades, sempre a 
pensar na qualidade de vida dos mais jovens e nada é adaptado do 
mundo dos adultos.  
O conceito cresceu, sempre a pensar nos adolescentes, como a atenção, 
a segurança e a diversão. "Diverte-te sempre" é o lema do NEXGYM, 
pois acreditam que, para as crianças e adolescentes, tudo pode ser 
melhor conseguido se for feito de uma forma divertida, para atingir a 
máxima motivação.  

Clínica Cuf Alvalade 

População Alvo População clínica 

Horário local - 
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Atividades Dispõe de consultas de várias especialidades, possibilidade de 
realização de pequenas cirurgias, e de um ginásio e piscina para a 
medicina física e de reabilitação 

Descrição A clínica Cuf Alvalade localiza-se no Estádio Alvalade XXI, e é uma 
unidade ambulatória especialmente vocacionada para os cuidados de 
saúde de toda a família e daqueles que praticam exercício. 

Tabela 4 - Concorrência local à Clínica das Conchas 
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Revisão Bibliográfica 

 

Hipertensão 

Fisiopatologia e classificação 

A hipertensão arterial é o principal, e mais comum, fator de risco de doença 
cardíaca, acidente vascular cerebral e doença renal, tendo sido identificada como a 
principal causa de mortalidade e terceira causa de incapacidade em todo o mundo (Huai, 
et al., 2013). O valor de coorte para a hipertensão arterial é entre 140 mmHg PAS (pressão 
arterial sistólica) e / ou 90 mmHg PAD (pressão arterial diastólica) (ver tabela 1). Esta 
classificação é usada em jovens, indivíduos de meia-idade e idosos. Diferentes critérios, 
baseados em percentis, são adotadas em crianças e adolescentes. 

A pressão arterial pode ser definida e classificada segundo vários níveis: 

Categoria PASistólica  PADiastólica 

Ótima < 120 E < 80 

Normal 120 – 129 e / ou 80 – 84 

Normal alta 130 – 139 e / ou 85 – 89 

Grau 1 hipertensão 140 – 159 e / ou 90 – 99 

Grau 2 hipertensão 160 – 179 e / ou 100 – 109 

Grau 3 hipertensão ≥ 180 e / ou ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 E < 90 

Tabela 5 – Definição e classificação da pressão arterial segundo vários níveis (Mancia, et 
al., 2013) 

 

Existem diversos fatores de risco comportamentais que contribuem para o 
desenvolvimento de pressão arterial elevada, como o consumo exagerado de sal e 
gordura, insuficiente ingestão de frutas e legumes, elevado consumo de álcool, 
sedentarismo, falta de exercício físico e stress. Estes, aliados a outros, como a diabetes, 
dislipidémia, excesso de peso e obesidade, podem contribuir para patologias associadas, 
como a doença cardíaca, acidente vascular periférico, insuficiência renal e outras (Mancia, 
et al., 2013). Outras causas mais fisiológicas podem levar à hipertensão, tais como a 
doença crónica renal, estreitamento da aorta, o síndrome de Cushing’s (excesso de 
glucocorticoides), medicamentos usados/relacionados, feocromocitoma (tumor na glândula 
adrenal), aldosteronismo primário (aumento da aldosterona) e outros excessos de 
mineralocorticoides, hipertensão nefrovascular (pressão sanguínea alta), apneia do sono, 
e ainda, doença tiroideia e paratiroideia (Almeida & Malveiro, 2009). 

Alterações no estilo de vida são a pedra fundamental para a prevenção e tratamento 
da hipertensão, embora não se deva atrasar o início do tratamento farmacológico em 
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pacientes de alto risco, ou seja, que se encontrem num grau II ou III de hipertensão (PAS 
≥160 e PAD ≥100). Efeitos de medidas como, restrição de sal (< 6 g diários), moderação 
do consumo de álcool (20 a 30 g para homens e 10 a 20 g para mulheres), alto consumo 
de vegetais e frutas (pelos menos 300 g por dia), baixo teor de gordura e outros tipos de 
dieta, redução do peso e sua manutenção, exercício físico regular (30 minutos de AF 
moderada, 5 a 7 dias por semana), cessação de hábitos tabágicos (devido ao efeito pressor 
agudo que pode levar ao aumento da pressão arterial ambulatória durante o dia) (Mancia, 
et al., 2013) (Almeida & Malveiro, 2009), diminuição do excesso de trabalho, aumento da 
satisfação com a vida e boa recuperação de fadiga (Huai, et al., 2013), podem ser 
equivalentes a terapias com fármacos, embora a aderência ao longo do tempo, requira 
uma atenção especial. Estas alterações no estilo de vida aumentam a eficácia na 
prevenção e tratamento da hipertensão em indivíduos não hipertensos, e atrasam ou 
impedem a terapia médica no grau I de hipertensão, contribuindo para a redução da 
pressão arterial em indivíduos hipertensos, que já tenham iniciado o tratamento médico, 
permitindo a redução do número e doses de agentes anti-hipertensivos. Estas, contribuem 
adicionalmente para o controlo de outros fatores de risco cardiovasculares e condições 
clínicas (Mancia, et al., 2013). 
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  Modificações do estilo de vida 

Modificação Recomendação Redução da PAS 
(aproximadamente) 

Redução do peso 
Manter o peso normal (índice 
de massa corporal 18,5-24,9 
kg / m2) 

5–20 mmHg/10 kg perda de 

peso 

Adoptar um plano 
alimentar DASH 
(Dietary 
Approaches to 
Stop Hypertension) 

Consumir uma dieta rica em 
frutas, vegetais e produtos 
lácteos com pouca gordura, 
com um teor reduzido de 
gordura saturada e total 

8–14 mmHg 

Redução do 
consumo de sal 

Reduzir a ingestão de sódio na 
dieta. Não consumir mais do 
que 100 mmol por dia (2,4 g 
de sódio ou 6 g de cloreto de 
sódio 

2–8 mmHg 

Atividade física 
Praticar atividade física 
aeróbica regular, como 
caminhada rápida (pelo menos 
30 minutos por dia, a maioria 
dos dias da semana) 

4–9 mmHg 

Moderação do 
consumo de álcool 

Limitar o consumo de álcool. 
Não consumir mais do que 2 
bebidas (30 ml de etanol) por 
dia na maioria dos homens e 
não mais do que uma bebida 
por dia em mulheres ou em 
pessoas com peso baixo 

2–4 mmHg 

Tabela 6 – Mudanças do estilo de vida para gerir a pressão arterial (PA) (The Seventh 
Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Pressure, 2003) 
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O exercício aeróbio envolve grandes grupos musculares em atividades repetitivas 
dinâmicas que resultam em aumentos substanciais na frequência cardíaca e gasto 
energético. O treino de força é a atividade em que cada esforço é executado contra uma 
força de oposição específica, gerada pela resistência, e é projetado especificamente para 
aumentar a força muscular, potência e / ou resistência. De acordo com o tipo de contração 
muscular, o treino de resistência pode ser dividido em dois subgrupos principais: 
“dinâmicos” versus treino de resistência “estática ou isométrica”. O treino de resistência 
dinâmica envolve contrações concêntricas e / ou excêntricas dos músculos, enquanto o 
comprimento e a tensão dos músculos mudam. O esforço isométrico envolve contração 
sustentada contra uma carga imóvel ou de resistência, sem ou com mínima mudança no 
comprimento do grupo muscular envolvido (Cornelissen & Smart, 2013). 

 

Benefícios e contraindicações do exercício físico 

É muito importante a nível clínico, as reduções na pressão arterial, uma vez que, 
pequenas reduções na PAS e PAD de repouso de 3 mmHg podem reduzir o risco de 
doença cardíaca coronária em 5%, o acidente vascular cerebral em 8%, e a mortalidade 
por todas as causas em 4%. 

Os medicamentos anti-hipertensivos são eficazes, mas a maioria tem o mínimo de 
efeitos colaterais, bem como o aumento dos custos dos cuidados de saúde. O incremento 
de 150 minutos de atividade física semanal oferece uma alternativa que pode ser utilizada 
para complementar a medicação hipertensiva. O American College of Sports Medicine 
(ACSM) (Pescatello, Arena, Riebe, & Thompson, Exercise Prescription for Populations with 
Other Chronic Diseases and Health Condition - Hypertension, 2014) recomenda a 
realização de exercício aeróbio pelo menos 30 minutos por dia, de preferência 
complementado com exercícios de força. Os efeitos do exercício físico variam de acordo 
com o modo e dose semanal, especificamente a duração do programa, número de 
sessões, frequência semanal e a intensidade. Atualmente, o tipo de atividade física 
preferencial no controlo da pressão arterial é o treino aeróbio, sendo desaconselhado o 
treino isométrico, por estar associado a respostas hipertensivas (Cornelissen & Smart, 
2013). 

Durante a prática de exercício, a resposta normal da pressão arterial numa sessão 
de treino aeróbia consiste numa subida progressiva da pressão arterial sistólica (5 a 10 
mm Hg por MET) relativamente aos níveis de repouso (em pessoas medicadas), enquanto 
a pressão arterial diastólica não varia ou apenas sofre um ligeiro decréscimo (Almeida & 
Malveiro, 2009). 

Um aumento da capacidade aeróbica máxima em 1 MET (3,5 ml/min/kg) e está 
associado com a redução de 13% e 15 % no risco de mortalidade por todas as causas e 
doenças do coração / doença cardiovascular coronária, respetivamente. A diminuição da 
massa gorda apresentada, sugere que o treino de resistência dinâmico melhora um dos 
principais fatores de risco para o síndrome metabólico, associado por vezes, ao aumento 
do peso corporal, provavelmente refletido de um aumento na massa muscular, sendo esta, 
mais pesada do que o tecido adiposo (Cornelissen, Fagard, Coeckelberghs, & Vanhees, 
2011). O exercício físico, geralmente reduz a pressão arterial, resistência vascular 
periférica, atividade simpática, atividade da renina plasmática, o índice de homeostase da 
resistência à insulina, o peso e a circunferência abdominal, e ainda, o perfil lipídico no 
sangue. A pressão arterial média é determinada pelo débito cardíaco e resistência vascular 
periférica, sendo que reduções no débito cardíaco em repouso não se verificam após o 
esforço, ao contrário da resistência vascular periférica que diminui, seguida da diminuição 
da pressão arterial e da melhor sensibilidade à insulina (Huai, et al., 2013). 
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População idosa ativa tende a apresentar maiores reduções nos níveis de pressão 
arterial diastólica e sistólica em repouso. A atividade física é inversamente relacionada com 
a mortalidade, em pacientes hipertensos, ou seja, pacientes com hipertensão que estavam 
mais ativos, apresentaram um risco cardiovascular inferior (16-67% de redução), bem 
como por todas as causas de mortalidade (17-57 % de diminuição). Homens inativos e 
mulheres com alta pressão arterial sistólica, tiveram mais do dobro do risco de morte 
cardiovascular (Rossia, Dikarevad, Bacona, & Daskalopoulou, 2012). A atividade física 
pode levar a uma diminuição até cerca de 40 % do risco de mortalidade em mulheres e 
35% de diminuição do risco em homens, em todas as faixas etárias. O mesmo acontece 
em indivíduos pressão arterial elevada e / ou hipertensão (Rossia, Dikarevad, Bacona, & 
Daskalopoulou, 2012). 

O treino aeróbio, de resistência dinâmica, e de resistência isométrica reduzem 
significativamente a pressão arterial diastólica (PAD), bem como a pressão arterial sistólica 
(PAS), sendo os resultados mais evidentes, após os exercícios que envolvem pega em 
isometria ou exercícios de pernas (Cornelissen & Smart, 2013). 

A American Heart Association  (Cornelissen, Fagard, Coeckelberghs, & Vanhees, 
2011), sugere que o treino físico aeróbio e de resistência, diminui significativamente a 
pressão arterial em 2 mmHg na PAS média, aumenta o VO2 de reserva, diminui a gordura 
corporal e consequentemente os triglicéridos, reduzindo 10% o risco de mortalidade por 
AVC (Acidente Vascular Periférico) e 7% o risco de mortalidade por enfarte agudo do 
miocárdio. Os alongamentos devem ser realizado após um aquecimento completo e/ou 
durante o período de retorno à calma (Pescatello, Arena, Riebe, & Thompson, Exercise 
Prescription for Populations with Other Chronic Diseases and Health Condition - 
Hypertension, 2014). 

No treino de resistência, o exercício dinâmico moderado pode levar a uma redução 
na PAS e na PAD, afetando também, favoravelmente alguns outros fatores de risco 
cardiovasculares, tais como, um aumento no pico de VO2 e uma redução na gordura e 
triglicerídeos plasmáticos. No que toca à pressão arterial, ambos os tipos de treino de 
resistência, têm um efeito benéfico em indivíduos com hipertensão e / ou pré-hipertensão 
(Cornelissen, Fagard, Coeckelberghs, & Vanhees, 2011). 

O treino de resistência, reduz também o colesterol total, LDL - colesterol e 
triglicéridos em adultos, sendo que em indivíduos com níveis normais de lipoproteínas 
podem exigir maior estímulo do exercício e gasto de energia para melhorar ainda mais o 
seu perfil lipídico. Pelo contrário, uma única sessão de exercício de resistência pode 
produzir uma elevação acentuada da PAS, o que pode representar um risco para pacientes 
hipertensos que têm maior tendência a ter hemorragias por aneurismas cerebrais, do que 
indivíduos normotensos (Cornelissen, Fagard, Coeckelberghs, & Vanhees, 2011). 

Considerando que a dinâmica do treino de resistência tem muitos benefícios além 
das alterações na pressão arterial, como por exemplo, a manutenção da massa muscular 
magra, principalmente em adultos mais velhos, pacientes com hipertensão no primeiro 
estádio ou com elevada pressão arterial, podem participar com segurança neste tipo de 
treino, podendo ser uma potencial estratégia para baixar a pressão arterial (Rossi, Moullec, 
& Lavoie, 2013). O treino de resistência pode ter um efeito hipotensor na pressão arterial 
imediatamente após a cessação do exercício, podendo persistir entre 1 a 10 horas após o 
treino. Este fator é mais evidente em pacientes com hipertensão controlada com 
medicamentos anti-hipertensivos. No entanto, o potencial de aumento da pressão arterial 
durante o treino de resistência é notório, como acontece com o exercício aeróbio, devendo 
ser monitorizados os pacientes com esse risco (Rossi, Moullec, & Lavoie, 2013). 
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Se a pressão arterial sistólica estiver superior a 200 mm Hg ou a pressão arterial 
diastólica acima dos 110 mm Hg, não deve ser iniciada a prática de exercício físico. Os 
indivíduos que tenham elevadas pressões arteriais (ex: ≥ 160/100) só devem realizar 
exercícios aeróbios, depois de iniciarem a terapia farmacológica. Após o início da prática 
de exercício físico, se houver uma resposta hipertensiva ao esforço (PAS ≥ 250 mm Hg 
e/ou PAD ≥ 115 mm Hg), queda na PAS ou PAD ≥ 10 mm Hg, acompanhada de outras 
situações de isquemia, deve ser interrompida de imediato a prática de exercício físico 
(Almeida & Malveiro, 2009). 

O uso de beta-bloqueantes, comum em indivíduos com angina de peito, diminui a 
resposta da frequência cardíaca durante os exercícios submáximos e máximos, podendo 
diminuir a capacidade de trabalho, nomeadamente em indivíduos com angina de peito, 
fator muito importante na prescrição e acompanhamento deste tipo de doentes. Esta 
medicação, pode diminuir ainda a termorregulação, especialmente durante o exercício em 
ambientes quentes e/ou húmidos, devendo os indivíduos hipertensos estar informados dos 
sinais e sintomas da intolerância ao calor, sabendo adaptar os programas de exercício de 
modo a prevenir o sobreaquecimento (Almeida & Malveiro, 2009). 

 

Recomendações para a prescrição de exercício 

 

Tabela 7 - Recomendações para a realização de exercício físico aeróbio e de resistência 
em indivíduos com hipertensão (Pescatello, Arena, Riebe, & Thompson, Exercise 
Prescription for Populations with Other Chronic Diseases and Health Condition - 
Hypertension, 2014) 

 

 

Frequência Exercício aeróbico maioritariamente, de preferência todos os dias da semana; 
exercício de resistência 2-3 dias por semana 

Intensidade Exercício aeróbio a intensidade moderada (40% - 60% VO2 de reserva, RPE 
11-13 numa escala de 6-20), complementado por treino de resistência a 60% 
-80% de 1-RM 

Tempo 30-60 minutos por dia de exercício aeróbio contínuo ou intermitente. Se 
intermitente, deve ser feito um mínimo de 10 mínimo de cada vez, perfazendo 
um total de 30-60 minutos por dia. O treino de resistência deve ser composto 
por exercícios de 8-12 repetições para cada grande grupo muscular 

Tipo Deve ser dada enfase às atividades aeróbias, como caminhadas, jogging, 
ciclismo e natação. O treino de resistência pode ser realizado com máquinas 
de musculação e / ou pesos livres, com 8-10 exercícios diferentes para os 
grandes grupos musculares 

Progressão Deve ser gradual, evitando grandes aumentos de qualquer um dos parâmetros 
(frequência, intensidade, tempo e tipo), especialmente na intensidade para a 
maioria dos indivíduos com hipertensão 
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Após o treino aeróbio, as reduções na pressão arterial são mais pronunciadas nos 
participantes do sexo masculino, nomeadamente em hipertensos, mas também em 
participantes com pressão arterial normal e pré-hipertensão. Destaca-se o treino de 
resistência dinâmica como uma terapia adjuvante para a prevenção da pressão arterial 
elevada nas populações pré-clínicas (Cornelissen & Smart, 2013).  

A PAS acima dos 210 mmHg para homens e superior a 190 mmHg para as 
mulheres denomina-se de “hipertensão do exercício”. Além disso, o aumento da PAS no 
exercício estático submáximo está relacionado com a pressão arterial pré - exercício, 
idade, rigidez arterial e obesidade abdominal e é um pouco maior nas mulheres do que nos 
homens. Estas alterações durante o exercício, podem dever-se ao fato de que as duas 
componentes hemodinâmicas da mudança da pressão arterial estão em direções opostas 
durante o exercício dinâmico: a resistência vascular sistémica diminui enquanto o débito 
cardíaco aumenta. O fator decisivo está na redução da resistência vascular sistémica 
durante o exercício, compatível com alterações fisiopatológicas estruturais nas artérias e 
arterioles (Mancia, et al., 2013). 

Reduções da pressão arterial após o treino aeróbio de baixa intensidade (<40% 
frequência cardíaca de reserva ou <55% da frequência cardíaca máxima) foram menores 
em comparação com o treino de moderada ou alta intensidade. A frequência de treino e a 
duração da sessão de exercício não afeta significativamente a resposta da pressão arterial 
no treino aeróbio, mas tempo superior a 210 minutos de exercício semanal produz 
reduções mais baixas na pressão arterial, podendo estes ser realizados a baixa intensidade 
(Cornelissen & Smart, 2013).  

Há evidências dos efeitos benéficos da marcha (20-60 minutos diariamente de 
intensidade moderada), na redução da pressão arterial. Programas de caminhada de 
intensidade moderada a alta podem ser mais favoráveis na baixa da pressão arterial, do 
que os de baixa intensidade (Lee, Watson, Mulvaney, Tsai, & Lo, 2010). 

A atividade física recreativa (realizada nos tempos livres, como forma de 
divertimento) é útil na manutenção do peso corporal e perda de peso em indivíduos com 
excesso de peso, senda esta perda eficaz na redução da pressão arterial sistólica e 
diastólica.  

Quanto ao treino de força muscular, não é recomendado como forma isolada em 
indivíduos hipertensos, visto que, à exceção do treino em circuito, ainda não é claro o seu 
efeito sobre a pressão arterial. O treino de resistência não deve ser prescrito numa fase 
inicial, devendo no entanto, ser combinado com o treino aeróbio. Este tipo de treino deve 
incorporar cargas baixas e elevado número de repetições, evitando a manobra de Valsava. 
No treino de flexibilidade em indivíduos hipertensos, este é em tudo semelhante ao treino 
para população normal, devendo a amplitude articular dos movimentos ir até uma posição 
de ligeiro desconforto (limiar de dor), durante pelo menos 30 segundos. Após o treino, deve 
haver um retorno à calma gradual, uma vez que o uso de beta-bloqueantes, bloqueadores 
dos canais de cálcio e vasodilatadores podem provocar situações de hipotensão após o 
exercício físico (Almeida & Malveiro, 2009). 
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Diabetes 

Fisiopatologia e classificação 

A diabetes mellitus (DM) pertence a um grupo de doenças metabólicas, 
caracterizada por concentrações elevadas de glicose no sangue (hiperglicemia) como um 
resultado de deficiências na secreção de insulina e/ou na incapacidade de utilizar insulina. 
Níveis altos de glicose no sangue colocam os pacientes em risco de ter doenças 
microvasculares e macrovasculares, bem como neuropatias periféricas e autonómicas. A 
DM, de acordo com a sua origem etiológica, pode ser de tipo 1 (insulino-dependencia), tipo 
2 (insulino-resistência), gestacional (durante a gravidez), e outras de origens específicas 
(por exemplo, defeitos genéticos ou indução de drogas). No entanto, a maioria dos 
pacientes são diabéticos tipo 2 (90%), seguidos de diabéticos tipo 1 (5% a 10%) 
(Pescatello, Arena, Riebe, & Thompson, 2014). 

 A DM 1 é causada pela destruição das células β do pâncreas, produtoras de 
insulina, devido a uma reação auto-imune. As células β do pâncreas produzem pouca ou 
mesmo nenhuma insulina, hormona que permite que a glicose entre no corpo das células, 
permanecendo na corrente sanguínea. A DM 2 caracteriza-se pela falta de sensibilidade à 
insulina e pela deficiência relativa de insulina no músculo-esquelético. O diagnóstico de 
DM 2 ocorre, geralmente, após os 40 anos, mas pode ocorrer mais cedo, especialmente 
em populações com elevada prevalência de diabetes (Hayashino, Jackson, & Fukumori, 
2012). A DM 2 é assintomática, podendo passar despercebida durante muitos anos e o seu 
diagnóstico é frequentemente feito a partir de complicações associadas ou através de 
testes à glicose por sangue ou urina anormal (Diagnosis and Classification of Diabetes 
Mellitus, 2014). Sintomas como a poliúria (secreção abundante de urina), polidipsia (sede 
anormal), perda de peso anormal ou glicemia ocasional ≥ a 220 mg.dL-1 são alguns dos 
sintomas que podem indicar que um indivíduo tem diabetes mellitus (Malveiro, Marques, & 
Carnero, 2009). Os seus fatores de risco estão associados a alterações de glicémia em 
jejum (100/125 mg/dl) e/ou tolerância diminuída à glicose (glicémia após 2h da refeição 
entre 140 e 199 mg/dl), idade superior a 40 anos, história familiar da doença, excesso de 
peso e obesidade, sedentarismo, colesterol HDL baixo, triglicerídeos elevados, hipertensão 
arterial, certos grupos raciais, e ainda mulheres que tenham sofrido diabetes gestacional 
ou que tenham tipo um bebé macrossómico. Uma característica comum dos diabéticos tipo 
2, é o excesso de peso e a distribuição anormal de gordura, com maior acumulação na 
parte superior do corpo (ex: gordura abdominal ou obesidade central). A obesidade central 
e resistência à insulina levam muitas vezes à pré-diabetes (Pescatello, Arena, Riebe, & 
Thompson, Exercise Prescription for Populations with Other Chronic Diseases and Health 
Condition - Diabetes Mellitus, 2014) (Malveiro, Marques, & Carnero, 2009). A pré-diabetes 
é uma condição caracterizada pelo aumento da glicemia em resposta à ingestão de 
hidratos de carbono, chamada de intolerância à glicose (IGT), e / ou elevados níveis de 
glicose no sangue em jejum, chamada glicemia de jejum alterada (IFG). Os indivíduos com 
pré-diabetes estão em risco acrescido de desenvolver diabetes, pela insensibilidade das 
suas células à insulina (Pescatello, Arena, Riebe, & Thompson, Exercise Prescription for 
Populations with Other Chronic Diseases and Health Condition - Diabetes Mellitus, 2014). 
Assim, torna-se fundamental para a gestão da DM, ter o controlo glicémico com dieta, 
exercício e, em muitos casos, medicamentos como a insulina ou hipoglicémicos orais. O 
tratamento intensivo para controlar a glicose no sangue reduz o risco de progressão de 
complicações diabéticas em adultos com DM 1 e 2 (Pescatello, Arena, Riebe, & Thompson, 
Exercise Prescription for Populations with Other Chronic Diseases and Health Condition - 
Diabetes Mellitus, 2014). 

Como forma de prevenção da ocorrência de hipoglicemia no decorrer da prática de 
AF durante a infância e adolescência, deve fazer-se a reposição de hidratos de carbono e 
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reduzir a dose de insulina. Se a glicémia sanguínea for abaixo de 80 mg/dL, não se deve 
iniciar a atividade física, e deve ingerir-se 15 gramas de hidratos de carbono (barra de 
cereais, fruta,); se a glicémia sanguínea for de 80 a 140 mg/dL, deve ingerir-se antes de 
iniciar a atividade física, 1 a 2 g/kg de hidratos de carbono; se a glicémia estiver entre 140 
mg/dL e 250 mg/dL, fazer a reposição pós exercício de 15-30 g de hidratos de carbono; 
com a glicémia acima dos 300 mg/dL e cetonúria baixa, pode dar-se início à atividade física, 
sem reposição de hidratos de carbono; e por fim, com a glicémia no sangue superior a 300 
mg/dL e cetonúria alta, deve adiar-se o início da atividade física até normalizar os níveis 
de cetonas, e ainda ingerir líquidos (água), sem necessidade de repor hidratos de carbono 
(Miculis, Mascarenhas, Boguszewski, & Campos, 2010). 

 Os critérios para diagnóstico de diabetes são a hemoglobina glicada (A1C) superior 
ou igual a 6,5%, ou glicémia no sangue superior ou igual a 126 mg/dl de sangue, ou glucose 
no plasma após 2h de refeição superior ou igual a 200 mg/dl (Kodama S., e colegas, 2013).  

 A diabetes aumenta o risco de mortalidade cardiovascular em 2 a 4 vezes, e é a 
principal causa de doença renal, cegueira em adultos e amputação não traumática das 
extremidades. Pode ser prevenida/controlada através de uma alimentação saudável e pela 
prática de atividade física. A alimentação é um papel fundamental na prevenção e 
tratamento da diabetes, uma vez que permite o fornecimento de todos os nutrientes e da 
energia necessária para a manutenção ou obtenção de um peso adequado, bem como a 
manutenção de um melhor controlo glicémico e de um perfil lipídico dentro de valores 
aceitáveis, facilitando ainda o controlo de fatores de risco cardiovasculares, reduz a 
morbilidade das doenças evitando o aparecimento de complicações e reduz a mortalidade 
associada à doença (Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, 2014). 

 

Benefícios e contraindicações do exercício físico 

 Os benefícios da prática de atividade física na gestão da diabetes (tipo I e II) estão 
associados à melhoria da ação insulínica crónica e aguda, devido ao treino aeróbio e de 
resistência. A captação de glicose para os músculos ativos, é feita pela produção hepática 
de glicose, com uma grande dependência dos hidratos de carbono como fonte energética 
durante a atividade muscular, devido ao aumento de intensidade (Pescatello, Arena, Riebe, 
& Thompson, Exercise Prescription for Populations with Other Chronic Diseases and Health 
Condition - Diabetes Mellitus, 2014). Assim, um dos principais benefícios do incremento de 
atividade física a longo prazo é a redução da massa gorda e do peso corporal, melhorando 
significativamente a hiperglicemia e outros fatores de risco cardiovasculares (Malveiro, 
Marques, & Carnero, 2009). 

O exercício físico estruturado melhora a pressão arterial e o perfil lipídico, e este 
efeito não varia de acordo com o tipo de exercício. O exercício afeta também, 
favoravelmente outros resultados, incluindo hemoglobina glicada (HbA1c), glicemia em 
jejum, circunferência da cintura e peso corporal (Hayashino, Jackson, & Fukumori, 2012). 

A ocorrência de doenças cardiovasculares (DCV) acontece principalmente na idade 
adulta, e a prevenção do desenvolvimento dessas comorbilidades pode ser o maior 
benefício da prática regular de AF. A influência da AF sobre os níveis de hemoglobina 
glicada (HbA1c) em crianças portadoras de DM1 (diabetes tipo 1) está a favor de um melhor 
controlo glicémico, registando-se uma diminuição significativa nos níveis de HbA1c após 
um programa de AF (Miculis, Mascarenhas, Boguszewski, & Campos, 2010). Há também, 
uma melhora significativa do perfil lipídico, da pressão arterial e da composição corporal, 
fatores de risco comuns no desenvolvimento de DCV, em crianças e adolescentes com 
DM1 (Miculis, Mascarenhas, Boguszewski, & Campos, 2010). 
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 Durante o exercício aeróbio de intensidade moderada em indivíduos sem diabetes, 
o aumento da captação de glicose periférica é acompanhado por um igual aumento na 
libertação hepática de glicose, não alterando os níveis de glicose no sangue, exceto 
durante exercícios prolongados e de empobrecimento do glicogénio (Pescatello, Arena, 
Riebe, & Thompson, Exercise Prescription for Populations with Other Chronic Diseases and 
Health Condition - Diabetes Mellitus, 2014). 

Durante o treino com indivíduos com DM 1, deve ter-se especial atenção no risco 
de hipoglicémias enquanto realizam exercício físico, já que, tal como os medicamentos, o 
exercícios tem um efeito no transporte da glicose semelhante ao da insulina, sendo um 
aditivo ao efeito da própria hormona. Assim, estes indivíduos devem ter uma correta 
coordenação entre o dispêndio energético e a intensidade do exercício, a alimentação e 
ainda, as doses e timing da injeção da insulina (Malveiro, Marques, & Carnero, 2009). 

Em indivíduos com DM 2 que realizam exercício de intensidade moderada, os níveis 
de glicose nos músculos tendem a diminuir, uma vez que a sua utilização, geralmente é 
mais alta do que a produção hepática de glicose. 

Uma única sessão de exercício aumenta a ação da insulina e da tolerância à glicose 
por mais de 24h, mas inferior a 72h (Pescatello, Arena, Riebe, & Thompson, Exercise 
Prescription for Populations with Other Chronic Diseases and Health Condition - Diabetes 
Mellitus, 2014). Em indivíduos com níveis de glicose sanguínea de 100-125 mg/dl, o 
exercício de resistência resulta em menores níveis de glicose sanguínea em jejum após 
24h. Uma combinação de treino aeróbio e exercício de resistência pode ser mais eficaz na 
melhoria do controlo de glicose sanguínea do que apenas um só tipo de treino (Pescatello, 
Arena, Riebe, & Thompson, Exercise Prescription for Populations with Other Chronic 
Diseases and Health Condition - Diabetes Mellitus, 2014). 

Assim, os principais benefícios da atividade física no controlo da DM 2 são a 
diminuição da glicémia de forma aguda, o controlo da resistência à insulina pela diminuição 
das necessidades de insulina, a ajuda na redução de peso e da massa gorda, inclusive a 
abdominal, e o controlo dos restantes fatores aterogénicos, tais como, perfil lipídico, 
hipertensão arterial, fibrinólise e disfunção endotelial (Malveiro, Marques, & Carnero, 2009). 

Um dos maiores cuidados na realização da AF em pessoas portadoras de DM1 é a 
ocorrência frequente de hipoglicemia durante ou até mesmo após várias horas do término 
do exercício, o que acaba por desencorajar a realização da prática de AF regular por estas. 
A hipoglicemia pode ocorrer por elevada insulina de origem exógena pré-exercício aeróbio, 
pela taxa inadequada de insulina ou pelo aumento da sensibilidade à insulina. Com o 
metabolismo aeróbio, os músculos consomem maior quantidade de glicose para gerar 
energia, o que diminui a glicogénese hepática (Miculis, Mascarenhas, Boguszewski, & 
Campos, 2010). 

Como forma de prevenção da ocorrência de hipoglicemia no decorrer da prática de 
AF, deve fazer-se a reposição de hidratos de carbono e reduzir a dose de insulina. 

 

Glicémia sanguínea Procedimento 

< 80 mg/dL Não iniciar AF e ingerir 15g de HC (barra 
de cereais, fruta, mel) 

80 a 140 mg/dL Ingerir 1 a 2 g/kg de hidratos de carbono 
antes de iniciar a AF 
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140 a 250 mg/dL Zona segura; repor 15 a 30 g de HC após 
AF 

> 300 mg/dL e cetonúria alta Adiar início da AF até normalizar valores 
de cetonas e ingerir líquidos (água), sem 
necessidade de reposição de HC 

Tabela 8: Níveis de glicémia sanguínea e procedimentos (Miculis, Mascarenhas, 
Boguszewski, & Campos, 2010) 

 

Recomendações para a prescrição de exercício 

 

Tabela 9 - Recomendações para o exercício físico aeróbio, de resistência e de flexibilidade 
para indivíduos com diabetes, segundo a ACSM (Pescatello, Arena, Riebe, & Thompson, 
Exercise Prescription for Populations with Other Chronic Diseases and Health Condition - 
Diabetes Mellitus, 2014) 

 

 

Nos indivíduos com neuropatia periférica existem alguns exercícios 
contraindicados, tais como a realização de passadeira (marcha rápida), a marcha 
prolongada, a corrida e o step. São mais aconselháveis os exercícios realizados dentro de 

Frequência 3-7 dias por semana 

Intensidade Exercício de intensidade moderada (40% - 60% VO2 de reserva, RPE de 11-
13 numa 6-20 escala). Um melhor controlo da glicemia pode ser alcançado 
com maior intensidade de exercício (≥60% VO2 de reserva), para indivíduos 
que têm realizado exercício físico regular 

Tempo Indivíduos com diabetes tipo II devem realizar no mínimo 150 minutos por 
semana de atividade física moderada ou vigorosa. O exercício aeróbio deve 
ser realizado em períodos de pelo menos 10 minutos e prolongar-se ao longo 
da semana. O exercício de intensidade moderada de pelo menos 150 minutos 
por semana está associado à redução da morbilidade e mortalidade de todas 
as populações. Há benefícios adicionais para indivíduos que realizem ≥300 
minutos por semana de atividade física de intensidade moderada a vigorosa 

Tipo Deve ser dado ênfase a atividades que envolvam grandes grupos musculares 
de forma rítmica e contínua. Deve ser ainda considerado o interesse pessoal 
e os objetivos desejados num programa de exercício 

Progressão Deve aumentar-se progressivamente a duração do exercício (contínua ou 
acumulada) para aumentar o gasto calórico. Para melhorar a aptidão física dos 
indivíduos, deve ser incrementada maior intensidade da atividade física, para 
promover adaptações benéficas e combater a monotonia e falta de motivação. 
O treino de resistência deve ser incentivado para os indivíduos com diabetes 
mellitus ou pré-diabetes, na ausência de contraindicações 
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água, evitando assim, atividades onde exista o risco de quedas (ex: polo aquático, 
natação), bem como máquinas cardiovasculares, como a bicicleta, o remo, ergómetro para 
membros superiores, e ainda, outros sem carga nos pés. É fundamental haver um controlo 
da intensidade de esforço neste tipo de indivíduos, mantendo a PSE abaixo de 15 
(Malveiro, Marques, & Carnero, 2009). 

O treino de força, embora interessante, tem algumas condicionantes, devido ao 
risco das respostas hipertensivas ou problemas vasculares. Cada exercício deve ser 
realizado na técnica correta, evitando sobrecarga com pesos prolongados, trabalho 
isométrico e a manobra de Valsava. Nos indivíduos que necessitem da injeção de insulina, 
devem evitar a sua administração em locais próximos dos músculos que irão realizam 
esforço, tornando-se pertinente trabalhar por rotinas de grupos musculares, ou seja, 
trabalhar diferentes grupos musculares nos diferentes dias (Malveiro, Marques, & Carnero, 
2009). 

Quanto ao treino de flexibilidade, este é fundamental pela facilidade acrescida dos 
indivíduos diabéticos terem contraturas musculares, uma vez que, geralmente são pessoas 
descondicionadas, havendo maior registo de fraturas; por norma são pessoas obesas, 
apresentando valores de massa muscular menores, sendo por isso mais frágeis; 
geralmente têm dislipidémia, podendo ter necessidade de tomar estatinas, o que provoca 
efeitos secundários em algumas pessoas, tais como mialgias e contracturas musculares; 
os diabéticos podem também ter uma neuropatia sensitiva e propriocetiva pelo que não 
têm a noção correta da dor ou dos movimentos que estão a fazer, e colocarem-se em risco; 
a insuficiência renal é uma das possíveis complicações, e como tal podem ter 
desequilíbrios iónicos que condicionam fadiga muscular, bem como a insuficiência arterial 
periférica por aterosclerose o que pode condicionar infartos musculares/claudicação. 
Também nas crianças com diabetes tipo I, é fundamental este tipo de treino, para que seja 
contrariada a condicionante de mobilidade limitada (Malveiro, Marques, & Carnero, 2009). 

Para que sejam alcançados os benefícios mencionados, o exercício aeróbio deve 
ser realizada a uma intensidade moderada a vigorosa (40-85% do consumo máximo de 
oxigênio (VO2máx) ou 55-90% da frequência cardíaca máxima (FCmáx)), com frequência 
de três a cinco vezes por semana, durante 20-60 minutos, sendo recomendado realizar 5 
a 10 minutos de atividades aeróbias de baixa intensidade para o aquecimento e 5 a 10 min 
de exercícios de flexibilidade após a atividade, complementando ainda com a realização 
de pelo menos duas vezes por semana de exercício de fortalecimento muscular (Miculis, 
Mascarenhas, Boguszewski, & Campos, 2010). 

É importante ainda, ter em atenção ao controlo glicémico, como por exemplo, nas 
vezes em que o treino é realizado ao final do dia, deve-se fazer um reforço de hidratos de 
carbono para evitar hipoglicémias noturnas. Nas adaptações da insulinoterapia deve-se 
utilizar insulinas de ação curta e a injeção deve ser aplicada no abdómen, evitando que 
seja em zonas mais ativas. Deve também ser baixada a dose de insulina pré-esforço (30 a 
35% dos valores habituais), bem como a pós esforço, e a prática de atividade física deve 
ser feita fora do pico de efeito da insulina. As adaptações de tomas de insulina em 
detrimento de alterações na alimentação devem ter privilegiadas. Pode ser ainda 
necessário, o suplemento em hidratos de carbono antes, durante e depois do treino, 
devendo ser feito de acordo com as características de cada indivíduo (Malveiro, Marques, 
& Carnero, 2009). 
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Osteoporose 

Fisiopatologia e classificação 

 A osteoporose é, segundo a NOS (National Osteoporosis Society, 2014), uma 
doença caracterizada por uma massa óssea baixa e deterioração da micro arquitetura do 
tecido ósseo, tornando os suportes do osso finos, frágeis e propensos a quebras depois de 
quedas ou colisões (Marques, Raposo, & Figueiredo, 2009). Embora as zonas do esqueleto 
possam fraturar, os locais mais comuns são o fémur, vértebras e zona lombar. A OC 
(Osteoporosis Canada, 2014) considera a osteoporose como uma doença silenciosa, uma 
vez que, a perda óssea acontece sem qualquer sintoma, sendo detetada maioritariamente 
após uma fratura (Marques, Raposo, & Figueiredo, 2009). Os valores de coorte da 
osteoporose para mulheres posmenopausa e homens ≥50 anos são de um t-score de 
densidade mineral óssea ≤-2,5 (Behringer, Gruetzner, McCourt, & Mester, 2014) 
(Pescatello, Arena, Riebe, & Thompson, Exercise Prescription for Populations with Other 
Chronic Diseases and Health Conditions - Osteoporosis, 2014). 

O osso é um reservatório mineral muito importante na manutenção da homeostasia 
do cálcio. Aproximadamente 99% do cálcio do corpo é armazenado no osso, e o restante 
cálcio está envolvido em diversos processos fisiológicos, como a transmissão nervosa e a 
contração muscular (Marques, Raposo, & Figueiredo, 2009). A remodelação óssea é 
regulada por fatores sistémicos e locais, sendo o estrogénio a hormona mais importante 
neste processo, e quando está em défice, todo o processo é alterado, bem como a 
reabsorção óssea, excedendo a formação, com consequente diminuição da massa óssea, 
como podemos observar nas mulheres pós-menopausa (Rossi, Freire, & Dornelles, 2010). 
Quando a dieta de cálcio é insuficiente, o cálcio é removido do osso para uso nos processos 
fisiológicos essenciais. 

A  remodelação óssea  ocorre simultaneamente em vários locais do esqueleto e é 
caracterizado por uma fase inicial, a de reabsorção óssea, realizada pelos osteoclastos, 
seguida de formação de osso novo pelos osteoblastos, que produzem o mineral e 
encerram, morrem e mineralizam, adicionando tecido ósseo de acordo com as exigências 
das cargas mecânicas (Rossi, Freire, & Dornelles, 2010). 

Após a menopausa, devido à redução dos estrógenos, algumas mulheres passam 
a perder massa óssea acima de 1% ao ano, podendo mesmo chegar a perdas de 5% e, ao 
fim de 5 anos, estão com perda superior a 25%, caracterizando a osteoporose pós 
menopausa (Rossi, Freire, & Dornelles, 2010). 

 A maioria dos fatores de risco para a osteoporose estão associados ou à deficiência 
de estrogénio ou aos outros fatores exógenos que afetam o metabolismo do osso: género 
feminino, idade avançada, raça caucasiana/raça asiática, história familiar de osteoporose 
ou fraturas, baixo índice de massa corporal (IMC), menopausa precoce, amenorreia pré-
menopausica prolongada, baixo nível de estrogénios nas mulheres, baixos níveis de 
testosterona nos homens, sedentarismo, fumador crónico, consumo de álcool excessivo, 
baixa ingestão de cálcio, insuficiência de vitamina D ou de exposição solar, excessiva 
ingestão de vitamina A, proteína, sódio e cafeína, e o uso de medicamentos que induzam 
a perda óssea (ex: glucocorticoides e anti convulsantes) (Pescatello, Arena, Riebe, & 
Thompson, Exercise Prescription for Populations with Other Chronic Diseases and Health 
Conditions - Osteoporosis, 2014) (Marques, Raposo, & Figueiredo, 2009). 

 A prevenção e tratamento passam fundamentalmente por uma boa alimentação e 
pela prática de atividade física. É muito importante a presença de cálcio e vitamina D neste 
tipo de alimentação, bem como outros micro nutrientes, uma vez que, estão envolvidos na 
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manutenção do esqueleto. As necessidades diárias em cálcio variam conforme a idade, 
estando aumentadas na adolescência, gravidez e a partir da menopausa. São necessárias 
doses diárias de cálcio, provenientes de produtos lácteos como o leite, iogurtes, manteiga 
e queijo, e ainda em menores quantidades os vegetais de folha verde, as amêndoas e 
avelãs, e alguns frutos. O consumo adequado destas porções de cálcio durante a infância 
e adolescência está associado a um maior pico de massa óssea (Marques, Raposo, & 
Figueiredo, 2009). Para uma maior absorção de cálcio, é importante a presença de 
vitamina D, presente na alimentação através do peixe (como sardinha, cavala, atum, 
salmão, bacalhau e óleo de fígado de alguns peixes) e produzido endogenamente como 
resultado da exposição solar (Associação Portuguesa de Osteoporose, 2013). 

 A inatividade física está também associada a uma diminuição do conteúdo mineral 
ósseo, uma vez que, indivíduos fisicamente ativos e atletas têm uma massa óssea mais 
elevada do que indivíduos sedentários. Atletas de desportos com atividade unilateral (ex: 
ténis) apresentam uma densidade mineral óssea maior no braço dominante do que no não 
dominante, bem como atletas que realizem atividades com grande impacto ou forças 
musculares (ex: ginastas), têm maior massa óssea do que atletas de endurance (ex: 
maratonistas). Ainda no caso da natação, que não existem forças gravitacionais, os 
nadadores apresentam menor densidade mineral óssea do que indivíduos que participem 
em atividades com uma componente de suporte do peso do corpo. Comparando densidade 
mineral óssea nas diferentes partes do corpo, a anca e a coluna, apresentam maiores 
valores quando comparados com o restante corpo, como resultado do treino com 
resistências (Marques, Raposo, & Figueiredo, 2009). 

 

Benefícios e contraindicações do exercício físico 

Têm sido muitos os estudos com diferentes tipos de intervenção e aplicação de 
programas de exercício em pessoas com osteoporose, principalmente em mulheres pós-
menopáusicas, já que, é nesta fase que se observa um maior declínio da densidade mineral 
óssea (Deng, 2013). 

O exercício físico é considerado como uma estratégia eficaz, frequentemente 
recomendado na prática geral para a prevenção e tratamento da osteoporose pós-
menopáusica, podendo regular a manutenção óssea e estimular a formação do osso, para 
além de fortalecer os músculos, melhorando o equilíbrio, e reduzindo o risco global de 
quedas e fraturas (Deng, 2013). Um aumento inicial da massa muscular em volta dos locais 
esqueléticos da zona da anca pode contribuir para a preservação da densidade mineral 
óssea (DMO) no colo do fémur, no trocânter maior. 

A promoção de atividade física para estimular a osteogénese em idade jovem, 
recorrendo a atividades com sobrecargas e de sustentação do peso do corpo, já foi 
aprovada como uma estratégia de prevenção da osteoporose na saúde pública, uma vez 
que pode aumentar o material ósseo e alterar vários fatores de risco para a fratura 
osteoporótica, incluindo a força muscular, DMO e equilíbrio dinâmico (Babatunde & 
Forsyth, 2013) (Marques, Raposo, & Figueiredo, 2009). Nas crianças, há evidências que o 
exercício induz benefícios ao nível do esqueleto, afetando positivamente o pico de massa 
óssea, com alguma evidência na coluna lombar (Marques, Raposo, & Figueiredo, 2009). 
Também no período pré-menopausa em mulheres, o exercício físico tem um papel 
fundamental, pois a sua eficácia para melhorar a saúde óssea está comprovada, através 
de monitorização em DXA (Babatunde & Forsyth, 2013). 

 Os indivíduos com osteoporose ou osteopenia, que realizam treino de resistência, 
têm melhor desempenho nas atividades básicas diárias, tais como, vestir, tomar banho, 
andar, preparar refeições, ir às compras e conduzir, bem como melhoramento de dores 
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corporais, perceção geral de saúde, vitalidade, funcionamento social e ainda, da saúde 
emocional e mental (Wilhelm, et al., 2012). Fatores como a dor, vitalidade e domínios da 
função física melhoram significativamente na população que pratica exercícios de 
resistência, quando comparados com o grupo que não realiza exercício. O exercício de 
resistência melhora ainda, a capacidade física, diminui o risco de quedas, e impede as 
limitações funcionais (Li, Chen, Yang, & Tsauo, 2009). 

Os valores de conteúdo mineral ósseo (CMO) parecem ser mais altos em crianças 
e adolescentes com excesso de peso, comparativamente com crianças e adolescentes 
com peso normal, uma vez que estão sujeitos a maior carga mecânica no dia-a-dia. 
Também uma maior massa corporal, pode aumentar o estímulo do exercício em protocolos 
de treino que usem o peso corporal como resistência (Behringer, Gruetzner, McCourt, & 
Mester, 2014). 

O exercício físico geral durante o crescimento promove o aumento do pico de 
massa óssea, permitindo retardar a sua perda no futuro. O estímulo mecânico do esqueleto 
humano, são fundamentais para aumentar a atividade óssea em crianças e adolescentes. 
Desta forma, exercícios de força com maior stress mecânico sobre o esqueleto no dia-a-
dia, tais como treino de salto ou programas de resistência, são benéficos (Behringer, 
Gruetzner, McCourt, & Mester, 2014). 

 

Recomendações para a prescrição de exercício 

  

 

Frequência Atividades aeróbias com suporte do peso do corpo 3 a 5 dias por semana, e 
exercício de resistência 2 a 3 dias por semana 

Intensidade Moderada para atividades aeróbias com o peso do corpo (40%-<60% VO2 
reserva) e para exercícios de resistência (60%-80% de 1 RM, 8-12 repetições 
com exercícios para cada grande grupo muscular), embora alguns indivíduos 
possam tolerar maior intensidade dos exercícios 

Tempo 30 a 60 minutos por dia de combinação de atividade aeróbia com o peso 
corporal e resistência 

Tipo Atividade aeróbia com o peso do corpo (subir e descer escadas, andar), 
exercícios de resistência (levantamento de pesos), de melhoramento do 
equilíbrio e que corrijam e otimizem as atividades da vida diária. Devem ser 
ainda realizados exercícios para as extremidades inferior e superior e para o 
tronco, principalmente para músculos extensores. O treino de flexibilidade 
aumenta e mantém a amplitude dos movimentos, em especial os músculos 
peitorais. Devem ainda ser realizados alongamentos e exercícios com o apoio 
de uma cadeira, 5 a 7 vezes por semana. O treino funcional é essencial em 
população com osteoporose, devendo focar-se na manutenção e melhoria da 
qualidade das atividades diárias, com exercícios de equilíbrio, para que o risco 
de quedas e fraturas diminua (2-3 dias/semana). Devem ser incluídos 
exercícios que melhorem o padrão de marcha, o levantar e sentar numa 
cadeira, bem como outras semelhantes ao dia-a-dia 
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Tabela 10 - Recomendações para a prática de exercício físico aeróbio e de resistência 
para indivíduos com osteoporose, segundo a ACSM (Pescatello, Arena, Riebe, & 
Thompson, Exercise Prescription for Populations with Other Chronic Diseases and Health 
Conditions - Osteoporosis, 2014) 

 

 

No que diz respeito aos tipos de resistência aplicada (máquina de musculação ou 
peso corporal), não se observou quaisquer diferenças no conteúdo mineral ósseo.  

Deve ter-se ainda em atenção, que os indivíduos com osteoporose têm ansiedade 
em realizar algumas atividades, pelo receio de caírem, pelo que é importante ter os locais 
à prática das mesmas sempre limpas e libertas de objetos. Exercícios com movimentos 
explosivos, e ou atividades de alto impacto (ex: saltar, correr, jogging) são contraindicados. 
Os exercícios abdominais dinâmicos, de flexão excessiva do tronco ou movimento de 
torção das ancas podem aumentar o risco de fraturas (Marques, Raposo, & Figueiredo, 
2009). 

No entanto, indivíduos sem diagnóstico de osteoporose severa podem e devem 
realizar exercícios orientados com impacto. Indivíduos com várias fraturas, osteopénia 
severa ou dores nas costas, não devem realizar exercícios com sobrecargas, e 
acompanhados de uma cadeira, ou exercícios na água (nadar, andar, modalidades 
aquáticas) (Marques, Raposo, & Figueiredo, 2009).  
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Obesidade 

Fisiopatologia e classificação 

 A obesidade e excesso de peso são definidos pela WHO (World Health 
Organization, 2014), como um acumular excessivo de gordura, como resultado da relação 
entre fatores genéticos e ambientais. O desequilíbrio energético entre as calorias 
consumidas e as calorias gastas, provocada pelo aumento do consumo da ingestão de 
alimentos altamente energéticos, ricos em gordura e ao sedentarismo ou baixa atividade 
física é a principal determinante para a obesidade, podendo ter também, o contributo de 
perturbações glandulares (baixa % de obesos), razões genéticas ou doença (Malveiro, 
Marques, & Carnero, 2009). Desta forma, o excesso de peso e a obesidade acarretam 
inúmeras complicações clínicas, tais como, problemas cardiovasculares, respiratórios, 
metabólicos, articulares, alterações digestivas, complicações dermatológicas, cancro, 
complicações hormonais, e risco cirúrgico, destacando-se entre estas, as doenças 
cardíacas, hipertensão, doença coronária, diabetes tipo II e alguns tipos de cancro, bem 
como dificuldades psicossociais e económicas (World Health Organization, 2014) 
(Malveiro, Marques, & Carnero, 2009). 

 

O IMC (Índice de massa corporal) é um indicador simples para classificar o excesso 
de peso e obesidade em adultos, que relaciona o peso e a altura. Um IMC entre 25 e 29,9 
kg/m² e superior a 30 kg/m² corresponde a excesso de peso e obesidade, respetivamente 
(World Health Organization, 2014). Também a % de MG determina o excesso de peso ou 
obesidade, sendo um exemplo dos valores de referência para a % de MG segundo 
(Lohman & Roche, 1998): 

 

 Não 
Recomendado 

Limite 
Inferior 

Médio Limite 
superior 

Obesidade 

Homens: grupo 
etário 

 

Adulto jovem (10-40 
anos) 

< 8 8 13 22 > 22 

Adulto (>40-60 anos) < 10 10 18 25 > 25 

Idoso (>60 anos) < 10 10 16 23 > 23 

  

Mulheres: grupo 
etário 

 

Adulto jovem (10-40 
anos) 

< 20 20 28 35 > 35 

Adulto (>40-60 anos) < 20 25 32 38 > 38 
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Idoso (>60 anos) < 25 25 30 35 > 35 

Tabela 11: Valor de referência para a % MG em homens e mulheres, de acordo com as 
faixas etárias 

 

A obesidade está ainda, dividida em 3 categorias, sendo elas obesidade grau I ou 
moderada, quando o IMC varia entre 30 e 35 Kg/m2, obesidade grau II ou severa, quando 
o IMC varia entre 35 e 40 Kg/m2, e acima dos 40 Kg/m2 é considerada obesidade grau III 
ou mórbida. Para o mesmo grau de excesso de gordura, podemos ter diferentes 
distribuições de massa gorda, podendo ser denominada de obesidade androide 
(acumulação de gordura essencialmente na zona abdominal/central, mais característico 
nos homens) e obesidade ginóide (acumulação de gordura periférica, mais característica 
nas mulheres), sendo a primeira mais propícia ao ganho das comorbilidades apontadas 
anteriormente (Malveiro, Marques, & Carnero, 2009). 

 As crianças com obesidade têm uma maior probabilidade de serem também numa 
fase adulta, uma vez que, os estilos de vida desenvolvidos durante a infância tendem a 
perpetuar na vida adulta. Além disto, as crianças com obesidade podem ter dificuldades 
respiratórias, aumento do risco de fraturas, hipertensão, marcadores precoces de doenças 
cardiovasculares, resistência à insulina e efeitos psicológicos negativos (Lavelle, Mackay, 
& Pell, 2012). 

 A obesidade pode então, ter diferentes etiologias que contribuem para a causa da 
mesma, tais como, genética (síndromes genéticos congénitos), de causa endocrinológica 
(derivada de problemas hormonais), e ainda, por causa da ingestão excessiva e 
sedentarismo (balanço energético positivo e crónico, associado por vezes, a alterações 
psicopatológicas, como a ansiedade e/ou depressão que origina doenças do 
comportamento alimentar) (Malveiro, Marques, & Carnero, 2009). 

 Em idade adulta, os hábitos adquiridos ao longo dos anos, e consequentemente os 
estilos de vida adotados, estão associados de forma independente, e a longo prazo, com 
o ganho de peso, incluindo mudanças no consumo de alimentos e bebidas, atividade física, 
consumo de álcool, tempo passado a ver televisão e hábitos tabágicos (Mozaffarian, Hao, 
Rimm, Willett, & Hu, 2011). 

A ingestão maior ou menor de qualquer alimento ou bebida pode alterar a 
quantidade total de energia consumida, mas o aumento de peso está associado também, 
à ingestão de alimentos e bebidas específicos, como os amidos, grãos refinados e 
alimentos processados. Isto deve-se ao aumento dos sinais de fome com o consumo 
destes alimentos, aumentando consequentemente a ingestão calórica total. Assim, os 
alimentos menos processados, com maior teor de fibra, alimentos de gorduras saudáveis, 
e o consumo de proteína, estão associados com um melhor controlo da saciedade, levando 
a um menor ganho de peso, tais como, os legumes, nozes, frutas e grãos integrais 
(Mozaffarian, Hao, Rimm, Willett, & Hu, 2011). 

Embora de forma independente, as mudanças ao nível da atividade física, 
contribuem a longo prazo para a diminuição do peso, embora outras alterações nos hábitos 
diários, têm maior associação com a redução do peso, tais como, diminuição do tempo 
passado em frente à televisão, desencorajando os lanches prolongados e de elevado teor 
calórico (Luckner, Moss, & Gericke, 2011). Outro fator positivamente relacionado com a 
obesidade é também, o tempo curto de sono, que altera níveis de leptina e grelina e 
aumenta a fome subjetiva, com preferências para alimentos altamente calóricos e 
alimentos com hidratos de carbono refinados. O tempo de duração do sono deve ser entre 
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6 a 8 horas, estando associado ao tempo com menores ganhos de peso (Mozaffarian, Hao, 
Rimm, Willett, & Hu, 2011). 

Todos estes aspetos são importantes, mas devido ao maior ênfase dado ao 
dispêndio energético total, num programa de controlo de peso, é mais importante controlar 
o total de calorias consumidas do que a proveniência das mesmas. O controlo do total de 
calorias ingeridas através da dieta (balanço energético negativo) faz baixar o metabolismo 
de repouso, sendo o exercício físico uma oposição a este declínio (Malveiro, Marques, & 
Carnero, 2009). 

 

Benefícios e contraindicações do exercício físico 

A atividade física, por si só (sem intervenção nutricional), tem uma capacidade 
limitada de promover a redução do peso. A implementação de exercício físico a 
modificações alimentares para o controlo do peso, parece não aumentar substancialmente 
a perda de peso a curto-prazo, sendo evidente o seu efeito num longo período de tempo, 
com níveis elevados e continuados de atividade física (Malveiro, Marques, & Carnero, 
2009). Assim, o exercício físico regular durante a perda de peso com alterações 
alimentares poderá melhorar a qualidade dessa redução de peso, com reduções mais 
evidentes de massa gorda e alguma massa gorda abdominal e visceral, contrariando a 
perda de massa muscular durante períodos de dieta, e num longo período de tempo 
(Malveiro, Marques, & Carnero, 2009). 

As crianças com obesidade que reduzam o seu peso ao longo da infância, 
conseguem melhorar os fatores de risco, que levam às diversas doenças crónicas, 
associada à obesidade, como por exemplo, a diabetes, a hipertensão, as doenças 
respiratórias, as doenças cardiovasculares, entre outras. Neste sentido, a atividade física 
é recomendada como uma componente de gestão do peso, prevenindo o ganho de peso, 
e ainda para a manutenção do peso após uma perda significativa de peso. A AF deve ser 
aliada a uma alimentação saudável, de forma a limitar o consumo de energia a partir de 
gorduras e açucares e aumentar o consumo de frutas e legumes (World Health 
Organization, 2014). 

Assim, um programa de redução de peso que contemple exercício físico e dieta 
podem levar à diminuição do peso corporal e da % de gordura corporal, ao aumento ou 
manutenção da massa muscular, a uma maior eficácia no consumo de calorias em 
exercício (otimização da utilização de ácidos gordos como fonte de energia e maior gasto 
energético por unidade de tempo), aumento da capacidade funcional, melhoria da postura, 
equilíbrio e coordenação, aumento da força e resistência musculares, melhoria da 
sensibilidade à insulina, aumento da tolerância à glucose, diminuição da pressão arterial, 
redução do nível de triglicerídeos e colesterol, diminuição do risco de doença 
cardiovascular e aumento da autoestima (Malveiro, Marques, & Carnero, 2009). 

Não existem contraindicações gerais para este tipo de população, embora se deva 
ter em atenção às pessoas com obesidade e comorbilidades, como por exemplo, em 
doentes coronários, deve abster-se de exercícios curtos e intensos, e em hipertensos deve 
realizar-se treino de força com cargas leves e evitar exercícios em isometria (Malveiro, 
Marques, & Carnero, 2009). 
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Recomendações para a prescrição de exercício 

 

Tabela 12 - Recomendações para a prática de exercício físico, em indivíduos obesos e 
com excesso de peso (Pescatello, Arena, Riebe, & Thompson, Exercise Prescription for 
Populations with Other Chronic Diseases and Health Conditions - Overweight and Obesity, 
2014) 

 

 

A componente alimentar, juntamente com uma componente de terapia 
comportamental de exercício e AF, são eficazes no tratamento da obesidade durante a 
adolescência, contribuindo para a redução do colesterol total, triglicéridos, glicémia em 
jejum, concentrações de lipídios plasmáticos, aumento da sensibilidade à insulina e 
redução pressão arterial em crianças, mesmo na ausência de perda de peso ou mudanças 
na composição corporal. Além destas intervenções, também podem e devem estar 
inseridas num programa de combate à obesidade infantil, componentes que incluam a 
família, através de sessões de educação, separados para pais e filhos (Ho, et al., 2012). 

Um desequilíbrio da energia habitual em cerca de 50 a 100 kcal por dia pode ser o 
suficiente para se observar um ganho de peso gradual. Alterações nos hábitos alimentares 
representaram diferenças substanciais no ganho de peso, com adicionais contribuições na 
mudança do tempo em atividade física e a assistir televisão, destacando, assim, estas 
mudanças de estilo de vida específicos que podem ser priorizadas como estratégias de 
prevenção da obesidade (Mozaffarian, Hao, Rimm, Willett, & Hu, 2011). 

No exercício, o número e frequência das sessões têm um efeito moderado na 
intervenção, ou seja, programas com maior número total de sessões ou de frequência não 
são mais eficazes, quando comparados com as intervenções que têm menor frequência de 

Frequência ≥ 5 dias por semana para maximizar o gasto calórico 

Intensidade Atividade aeróbia moderada a vigorosa; a intensidade inicial de treino deve ser 
moderada (40% - <60% do VO2 reserva). Um eventual incremento de 
intensidade como progressão do treino (≥60% do VO2 reserva), pode resultar 
em mais benefícios de saúde 

Tempo Mínimo 60 minutos por dia (ou seja, 300 minutos por semana) de atividade 
aeróbica com intensidade moderada. Incorporar exercícios de intensidade 
mais vigorosa no volume total de treino, pode fornecer benefícios adicionais 
para a saúde. No entanto, apenas os indivíduos capazes e com disposição 
para exercer um maior nível de intensidade do que a moderada, devem ser 
incentivados, sempre com a consciência de que, exercício de intensidade 
vigorosa, está associado a um maior potencial nível de lesões. 

A acumulação de exercício intermitente de pelo menos 10 minutos, é uma 
alternativa eficaz ao exercício contínuo, e pode ser uma forma particularmente 
útil de iniciar a prática de atividade física 

Tipo O principal tipo de atividade física deve ser aeróbio, e que envolva grandes 
grupos musculares. Devem ser ainda incluídos, exercícios de resistência e 
flexibilidade 
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sessões. O efeito gerado na atividade física por estas intervenções, parece permanecer 
estável após o término das mesmas, ou seja, além do efeito positivo ao longo dos 
programas, estes são mantidos, pelo menos vários meses após a intervenção ser 
concluída (Gourlan, Trouilloud, & Sarrazin, 2011). 

Quanto ao tipo de treino nesta população, e embora tenha um reduzido custo 
energético, o treino de força (exercícios com cargas adicionais) pode representar um valor 
acrescentado na prescrição dos exercícios para pessoas obesas e em risco, não obstante 
ao facto de aumentar significativamente o dispêndio energético, embora por via indireta, 
ou seja, aumentado o metabolismo de repouso. Este tipo de treino aumenta também, a 
perda de massa gorda, por incremento da utilização de ácidos gordos no período pós-
esforço (Malveiro, Marques, & Carnero, 2009). Embora o treino de força não interfira 
localmente com o panículo adiposo, este tem efeitos benéficos a nível muscular, uma vez 
que melhoram substancialmente a rigidez de músculos hipotónicos, constituindo assim, um 
melhor suporte para a gordura. 

Deve também ser dado enfâse ao alongamento no final da sessão de treino, para 
que potencialize a fase de retorno à calma mais longa e gradual, além dos seus benefícios 
habituais em qualquer população (Malveiro, Marques, & Carnero, 2009). 
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Gravidez 

 Fisiologia e classificação 

A gravidez tem a duração de cerca de 40 semanas. Durante o primeiro trimestre, o 
corpo da mulher grávida passa por muitas mudanças. As alterações hormonais afetam 
quase todos os sistemas do corpo. Estas alterações podem provocar sintomas, mesmo 
nas primeiras semanas de gravidez (Womanshealth.gov, 2010). A maioria dos sintomas 
desaparecem com o avançar da gravidez, podendo haver mulheres que não sentem 
qualquer um desses sintomas, ou mulheres que já tenham estado grávidas, terem 
alterações diferentes de gravidez para gravidez. No segundo trimestre, algumas sensações 
podem diminuir, mas outras novas aparecem, e desta vez mais visíveis no corpo, como o 
crescimento do abdómen devido ao desenvolvimento do feto. Por fim, no terceiro trimestre, 
muitas mulheres sentem a respiração mais dificultada, devendo-se ao facto do feto estar 
maior, colocando uma maior pressão sobre os órgãos da mãe. Com o aproximar do parto, 
o colo do útero torna-se mais fino e macio, processo natural que ajuda o canal do parto a 
abrir durante o processo de nascimento (Womanshealth.gov, 2010). 

As mulheres grávidas apresentam um maior risco de queixas músculo-esqueléticas, 
principalmente lombalgias, devido às diversas alterações sentidas no seu corpo, por causa 
do desenvolvimento do feto. A mudança do centro de gravidade, a anteriorização da pélvis, 
o aumento da lordose lombar e o aumento da elasticidade dos ligamentos são os principais 
responsáveis por esses sintomas (Lima & Oliveira, 2005).  

A influência do exercício no peso do recém-nascido pode depender da intensidade 
do exercício e, embora seja mais frequente um peso mais baixo de recém-nascidos de 
grávidas que fazem exercício, a diferença parece ser à custa de massa gorda, não 
representando uma ameaça para a saúde do mesmo (Gouveia, et al., 2007). 

 

 Benefícios e contraindicações do exercício físico 

São inúmeros os benefícios do exercício físico no decorrer da gravidez. As 
mulheres sedentárias, por exemplo, apresentam um nível de condição física muito baixo, 
agravando-se durante a gravidez, devido às alterações físicas sofridas. A mulher grávida 
está predisposta a complicações durante e após a gravidez, sendo mais agravada pela 
falta de atividade física regular. A realização de exercícios de intensidade moderada 
durante uma gravidez não-complicada é muito benéfico na saúde da mulher grávida (Lima 
& Oliveira, 2005). Os exercícios de força de intensidade leve a moderada podem promover 
melhoria na resistência e flexibilidade muscular, sem aumento no risco de lesões, 
complicações na gestação ou relativas ao peso do feto ao nascer, permitindo que a mulher 
suporte melhor o aumento de peso e as alterações posturais decorrentes do período 
gestacional. Também a atividade física aeróbia tem um papel fundamental, uma vez que 
auxilia de forma significativa no controlo do peso e na manutenção da condição física, além 
da redução do risco de sofrer diabetes gestacional, condição que afeta 5% das gestantes. 
A ativação dos grandes grupos musculares propicia uma melhor utilização da glicose e 
aumenta simultaneamente a sensibilidade à insulina (Lima & Oliveira, 2005). 

A depressão durante a gravidez e após o parto pode ser atenuada pela manutenção 
da prática regular de exercício físico, sendo este protetor na saúde mental e emocional da 
mulher durante e depois da gravidez. Um programa de exercícios para a musculatura 
pélvica durante a gravidez, é também muito benéfica para a prevenção da incontinência 
urinária associada à gravidez (Lima & Oliveira, 2005). 
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Embora sejam inúmeros os benefícios da atividade física durante a gravidez, é 
necessário que o feto receba a quantidade suficiente de oxigénio e nutrientes, restringindo 
as atividades que envolvam risco de trauma abdominal e controlar as condições ambientais 
e de hidratação para prevenir a hipertermia da gestante. A participação em exercícios de 
intensidade moderada ao longo da gravidez pode aumentar o peso do bebé ao nascer, 
enquanto exercícios mais intensos e com grande frequência, mantidos por longos períodos 
de tempo na gravidez, possam resultar em crianças com baixo peso (Lima & Oliveira, 
2005). Em animais, temperaturas corporais acima de 39°C podem resultar em defeitos no 
fecho do tubo neural, que deve ocorrer normalmente por volta do 25º dia após a conceção. 
Embora este risco não tenha sido confirmado em humanos, é sugerido que se evitem 
situações que possam resultar em hipertermia materna durante o primeiro trimestre de 
gravidez. Para isso, deve ser evitado a prática de exercício vigoroso em climas muito 
quentes e de precaver-se com hidratação adequada, de modo a não prejudicar a 
termorregulação da mãe (Lima & Oliveira, 2005).  

Um programa de exercício realizado três vezes por semana durante a segunda 
metade da gravidez parece beneficiar na redução da intensidade das dores lombares, 
aumentando ainda a flexibilidade da coluna (Lima & Oliveira, 2005). 

Os riscos associados à atividade de intensidade moderada, por mulheres grávidas 
saudáveis, são baixos, e essa atividade não parece aumentar o risco de baixo peso à 
nascença, parto prematuro ou perda da gravidez precoce (Bushman, 2012). Há uma 
potencial redução do risco das complicações na gravidez, como por exemplo, pré-
eclâmpsia e diabetes gestacional, bem como ajuda na prevenção do ganho excessivo de 
peso (Haakstad & Bø, 2011). O ganho de peso pré-gestacional depende do peso do corpo 
da mãe, por norma, mulheres abaixo do peso e com peso normal ganham mais peso do 
que as mulheres com excesso de peso ou obesidade (Rasmussen & Yaktine, 2009). 

As mulheres grávidas que realizem atividade física, independentemente do seu 
IMC, têm ganhos de peso gestacional médio significativamente menor do que mulheres 
sedentárias (Streuling, Beyerlein, & Von, Can gestational weight gain be modified by 
increasing physical activity and diet counseling? A meta-analysis of interventional trials, 
2010) (Streuling, et al., 2011). A prática de atividade física supervisionada está associada 
com ganhos de peso gestacional menor, quando comparadas com o padrão pré-natal (Sui, 
Rosalie, Dodd, & Dodd, 2012).O medo em prejudicar o bebé, o desconforto físico em geral, 
o desencorajamento para realizar tarefas físicas por pessoas à sua volta, e o incentivo a 
comer em excesso podem estar associados ao declínio da atividade física e ao aumento 
dos riscos no ganho de peso excessivo durante a gravidez (Campbell, Johnson, Messina, 
Guillaume, & Goyder, 2011). Fatores como, a falta de informação, ou informações 
inconsistentes relativamente às mulheres grávidas fisicamente ativas, comportamentos 
alimentares saudáveis, e às crenças e atitudes negativas das pessoas (parceiros, colegas 
e outros familiares) ao seu redor, são os principais fatores que prejudicam a redução do 
ganho de peso excessivo durante a gravidez (Choi, Fukuoka, & Lee, 2013).A informação 
que as mulheres têm sobre a atividade física durante a gravidez, é fundamental para a 
prática durante a mesma, sendo que a principal fonte de informação antes das 25 semanas 
de gestação são as revistas e os livros, e após as 25 semanas são os amigos e familiares. 
Também os meios de comunicação em folhetos informativos, são responsáveis pela 
maioria da informação adquirida, sendo uma menor % através de amigos e familiares 
(Gouveia, et al., 2007). 

Durante a gravidez e no pós-parto, as mulheres podem ser informadas e orientadas 
para a prática de atividade física através de mensagens de texto ou aplicativos de 
smartphones, sendo estes, um potencial na melhoria da inatividade física e na redução de 
peso. O uso de aplicações móveis como ferramenta para dar avisos, proporcionar auto 
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monitorização do exercício, e ainda, dar feedback sobre o progresso do exercício é 
promissor, mas necessita de avaliado e validado (Stephens & Allen, 2013). 

O exercício físico regular deve ser contra-indicado em mulheres que sofram de 
complicações, tais como, a doença do miocárdio descompensada, insuficiência cardíaca 
congestiva, tromboflebite, embolia pulmonar recente, doença infeciosa aguda, risco de 
parto prematuro, sangramento uterino, isoimunização grave, doença hipertensiva 
descompensada, suspeita de stress fetal, e ainda, pacientes sem acompanhamento pré-
natal. Existem ainda algumas contraindicações relativas, como a presença de hipertensão 
essencial, anemia, doenças tireoidianas, diabetes mellitus descompensado, obesidade 
mórbida e histórico de sedentarismo extremo (Lima & Oliveira, 2005).  

Todas as mulheres que não apresentam contraindicações devem ser incentivadas 
a realizar atividades aeróbias, de resistência muscular e alongamento. As mulheres devem 
escolher atividades que apresentem pouco risco de perda de equilíbrio e de traumas. 
Devem ser evitados desportos de contacto ou de alto risco de colisão, embora o trauma 
direto ao feto seja raro (Lima & Oliveira, 2005). 

 

Recomendações para a prescrição de exercício 

A acumulação de 30 minutos ou mais, de exercício moderado, em todos, ou quase 
todos os dias da semana, é recomendado para o tempo de gravidez, sendo esta 
recomendação baseada na ausência de complicações (Bushman, 2012). 

As grávidas já ativas devem manter os exercícios aeróbios de intensidade 
moderada durante a gravidez, evitando treinos com a frequência cardíaca acima dos 140 
bpm. É recomendado realizarem atividade física três a quatro vezes por semana de 20 a 
30 minutos (em atletas, é possível exercitar-se em intensidade mais alta com segurança), 
realizando treino de força com intensidade moderada (evitar as contrações isométricas 
máximas). Os exercícios na posição de supino devem ser evitados, bem como a prática de 
exercício e em ambientes quentes e piscinas muito aquecidas (Exercise in pregnancy, 
2013). 

No caso do surgimento de sintomas como dor abdominal, cólicas, sangramento 
vaginal, tonturas, náuseas ou vómitos, palpitações e distúrbios visuais, deve ser 
interrompida de imediato a prática de exercício físico. Relativamente à amamentação, esta 
é compatível com a prática desportiva, desde que seja ingerida uma quantidade adequada 
de calorias (Exercise in pregnancy, 2013).  

Durante a prática de atividade física é aconselhada que as grávidas escolham as 
alturas menos quentes do dia, devendo também usar roupas confortáveis e ingerir uma 
quantidade adequada de líquidos. A intensidade deve ser suficientemente baixa para que 
mantenham a capacidade de manter uma conversação verbal durante a prática de 
exercício (Bushman, 2012). 

Durante o período de amamentação, desde que a ingestão calórica e hídrica da 
mãe se mantenha normal, os exercícios leves a moderados não afetam a quantidade ou a 
composição do leite, e por isso não exercem qualquer impacto sobre o crescimento do 
lactente (Lima & Oliveira, 2005). 
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Mulheres inativas 
antes da gravidez 

Mulheres ativas 
antes da gravidez 

Deve ser evitado o 
início da prática de 
exercício que 
implique fadiga, 
numa fase inicial 

Devem ser 
reduzidos os níveis 
de esforço a que 
estão submetidas 

Tabela 13 - Guidelines para a prática de atividade física durante a gravidez (Exercise 
Prescription for Healthy Populations with Special Considerations and Environmental 
Considerations - Pregnancy, 2014) 

 

 

Treino cardiovascular 

Assumindo que não há contraindicações, as mulheres que antes eram sedentárias 
devem ser encorajadas a aumentar progressivamente a quantidade de atividade física 
(Exercise Prescription for Healthy Populations with Special Considerations and 
Environmental Considerations - Pregnancy, 2014):  

 

 

Tabela 14 - Recomendações para a prática de exercício físico, em indivíduos obesos e 
com excesso de peso (Exercise Prescription for Healthy Populations with Special 
Considerations and Environmental Considerations - Pregnancy, 2014) 

 

 

 

Frequência 3-5 vezes por semana 

 

Intensidade Intensidade moderada - 40% a 60 % do VO2 de reserva; 12 a 14 na escala 
subjetiva de esforço (RPE) de 6 a 20; teste da fala (nível que ainda permite 
manter uma conversa) 

 

Tempo 5 minutos por dia de atividade aeróbia (por exemplo, caminhada ou ciclismo). 
Aumentar progressivamente até aos 30 minutos diários de atividade física 
moderada e acumulada; ou um total de 150 minutos por semana 

 

Tipo Treino aeróbio e treino de força 
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Treino de força 

As mulheres grávidas podem participar num programa de treino de força, 
envolvendo todos os grandes grupos musculares com uma resistência que permita 
múltiplas repetições (por exemplo, 12 a 15 repetições) a serem realizadas com um nível de 
cansaço moderado. As ações musculares isométricas e a manobra de Valsalva (suspensão 
da respiração) devem ser evitadas (Exercise Prescription for Healthy Populations with 
Special Considerations and Environmental Considerations - Pregnancy, 2014). 

Após o primeiro trimestre, as atividades que envolvam a posição deitada de costas, 
devem ser evitadas, uma vez que o peso e a localização do feto podem afetar o retorno do 
sangue para o coração, podendo causar uma descida repentina na pressão arterial (Mudd, 
2011). Num programa de treino de força, deve ter-se em atenção ao aumento da 
instabilidade causada por mudanças no centro de gravidade (ou seja, o equilíbrio) e ao 
aumento da laxidão articular, causada por alterações hormonais. Para isso, são 
recomendadas as máquinas ou ainda, as bandas de resistência, como alternativa aos 
pesos livres (Pivarnik & Mudd, 2009) (Mudd, 2011). 

As atividades mais frequentes de serem realizadas por grávidas são a caminhada, 
a natação, a jardinagem e o jogging. A ginástica pré-natal é a atividade mais frequente, 
seguida pela caminhada e natação. Existe também, uma relação positiva entre uma maior 
escolaridade da mãe e a prática de exercício durante a gravidez, e ainda, mães 
empregadas realizam com maior frequência exercício físico (Gouveia, et al., 2007). 

 Para que se observem efeitos significativamente positivos na gestão do peso em 
mulheres grávidas e mulheres pós-parto, a atividade física deve ser supervisionada, sendo 
individualizada na intensidade do exercício e consoante os objetivos, juntando também as 
intervenções dietéticas (Craigie, Macleod, Barton, Treweek, & Anderson, 2011) (Vinter, 
Jensen, Ovesen, Beck-Nielsen, & Jørgensen, 2011). 
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Reflexão de Estágio 

 

Ao longo deste ano de estágio, foi seguido um planeamento semanal de tarefas 
definido previamente. Como tal, é feito uma reflexão semanal dos objetivos cumpridos, 
dificuldades sentidas, e aspetos a melhorar. 

A primeira semana de contato com o local de estágio e com todos os colegas foi 
bastante positiva, sendo bem recebida, com todo o apoio necessário. 

 Iniciei o meu contacto com a sala de exercício, bem como das máquinas presentes, 
e ainda a participação nas aulas de grupo agendadas, começando a familiarizar-me com 
cada uma delas e conhecer os seus princípios. 

Na segunda semana, senti dificuldades na aula de step, pois já eram coreografias 
avançadas e que as alunas já dominavam, tento por isso que acompanhar o ritmo. Também 
o Fisiopilates acarretou alguma dificuldade em relação à postura e execução de alguns 
exercícios. No final das aulas falei com os professores sobre as dificuldades sentidas e 
sugestões que achasses pertinentes, sendo definido continuar a minha participação nas 
aulas, para que me sentisse mais à vontade com os exercícios. 

A terceira semana foi marcada pelo início da discussão do programa “Saúde em 
Alta”, com definição de objetivos e metas a atingir no final do programa. Foram ainda 
revistos os procedimentos realizados em anos anteriores, e que de forma poderia ser 
melhorado, começando pela adesão ao programa.  

A partir da quarta semana, comecei a sentir menor dificuldade nas aulas de step, 
pelo que aumentou a motivação para dar continuidade à presença nas aulas, para que 
continuasse a evoluir. 

Foi abordado o sistema de entrada do sócio no ginásio, bem como todos os 
procedimentos a fazer numa avaliação inicial da condição física, com demonstração dos 
testes a serem realizados. 

Na semana 5, realizei rota na sala de exercício pela primeira vez, não sentindo 
dificuldades, e cumprindo com sucesso as tarefas que me foram propostas, e as 
abordagens que me forem feitas ao longo do acompanhamento aos sócios. 

Na construção de um novo plano de treino para uma sócia, a maior dificuldade 
sentida foi a continuidade que teria de ser dada no próximo plano de treino, mas com o 
mesmo critério do plano anterior, para que não fossem repetidos exercícios, e a progressão 
fosse lógica. Com a colaboração do instrutor, e após discussão das alterações realizadas, 
a tarefa foi concluída com sucesso, e o aumento dos conhecimentos foi considerável 
relativamente à progressão dos planos de treino. 

A sexta semana foi marcada pela atividade de S. Martinho com os sócios, onde 
colaborei na organização do evento, de forma a interagir mais com o staff e sócios. Foi 
uma experiência bastante positiva, no sentido de aproximação aos sócios da clínica. 

Nesta semana, dei também início à interação com novos atletas e num contexto 
diferente ao da clínica. Iniciei um protocolo de avaliações aos atletas, que se assemelha à 
avaliação feita ao sócio que chega pela primeira vez à clínica, aumentando a experiência 
no procedimento a adotar numa avaliação inicial da condição física. 
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Foi ainda abordada a patologia do joelho, adquirindo novos conhecimentos acerca 
da sua reabilitação, como os tipos de trabalho a realização, formas de o executar, e aspetos 
importantes a ter em conta com um indivíduo com esse tipo de patologia. 

Na semana sete realizei a apresentação da caraterização da Clínica das Conchas, 
que embora tenha tido um balanço positivo, contou com algumas críticas construtivas por 
parte do Mestre Rodrigo Ruivo. Desta forma, serve para melhorar alguns aspetos de 
abordagem numa apresentação, bem como cuidados a ter na expressão perante um 
público mais exigente. Com esta experiência, posso retirar informações pertinentes para 
usar futuramente em palestras, começando pela apresentação final do relatório de estágio. 

Esta semana é marcada pelo início dos treinos aos atletas de futebol chineses, 
tendo a dificuldade acrescida da comunicação, tentando arranjar forma para contornar este 
tipo de obstáculos, sendo uma mais valia, visto que em contexto de ginásio e 
acompanhamento na sala de exercício, pode acontecer as mesmas situações.  

O meu leque de conhecimentos na prescrição de exercício físico para patologias 
na coluna vertebral aumentou com a discussão dos planos de treino elaborados, sendo 
fundamental na abordagem ao sócio em contexto de acompanhamento na sala de 
exercício, bem como em treino personalizado. 

 Na oitava semana, realizamos prescrição de treino com base em situações reais, 

o que aumenta o transfer para situações futuras em acompanhamento em sala de 

exercício. 

 Nesta semana, dei uma aula onde senti algumas dificuldades a nível dos 

feedbacks a dar ao longo dos exercícios, fator que com o aumento da experiência a dar 

aulas, acredito que sentir-me-á mais à vontade. Após a discussão com o instrutor da 

aula, sobre alguns pontos a ter em atenção enquanto instrutor de uma aula, aumentei o 

meu leque de conhecimento, de forma a poder aplicar numa próxima situação. 

Iniciei a abordagem ao tema sobre obesidade e doenças reumáticas, onde realizei 
um plano de treino de um estudo caso, de forma a aplicarmos os conhecimentos já 
adquiridos até à data. Após a construção do plano de treino, este foi discutido, adaptando 
os exercícios menos corretos, bem como aqueles que são direcionados para este tipo de 
casos. 

A partir da semana nove, a elaboração de planos de treino tornou-se mais 
frequente, devido à minha presença na sala de exercício de forma autónoma, o que 
aumenta a responsabilidade, pois iremos expor as pessoas a novos estímulos, perante 
uma patologia. A oportunidade de termos instrutores a dar-nos feedbacks sobre o nosso 
planeamento de treino, e a podermos adaptar os mesmos a um contexto mais clínico, torna-
se muito enriquecedor. 

Na décima semana dei a aula de localizada, o que requereu um maior planeamento 
e preparação, uma vez que era uma aula mais elaborada, e de maior duração. Desta 
experiência, é importante retirar todos os imprevistos que podem acontecer, e a forma mais 
rápida de os contornar, bem como melhorar os feedbacks dados ao longo da aula. 

Na semana onze foi abordada a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), que 

embora seja menos comum, é muito importante estar informado sobre as suas limitações, 

quais as alterações fisiológicas a que estão sujeitas as pessoas com esta doença, que 

complicações podem surgir ao realizar exercício físico, e ainda o que devemos fazer a 

nível de prescrição e supervisão de treino, pois algum esforço de maior intensidade pode 

provocar crises de tosse ou falta de ar. 
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Na semana doze abordamos a gravidez, sendo cada vez mais usual mulheres 

grávidas a praticar exercício físico. É fundamental estar a par de todas as alterações que 

a mulher sofre ao longo dos 3 trimestres, e que adaptações teremos de fazer no exercício 

físico, para que nunca seja posto em perigo o bebé e a própria mãe.  

Nesta semana, foi realizado o Open Day da Clínica, contando com a minha preença 
pela primeira vez. A interação com os sócios é maior, num contexto mais descontraído, 
pelo que é uma boa forma de aproximação às pessoas, e saber mais sobre a sua satisfação 
ao longo dos meses anteriores. Neste tipo de eventos, surgem sempre alguns imprevistos, 
pelo que é fundamental estar preparado para os mesmos, e saber responder no momento 
às dificuldades que surgem. 

Na semana treze, iniciamos a prescrição de treino para grávidas, tendo em conta o 
trimestre em que se encontram, e a experiência pré-parto ao nível da atividade física.  

Reunindo todos os conhecimentos que adquiri acerca de planeamento e progressão 
de treino, foi-me pedido para rever alguns planos de treino de sócios ativos, e adequar de 
forma correta e de acordo com esses mesmos conhecimentos, para que os seus planos 
de treino ficassem com uma maior uniformização. 

Na semana catorze participei numa das formações MEX, com abordagem e reflexão 
aos exercícios a que estamos expostos no dia-a-dia, com desmistificação de alguns mitos 
lançamos na área do fitness e prescrição de treino. 

Ao longo da semana quinze, e à semelhança de semanas anteriores, as diversas 
situações que ocorrem durante a realização da minha rota na sala de exercício, obrigam a 
adaptar-me a cada uma delas, e a responder de forma correta e precisa. Todas elas, 
requerem uma pesquisa exterior, para uma maior preparação em situações futuras. 

Ao nível do treino com atletas, a evolução observada ao longo das semanas é 
evidente, bem como as suas adaptações e respostas aos estímulos do treino. Desta forma, 
é importante que os treinos sejam diversificados, sempre com uma progressão lógica. 

 Na semana dezasseis, verifiquei uma maior presença de novos sócios, e 
consequentemente novos planos de treino, o que requereu um constante 
acompanhamento aos sócios, bem como explicação dos exercícios, feedbacks sobre 
técnicas de execução, respiração, ajustes de máquinas, entre outros.   

Na semana dezassete marquei presença na formação sobre postura, uma mais 
valia na área do exercício e saúde. Com estes conhecimentos, os planos de treino 
realizados e a abordagem aos sócios em contexto de sala de exercício serão sempre mais 
direcionados para um melhoramento da postura. 

Iniciei a semana dezoito com a elaboração de testes físicos aos atletas que fui 
acompanhando, aproveitando sempre a prática aplicada, num contexto posterior de 
avaliação a um sócio. 

 Ao longo destas semanas, e com uma dinâmica e um à vontade maior na sala de 
exercício, verifiquei uma maior proximidade aos sócios, fator muito importante para que se 
sintam à vontade em questionar quando têm dúvidas, ou no caso de abordagem para 
algum tipo de correção, ser recebida de forma positiva.   

Na semana dezanove, foi-me desafiado a planear os treinos dos atletas chineses, 
uma vez que os tenho acompanhado semanalmente, e já me sinto com competências para 
aplicar a sua progressão no treino. 
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Na vigésima semana, continuei a dar apoio na sala de exercício, estando cada vez 
mais ativa no apoio aos sócios durante a realização dos exercícios, para que não adotem 
más posturas, nem pratiquem a manobra de valsava, automatizando os movimentos 
corretos de forma autónoma. 

 Nesta semana, estive presente no curso do Mestre Rodrigo Ruivo, “Ombro a 
Ombro”, sendo a sua especialização, e por isso, uma formação com conteúdo bastante 
pertinente, e abordada de forma simples e clara. 

 Na semana vinte e um, deparei-me com diversas situações em simultâneo na sala 

de exercício, que me obrigaram a saber distribuir a atenção por todas elas, dando um 

maior foco às pessoas menos preparadas a nível do exercício físico, mas sem abstrair-

me dos restantes sócios. 

 Na semana vinte e dois realizamos os testes de resistência em campo, aos atletas 
de futebol, para posterior comparação com os resultados iniciais.  Neste tipo de situações, 
é importante ter presente todos os procedimento a adotar, quais os critérios a seguir, e 
como encorajar os atletas a melhorar. 

 Na vigésima terceira semana dei a minha primeira aula de grupo, pela qual fiquei 
totalmente autónoma e responsável. Desta forma, planeei a aula de forma semelhante à 
que o instrutor anterior já realizava, e aproveitei todas as experiências anteriores para pôr 
em prática nesta aula. O feedback dado pelos alunos no final da aula foi positivo, embora 
sinta que poderei melhorar alguns aspetos, aproveitando as dificuldades sentidas para 
preparar melhor em aulas futuras. 

 Nesta semana, realizei o teste “Speed Coordination” com os atletas de futebol, 
experiência muito enriquecedora num contexto diferente ao da clínica, e como forma de 
alargar os meus conhecimentos noutras áreas do exercício físico. 

  Uma das grandes dificuldades sentidas na aula que dei na semana vinte e quatro, 
foi o pouco material que tenho disponível para a aula de localizada, uma vez que tenho 
presente, indivíduos do sexo masculino, que requerem algum peso para a execução dos 
exercícios, e os recursos são reduzidos. Para contornar esta situação, decidi criar 
metodologias de treino, aplicadas em contexto de aula de grupo, com recurso a maior 
número de repetições, e séries compostas, para aumento do recrutamento de fibras 
musculares do mesmo grupo muscular, e assim sentirem um maior cansaço através de um 
maior tempo de treino, e não por grandes cargas aplicadas. 

 Nesta semana, iniciei a minha presença nas avaliações iniciais da condição física 
que os colegas de staff realizaram aos sócios. Desta experiência, retirei novos 
conhecimentos, como por exemplo, na abordagem ao sócio, como proceder aos testes de 
avaliação, como orientar o sócio no treino consoante o seu objetivo, e a abordagem ao 
treino personalizado em casa de necessidade. Estas experiências práticas são muito 
pertinentes, para que possa aplicar futuramente nas minhas avaliações, uma vez que fui 
convidada a integrar a equipa de staff, e terei de as realizar futuramente. 

 Na semana vinte e cinco, foi-me proposto dar um treino personalizado ao Mestre 
Rodrigo Ruivo, para que aplicasse os conhecimentos já adquiridos, e pudesse receber os 
feedbacks necessários para melhorar o tipo de serviço em questão. Este tipo de desafios 
é bastante enriquecedor, e com um enorme transfer para o futuro, já que o irei pôr em 
prática futuramente. 

 Na semana vinte e seis, realizei a primeira avaliação inicial da condição física, onde 
pude aplicar os conhecimentos que adquiri na semana anterior, da visualização das várias 
avaliações por parte dos colegas de staff. Embora ainda com alguma insegurança, a 
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experiência foi muito positiva. As maiores dificuldades sentidas foram na elaboração de 
uma conversa lógica, abordando todos os aspetos importantes e que serão úteis na 
prescrição de treino para a pessoa em questão. Após a sessão, notei que me faltaram 
abordar alguns pontos, anotando por escrito para uma próxima avaliação. 

Na semana vinte e sete, a aula de grupo de localizada teve uma elevada aderência, 
o que aumentou a dificuldade em vários aspetos, tais como a organização do espaço e 
material, feedbacks e atenção distribuída pelos sócios durante os exercícios, e ajustes 
necessários aos exercícios e formas de execução consoante o espaço disponível. 

 As duas avaliações que realizei nesta semana, diferiram nos objetivos das sócias, 
pelo que foram orientadas de forma diferente, de acordo com as duas metas traçadas para 
a realização de exercício físico. 

 Na semana vinte e oito, acompanhei novamente o treino de preparação física dos 
atletas de futebol, contando com um elevado número de atletas, o que dificultou a tarefa 
de organizar os grupos e as estações de trabalho. Os atletas foram divididos em grupo, 
para que o tempo de espera para a realização das várias tarefas não fosse muito longo. 

 Ao longo das semanas dei continuidade à visualização de outras aulas de grupo, 
para que observe a interação entre instrutor e alunos, variações de trabalho, formas de 
lidar com imprevistos, e feedbacks dados ao longo da aula, para que possa fazer o 
transfere para as minhas aulas. 

 A interação na sala de exercício foi melhorando ao longo do tempo, aumentando a 
confiança na abordagem ao sócio e na explicação dos exercícios, bem como nos 
feedbacks corretivos mais acertados, e dados de forma clara e concisa.   

 Na semana vinte e nove deparei-me com uma elevada fluência de novos sócios, 
pelo que o trabalho de acompanhamento dos sócios na sala de exercício torna-se mais 
exigente. Todas estas tarefas e a sua respetiva exigência, tornam a pesquisa e a 
progressão maior, sendo uma forma prática de aprendizagem e aquisição de mais 
conhecimentos. 

 Na última semana de estágio, contei com o maior número de alunos na aula de 
abdominais e localizada, registada até à data, ponto bastante positivo pela confiança e 
gosto que os alunos foram depositando no meu trabalho. Embora o espaço seja limitado, 
e o meu trabalho fica mais exigente para que todos consigam realizar a aula sem grandes 
limitações, a aula decorreu dentro da normalidade, com uma maior preocupação no 
acompanhamento de todos os sócios, dando mais feedbacks verbais e posturais ao longo 
da execução dos exercícios, para que cada um ajustasse as suas posições e se auto 
corrigisse. 

 Realizei ainda outra sessão de treino personalizado, desta vez a uma sócia, 
aproveitando os feedbacks recebidos da sessão com o Mestre Rodrigo, para melhorar 
nesta sessão. O feedback recebido pela sócia foi bastante positivo, e a empatia criada ao 
longo do treino tornou a sua fluência muito natural. 

 Posteriormente a todas estas semanas de estágio, irei dar continuidade ao meu 
trabalho na clínica como parte do staff, tanto na aula de grupo que iniciei autonomamente, 
como no acompanhamento na sala de exercício, e ainda nas avaliações iniciais realizadas 
aos sócios quando se inscrevem a primeira vez. Desta forma, todo este ano de estágio 
tornou-se muito produtivo e com um elevado leque de conhecimentos, para aplicar no 
futuro, começando já pela Clínica das Conchas, onde irei continuar a aplicar e a angariar 
conhecimentos. 

  



63 
 

Conclusão 

 

Durante este ano de estágio, foram aplicados os conhecimentos que adquiri ao 
longo do ano letivo, e com os quais fui lidando no dia-a-dia, concretizando os conteúdos 
adquiridos academicamente, bem como aqueles que fui adquirindo para a realização deste 
relatório. Através deste, fui em busca de mais informação acerca de cinco temas por mim 
escolhidos, de acordo com as fisiopatologias mais comuns no meu local de estágio, tendo 
a necessidade de saber mais sobre cada um deles e quais os efeitos do exercício físico. 

A diabetes, gravidez, hipertensão, obesidade e osteoporose foram os cinco temas 
com os quais contactei com maior frequência, e com os quais tive de saber lidar de uma 
forma fluída e prática, para que rapidamente respondesse às necessidades dos indivíduos. 
Para que isso acontecesse, fiz uma pesquisa acerca da literatura existente sobre cada 
tema, recolhendo informação sobre alterações existentes nas pessoas com cada situação 
clínica, os benefícios e contra indicações que advêm da prática de exercício físico, bem 
como as recomendações para essa mesma prática, encarando desta forma, o exercício 
físico como prevenção e terapia das alterações negativas de cada situação clínica, 
atenuando as complicações por elas causadas, ou mesmo prevenindo o seu aparecimento. 

 Com toda esta pesquisa e prática diária, tornei-me mais versátil e segura no 
trabalho com cada indivíduo, mesmo em outros casos clínicos, já que fazia questão de 
pesquisar mais informação quando me surgia alguma situação com a qual não estava tão 
à vontade para lidar. Assim, o balanço deste ano de estágio, juntamente com todo o 
conhecimento adquirido no ano anterior através da informação fornecida pelos professores 
durante as aulas, é bastante positivo, dando-me um à vontade e prática para a prescrição 
segura de exercício físico, nas mais diversas situações clínicas, em especial com 
indivíduos diabéticos, grávidas, nos hipertensos, nos obesos, e ainda, nos indivíduos com 
osteoporose. 

  

 

Síntese geral 

 

A abordagem aos temas foi realizada de forma teórica e teórico-prática, facilitando 
a aprendizagem e o domínio na lida dos casos com as diversas patologias/alterações 
fisiológicas. Uma vez que, não lidei com alguns dos casos que estudamos ao longo do 
estágio, a minha prática com os mesmos é mais reduzida, sentindo necessidade de ir 
procurar mais informação ou mesmo de relembrar conceitos, em situações futuras. 

Relativamente às aulas de grupo, participei naquelas com as quais me identificava, 
sendo uma delas a aula que acabei por ficar responsável, ainda durante o tempo de 
estágio, e posteriormente, aliado a instrutora na sala de exercício e realização de 
avaliações da condição física a novos sócios, sendo convidada desta forma, a integrar a 
equipa de staff da Clínica das Conchas, oportunidade com a qual fiquei bastante contente, 
não só pela confiança depositada no meu trabalho, bem como o apoio que me foi dado 
nesta etapa, e na aquisição de novas competências. Também o serviço de treino 
personalizado é uma das competências à qual estou a exercer, fruto das avaliações da 
condição física realizadas aos novos sócios.  
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Toda esta experiência ao longo do ano foi bastante positiva, começando pela 
receção no local de estágio, onde rapidamente o meu orientador de estágio na Clínica das 
Conchas, Mestre Rodrigo Ruivo, e todos os restantes colegas de trabalho e de estágio me 
integraram, dando apoio em qualquer situação que necessitasse. Facilmente criei empatia 
e amizade com colegas de trabalho, de estágio e até mesmo sócios da Clínica. 

 

 

Perspectivas para o futuro 

 

No futuro, pretendo continuar a trabalhar na área do exercício e saúde, uma vez 
que é uma área de grande interesse, e com a qual me identifiquei nestes anos académicos 
e início de carreira profissional. 

Espero apredenr ainda mais sobre este tipo de população, e aplicar todos os meus 
conhecimentos de forma prática nas populações especiais, de forma a melhorar o dia-a-
dia de cada uma delas, e desta forma poder contribuir para uma melhor qualidade de vida. 
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Anexos 

 

Relatórios Semanais de Estágio 

 

Semana 1 - 07/10/2013 a 11/10/2013 

 

Objetivos: 

 Aluno; 

 Inventário do equipamento; 

 Leitura de dossiers. 

 

Descrição das tarefas: 

Quarta-feira, dia 02/10/2013, iniciei o estágio às 14h na sala de exercício, 
acompanhando o instrutor Filipe até às 16h. Durante este tempo, abordamos alguns temas, 
tais como os procedimentos da clínica, desde a inscrição do sócio, avaliações a que o sócio 
está submetido, bem como a prescrição de treino. Falamos ainda sobre os procedimentos 
na orientação da sala, e fizemos uma pequena abordagem a alguns nomes/conceitos 
técnicos de exercícios/máquinas. 

Às 16h, entrou o instrutor Jefferson, onde durante uma hora fiz uma pequena 
apresentação, abordamos algumas máquinas cardiovasculares e sua utilização, e revemos 
alguns exercícios. 

 

Quinta-feira, dia 03/10/2013, iniciei às 12:30 com o instrutor Filipe, onde foi me 
concedida a tarefa de fazer o inventário das máquinas presentes na sala de exercício, com 
registo individual, por ordem das máquinas, o grupo muscular principal utilizado na 
máquina, as respetivas ações musculares, plano de movimento e possíveis feedbacks a 
dar ao sócio durante a sua execução, bem como os erros mais comuns. No final da tarefa, 
iniciamos a discussão do meu registo, ficando pela máquina 2. 

 

Segunda-feira, dia 07/10/13, iniciou-se com aula de grupo de Fisiopilates às 13:15 
com a instrutora Ema, com a duração de 50 minutos, onde participei como aluna, realizando 
todos os exercícios. Esta aula tem como principal objetivo a consciência da postura, 
estabilização e respiração. 

Em seguida, realizou-se uma reunião com o orientador de estágio (Rodrigo Ruivo). 

 

Quarta-feira, dia 09/10/13, começou com aula de grupo de Fisiopilates às 10:30 
com a instrutora Ema, com a duração de 50 minutos, continuando a minha participação 
como aluna. 
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Das 12h às 13h, realizou-se a hora teórica, onde eu e o meu colega de estágio, 
Patrick, discutimos alguns pontos acerca do programa “Saúde em Alta”, bem como o 
material da sala de exercício que iriamos utilizar para produzir o seu manual de utilização. 
Em discussão do programa “Saúde em Alta”, surgiram vários temas como, nº de 
participantes possíveis, critérios de inclusão, patrocínios possíveis e formas de divulgação 
(como e onde). Acerca do material para criar o manual de utilização, ficou em acordo entre 
o BOSU ou a FITBALL, com continuação de uma pesquisa aprofundada sobre os dois, e 
posteriormente decidir. 

Por fim, das 14h às 17h, cumpri a presença na sala de musculação, junto do 
instrutor Filipe, onde realizei a leitura dos dossiers, de forma a familiarizar-me com todos 
os documentos acerca de treino personalizado, os diversos tipos de avaliação ao sócio, e 
respetivos protocolos. Para terminar, junto do instrutor, iniciámos novamente a discussão 
do inventário das máquinas na Chest Press (1), e de seguida para a MultiPower (2), uma 
vez que o meu colega apenas realizou a tarefa neste dia. A discussão das restantes 
máquinas ficou agendada na próxima sessão de sala de musculação, que será segunda-
feira, dia 14-10-2013. 

 

Quinta-feira, dia 10/10/13, realizou-se a aula de grupo de Localizada às 10:30 com 
a instrutora Ema, com a duração de 50 minutos, realizando a aula como aluna. A aula 
iniciou-se com um pequeno aquecimento aeróbio, e posteriormente passou por exercícios 
de pernas, braços, equilíbrio e abdominais. 

Em seguida, das 12h às 15h reuni-me com o meu colega de estágio, Patrick, para 
a hora teórica, onde foram discutidos alguns pontos em análise, bem como uma pesquisa 
aprofundada sobre os materiais BOSU e FITBALL, de forma a reunirmos o máximo de 
informação e decidirmos em qual trabalhar. Esta hora, foi ainda utilizada para iniciar o 
trabalho de caracterização da clínica, bem como a continuação do relatório semanal. 

 

Sexta-feira, dia 11/10/2013, realizou-se a aula de grupo de Alongamentos às 
10:30, com a duração de 50 minutos, com a minha participação enquanto aluna. 

 

Resumo Semanal: 

Todos os objetivos na sala de exercício foram cumpridos, ficando apenas a 
discussão do inventário das máquinas por concluir. 

Participei em todas as aulas de grupo agendadas, começando a familiarizar-me 
com cada uma delas e conhecer os seus princípios, que será importante para a avaliação 
de uma futura aula dada por nós. 

Nesta semana, teve início a discussão e preparação do programa “Saúde em Alta”, 
bem como o início da tarefa de caracterizar o Clube Clínica das Conchas. 

De uma forma geral, não houve dificuldades nas tarefas propostas e na realização 
das aulas de grupo. 
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Semana 2 - 14/10/2013 a 18/10/2013 

 

Objetivos: 

 Aluno;  

 

Descrição das tarefas: 

Segunda-feira, dia 14/10/13, às 13:15 começou a aula de Fisiopilates com a 
instrutora Ema, com a duração de 50 minutos, continuando a minha participação enquanto 
aluna. Alguns dos exercícios da aula passada foram reforçados nesta aula, podendo assim 
trabalhar os mesmos movimentos e progredir para uma fase a seguir. 

Das 14h às 16h, reuni-me com o meu colega de estágio, para a hora teórica. Foram 
discutidos diversos pontos acerca do programa ”Saúde em Alta”, tais como nº de 
participantes plausível para que tenham boas condições, critérios de inclusão (IMC, %MG 
e MM, poucas limitações articulares para um grupo homogéneo e ordem de inscrição numa 
última fase de seleção), e sugestão para algumas alterações a fazer no folheto de 
apresentação (incluir nível de A.F e alcoolismo). Também foi discutida a hipótese de fazer 
treinos outdoor, usando o espaço outdoor do ginásio, ou mesmo o parque das conchas. 

Após reunirmos toda a informação acerca dos dois materiais em discussão, para a 
construção do manual de utilização, BOSU ou FITBALL, foi decidido o BOSU, devido a um 
leque de informação maior e de fontes credíveis.  

Das 16:30 às 18:30, estive presente na sala de exercício, acompanhando o instrutor 
Jefferson na sala. Foi-me incumbida a tarefa de realizar um plano de treino para um estudo 
caso de um indivíduo de 45 anos, com prática de treino, lesão no ombro e ligeira dor 
lombar. No final foram discutidos os planos de treino dos vários colegas, e posteriormente 
foram analisados vários exercícios para lesões no ombro, com exemplos práticos. 

Analisámos ainda dois instrumentos de avaliação inicial ao sócio, o medidor de 
tensão arterial e a balança de análise de valores de composição corporal. Acerca destes 
instrumentos, realizamos a discussão de como utilizar cada um, que valores fornecem e as 
guidlines dos valores normais, bem como a informação que deve ser dada ao sócio em 
cada situação. 

Às 19:15 participei na aula de Core (abdominais), com o instrutor Filipe, durante 15 
minutos. Logo de seguida, às 19:30 iniciámos a aula de Circuito (treino funcional), com a 
duração de 45 minutos. A aula consistiu em várias estações, com exercícios de força 
intercalados com exercícios cardiovasculares, onde realizamos 3 voltas ao circuito. Por fim, 
foram dados novos exercícios, e realizou-se uma volta ao circuito. 

Às 20:15, iniciei a aula de step/localizada, com a instrutora Leonor, com a duração 
de 50 minutos. A aula consistiu em step coreografado, com realização de exercícios 
localizados na parte final da aula. 

 

Quarta-feira, dia 16/10/13, iniciei com a minha participação na aula de grupo de 
Fisiopilates às 10:30 com a instrutora Ema, com a duração de 50 minutos. 

Das 12h às 13h, realizou-se a hora teórica, onde dei continuidade ao trabalho 
iniciado na semana passada, a caracterização da clínica das conchas. 
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Foram ainda discutidos alguns pontos sobre o material da sala de exercício 
escolhido (BOSU). 

Por fim, das 14h às 17h, cumpri a presença na sala de musculação, junto do 
instrutor Filipe das 14h às 16h, onde realizamos a discussão dos planos de treino feitos na 
segunda-feira, e abordamos mais alguns exercícios específicos para cada situação. Após 
essa análise, abordamos os exercícios de resistência manual, dando exemplos para cada 
grupo muscular, exemplificando com a prática dos mesmos, e ainda a discussão dos 
aspetos técnicos a ter em conta, tais como o contacto com o sócio, o seu feedback em 
relação à resistência oferecida, a correta execução, e por fim a postura do sócio e do 
treinador. 

Na última hora, das 16h às 17h, com o instrutor Jefferson, realizamos um registo de 
vários exercícios para todos os grupos musculares, sem utilizar máquinas e pesos livros, 
utilizando apenas o restante material na sala. Por fim, fizemos a discussão dos mesmos, e 
abordamos outras opções de exercícios com todo o material presente na aula. 

 

Quinta-feira, dia 17/10/13, iniciou-se com aula de grupo de Localizada às 10:30 
com a instrutora Ema, com a duração de 50 minutos. A aula consistiu em exercícios de 
força para pernas e braços, e ainda trabalho de equilíbrio, intercalando os exercícios de 
força com exercícios aeróbios. Os exercícios de braços foram complementados com dois 
halteres, variando o peso dos mesmos de acordo com a pessoa, e foi dada a opção de 
realizar a aula toda com caneleiras, ou apenas os exercícios de força para pernas. 

Em seguida, das 12h às 15h durante a hora teórica, foi dada continuidade à tarefa 
de caracterização da clínica, com apoio de alguns documentos fornecidos, e ainda a 
realização do relatório semanal. 

Pesquisa de mais exercícios sem máquinas e pesos livres, para além dos que foram 
abordados com o instrutor Jefferson, com recurso aos materiais existentes na sala de 
exercício. 

Realização do plano de treino para o estudo caso fornecido pelo instrutor Jefferson, 
com apoio dos novos dados fornecidos durante a discussão do plano anterior. 

 

Sexta-feira, dia 18/10/2013, realizou-se a aula de grupo de Alongamentos às 
10:30, com a duração de 50 minutos. 

 

Resumo Semanal: 

O objetivo semanal foi cumprido. As tarefas propostas pelos instrutores na sala de 
exercícios foram realizadas com sucesso. 

Participei em todas as aulas de grupo agendadas. Senti alguma dificuldade na aula 
de step, uma vez que, já eram coreografias avançadas e que as alunas já conheciam, tento 
por isso, que acompanhar o ritmo. Também na aula de Fisiopilates, senti algumas 
dificuldades em relação à postura e execução de alguns exercícios. Todas as outras aulas, 
realizei sem qualquer dificuldade. 

Durante a semana, foi dada continuidade à discussão e preparação do programa 
“Saúde em Alta”, definindo alguns pontos sobre o funcionamento do mesmo. Teve ainda 
continuação a tarefa de caracterização da clínica. 
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Foi-nos ainda dado, pelos instrutores da sala de exercício, duas tarefas para 
realização ao longo da semana, com entrega na semana seguinte. 

 

Semana 3 - 21/10/2013 a 25/10/2013 

 

Objetivos: 

 Princípios de cinesiologia (planos de movimento)  

 

Descrição das tarefas: 

Segunda-feira, dia 21/10/13, iniciou com aula de 
Fisiopilates às 13:15, com a instrutora Ema, durante 50 minutos. A aula consistiu em 
flexibilidade e aumento de amplitudes articulares. Demos continuidade a alguns exercícios 
da semana passada, verificando a nossa evolução relativamente à amplitude das 
articulações. Realizamos ainda alguns exercícios com foco na respiração. 

Das 14h às 16h, na hora teórica com o meu colega de estágio, voltamos à discussão 
de mais alguns pontos acerca do programa ”Saúde em Alta”, como o nº de elementos em 
cada grupo, o nº de treinos semanais, bem como as horas de cada grupo.  

Foi dada continuidade à realização da tarefa de caracterização da clínica. 

Das 16:30 às 18:30, na sala de exercício, com o instrutor Jefferson, realizou-se a 
discussão da tarefa proposta na semana passada, e da tarefa para realizar ao longo da 
semana. Analisámos os dois planos de treino feitos por mim e pelo meu colega Patrick, 
bem como os exercícios encontrados para um plano de treino apenas com recurso a 
material presente na sala de exercício, sem máquinas e halteres. Foram ainda discutidas 
outras alternativas, e possíveis correções aos planos. 

Às 19:15 participei na aula de Core (abdominais), com o instrutor Filipe, durante 15 
minutos, seguida da aula de Circuito (treino funcional) às 19:30, com a duração de 45 
minutos. À semelhança da semana passada, a aula consistiu em várias estações, com 
exercícios de força intercalados com exercícios cardiovasculares, onde realizamos 3 voltas 
ao circuito. Por fim, com a mesma estrutura, mas para os exercícios de força, foram 
propostos exercícios para os pequenos grupos musculares, realizando duas voltas ao 
circuito.  

Às 20:15, iniciou-se a aula de aeróbica/localizada, com a instrutora Leonor, com a 
duração de 50 minutos, onde realizamos progressões de coreografias, até chegar à 
coreografia final, fazendo a junção de duas coreografias na parte final da aula. A parte final 
da aula, à semelhança da semana passada, foi reservada para exercícios de localizada. 

 

Quarta-feira, dia 23/10/13, começou com aula de grupo de Fisiopilates às 10:30 
com a instrutora Ema, durante 50 minutos. O grau de dificuldade dos exercícios aumentou 
ligeiramente em relação à semana passada, passando por exercícios de postura, 
contração do centro e respiração. 

Das 12h às 13h, na hora teórica, continuei a realização da caracterização da clínica, 
com introdução de mais alguns pontos em falta. 

Realizei ainda a continuação do relatório semanal. 
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Na hora destinada à sala de exercício, das 14h às 16h, com o instrutor Filipe, foi-
nos dada a tarefa de realizar um inventário do material existente para distribuição no 
congresso PRACTICE a realizar no próximo fim-de-semana. 

Após esta tarefa terminada, regressamos à sala de exercício, e junto do instrutor e 
de um outro colega estagiário, fizemos uma abordagem e discussão dos exercícios 
realizados nas diversas máquinas presentes na sala.  

 

Quinta-feira, dia 24/10/13, às 10:30 começou a aula de grupo de Localizada com 
a instrutora Ema, com a duração de 50 minutos. 

Em seguida, das 12h às 15h, eu e o meu colega Patrick, juntámo-nos e demos 
continuidade à caraterização da clínica, com divisão de tarefas e junção das duas partes. 

Foram discutidos mais alguns pontos do programa “Saúde em Alta” e 
complementado o relatório semanal. 

 

Sexta-feira, dia 25/10/2013, às 10:30 realizou-se a aula de Alongamentos, com a 
duração de 50 minutos, com o instrutor Carlos. 

 

Resumo Semanal: 

Todas as tarefas foram cumpridas, bem como o objetivo semanal. 

Todas as aulas da semana foram cumpridas. Continuei a sentir dificuldades em 
alguns dos exercícios de Fisiopilates, mas com a ajuda dos feedbacks da instrutora, fui 
melhorando. 

Também na coreografia final de aeróbica senti algumas dificuldades, mas tentando 
sempre acompanhar a instrutora. 

Durante a semana, foram discutidos alguns pontos que surgiram sobre o programa 
“Saúde em Alta”, foi dada continuidade à caracterização da clínica com divisão de tarefas 
entre mim e o meu colega, e ainda foram realizadas as tarefas propostas pelos instrutores 
ao longo da semana. 

 

 

Semana 4 - 28/10/2013 a 01/11/2013 

 

Descrição das tarefas: 

Segunda-feira, dia 28/10/13, às 13:15 começou com aula de Fisiopilates, com a 
instrutora Ema, durante 50 minutos. Esta aula teve um grande foco na respiração do 
Pilates, começando a aula apenas com exercícios de respiração e diferenciando a 
respiração do Pilates (para os lados) com as outras respirações. Ao longo de todos os 
exercícios, foi dada uma grande importância à respiração. 

Das 14h às 16h, durante a hora teórica realizou-se alguns pontos em falta da 
caracterização da clínica, de forma a ficar concluída a tarefa.  
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Das 16:30 às 18:30, na sala de exercício, com o instrutor Jefferson, analisámos 
novamente os aparelhos de medições existentes na sala, tal como a balança de 
composição corporal e o medidor de tensão arterial. Cada um de nós realizou uma medição 
de ambos ao colega, e foram discutidos outros valores possíveis de aparecer em sócios, e 
o que fazer nesses casos. 

Às 19:15 realizou-se a aula de Core (abdominais), com o instrutor Filipe, durante 15 
minutos, seguida da aula de Circuito (treino funcional) às 19:30, com a duração de 45 
minutos. A aula consistiu em várias estações, com exercícios de força e cardiovasculares, 
onde realizamos 2 voltas ao circuito com a duração de 30 segundo cada estação, e mais 
uma volta com a duração de 45 segundos em cada. Foi proposto um segundo circuito, 
realizado o mesmo número de vezes e com a mesma duração. 

Às 20:15, com a instrutora Leonor, começou a aula de step com a duração de 50 
minutos, onde realizamos no total duas coreografias. 

 

Quarta-feira, dia 30/10/13, iniciou-se com aula de Fisiopilates às 10:30 com a 
instrutora Ema, durante 50 minutos. Foi dada continuidade ao trabalho de respiração, mas 
agora com transfere para todos os exercícios já realizados em outras aulas. 

Das 12h às 13h, durante a hora teórica, foi dada por concluída a caracterização da 
clínica, efetuando os últimos acertos em questão. 

Dei ainda início ao meu relatório semanal. 

Na sala de exercício, das 14h às 17h, com o instrutor Filipe, abordamos algumas 
tarefas a fazer na abertura e fecho da sala, com visualização dos procedimentos a fazer 
no computador, bem como outros ficheiros lá presentes, e a sua função. 

Foi-nos ainda explicado o que fazer quando um sócio novo vem ao ginásio e ainda 
não realizou a avaliação inicial, e por isso não tem plano de treino. 

Por fim, foram explicados todos os procedimentos desde o momento em que o sócio 
chega à clínica pela primeira vez e ainda, aquilo que é realizado durante a avaliação inicial. 
Foram analisados todos os testes a realizar nesta avaliação inicial, bem como discutidos 
alguns pontos a melhorar e algumas dúvidas que iam surgindo. Para melhor compreensão 
dos testes a realizar aos sócios, foi exemplificado cada um deles. 

 

Quinta-feira, dia 31/10/13, às 10:30 começou a aula de grupo de Localizada com 
a instrutora Ema, com a duração de 50 minutos.  

Em seguida, das 12h às 15h, durante a hora teórica, foi realizada a estatística dos 
questionários do congresso PRACTICE, onde foram reunidas todas as respostas e 
realizada a sua média. 

Dei ainda continuidade à realização do relatório semanal. 

 

Sexta-feira, dia 01/11/2013, às 10:30 realizou-se a aula de Alongamentos, com o 
instrutor Carlos, durante 50 minutos. A aula realizou-se de uma forma um pouco diferente 
do habitual, sendo feitos apenas exercícios individuais ao longo de toda a aula. A aula 
terminou com o habitual relaxamento. 
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Resumo Semanal: 

Esta semana, senti poucas dificuldades na aula de step, ao contrário da semana 
passada. Todas as aulas propostas foram cumpridas. 

Das tarefas propostas, foi dado maior foco à caracterização da clínica, e dada assim 
por concluída. 

Na sala de exercício foram discutidos pontos importantes sobre o processo de 
entrada do sócio no ginásio, e todos os procedimentos a fazer na avaliação inicial, bem 
como demonstrados os testes a realizar, para uma melhor compreensão. 

 

 

Semana 5 - 04/11/2013 a 08/11/2013 

 

Objetivos: 

 Praticar prescrição de treino cardiorrespiratório; 

 Acompanhar instrutor. 

 

Descrição das tarefas: 

Segunda-feira, dia 04/11/13, iniciei com rota na sala 
de exercício, em substituição ao instrutor Filipe, das 13:30 às 
14:30. Foi uma hora calma, onde estiveram em média 3 sócios 
presentes na sala. Alguns deles sem qualquer dificuldade, realizaram o treino sozinhos, e 
outros necessitaram da minha ajuda. Auxiliei no nome dos exercícios, ajuste das cargas e 
realização da respiração correta.  

Após sair da sala e até às 16h, reuni-me com o meu colega de estágio, onde 
começamos a decidir os exercícios para apresentação no aquecimento e alongamentos da 
aula de grupo de localizada. 

Das 16:30 às 18:30, na sala de exercício, com o instrutor Jefferson, voltamos a fazer 
medições da composição corporal na balança, uns aos outros, incluindo um terceiro colega 
de estágio. Posteriormente analisámos possíveis valor que poderiam alterar na balança e 
quais as suas razões. 

Vimos ainda os testes para observar a postura que existem, para possível avaliação 
aos sócios, com exemplificação e experiência de cada um de nós. 

Por fim, descrevemos quais os distúrbios posturais existentes e o que acontece ao 
indivíduo em cada um deles, bem como os cuidados a ter, o que evitar e o que reforçar na 
prescrição de exercício.  

Às 19:15 iniciou-se a aula de Core (abdominais), com o instrutor Filipe, durante 15 
minutos, seguida da aula de Circuito (treino funcional) às 19:30, com a duração de 45 
minutos. Esta aula consistiu em exercícios calisténicos e com o peso do corpo, realizando 
3 voltas a um circuito com recurso a alguns materiais, e um segundo circuito com exercícios 
apenas com peso corporal. A aula terminou com uma dinâmica de grupo, em roda e com 
bolas suíças, realizando diversos exercícios de passe das bolas entre os colegas. 
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A última aula foi de aeróbica, às 20:15 com a instrutora Leonor, onde durante 50 
minutos realizamos no total 3 coreografias, com as respetivas progressões e a junção das 
três na parte final da aula. 

 

Quarta-feira, dia 06/11/13, iniciou-se às 10:30 com aula de grupo de Fisiopilates, 
com a instrutora Ema, durante 50 minutos. A aula consistiu em exercícios de respiração e 
ativação do centro (abdominais), com a consciência da respiração do Pilates (abertura das 
costelas para os lados), e a ter o centro sempre ativo para a correta realização dos diversos 
exercícios.  

Das 12h às 13h, durante a hora teórica, realizei o aquecimento para uma aula de 
localizada, com a consciência de ter uma população mais idosa, e com uma sala 
relativamente cheia. Para isso usei a aeróbica, com uma intensidade e dificuldade baixa, 
conjugada com exercícios de equilíbrio, como forma de trabalhar a mobilidade das 
articulações e o equilíbrio. 

Após esta hora, das 14h às 16h, com o instrutor Filipe, fizemos uma revisão dos 
conceitos abordados na segunda-feira com o instrutor Jefferson.  

Abordamos os protocolos de avaliação cardiorrespiratória existentes, bem como os 
utilizados na clínica, quais os seus procedimentos e forma de realização. Para uma melhor 
compreensão dos mesmos, fizemos um teste prático, onde simulamos uma avaliação, e 
seguimos os patamares do teste, com registo das FC obtidas. Foi ainda feita uma 
discussão dos feedback mais importantes a dar durante a execução da avaliação, e os 
cuidados a ter com os sócios no manuseamento da passadeira. 

Após esta prática, abordamos os tipos de treino cardiorrespiratório, entre os 
contínuos e intervalos, e seus derivados. Fizemos ainda uma revisão das fórmulas 
existentes na prescrição da % de FC máx ou de treino utilizada neste tipo de treino. Entre 
a FC máx e a de treino, qual a mais real e melhor de se utilizar, o porquê, e suas 
componentes. Dentro da FC máx, quais as fórmulas existentes para chegar a este valor, 
em que situações utilizar umas e outras. Realizamos ainda cálculos com casos práticos 
utilizando todas as fórmulas, chegando à conclusão das diferenças entre cada uma delas, 
e qual a sua aplicabilidade nas diversas populações. 

 

Quinta-feira, dia 07/11/13 às 10:30, na aula de Localizada durante 50 minutos, com 
a instrutora Ema, verificou-se uma grande adesão, estando por isso a sala cheia. Um fator 
muito importante a ter em conta, devido ao material disponível, à execução de um treino 
alternado entre localizada e um pouco de aeróbica para que a sala não aqueça muito, e 
ainda a existência de duas pessoas novas, tendo de ser dada um foco maior a estas 
pessoas e um feedback mais informativo acerca da execução dos exercícios.  

Esta semana começou a nossa participação na sala de exercício das 13 às 16h, 
com o instrutor Filipe. Iniciamos por realizar a mudança de um plano de treino a uma sócia, 
com foco na sua progressão, nos exercícios já realizados nos outros planos, a sua 
consequente evolução e tendo em conta os objetivos da sócia. Após a construção deste 
novo treino, fizemos uma discussão dos exercícios, que aspetos melhorar e que alterações 
deveriam ser feitas. Por fim, realizamos a explicação prática de cada exercício, com todos 
os feedbacks a serem dados e que aspetos ter em conta. 

Ao longo desta sessão, realizamos ainda algumas tarefas relacionadas com a 
organização do evento de S. Martinho a realizar dia 11 de Novembro, no Parque da 
Conchas. 
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Resumo Semanal: 

Iniciei a semana com uma nova experiência, fazendo rota na sala de exercício. Não 
senti dificuldades, e consegui cumprir o que me foi solicitado. 

A aula que senti maior dificuldade foi de aeróbica, uma vez que o nível é avançado 
e estou a iniciar. Contudo fui acompanhando as progressões e tentava dar seguimento às 
coreografias, mesmo com alguma dificuldade. 

Todas as outras aulas foram realizadas com sucesso. 

Ao longo desta semana revemos alguns conhecimentos já adquiridos 
anteriormente, e realizamos exercícios com exemplos práticos para uma melhor 
compreensão das situações. 

Relativamente à proposta de construir um novo plano de treino para uma sócia, a 
maior dificuldade foi de dar continuidade ao treino que a sócia já teria adquirido, sem 
repetição de exercícios anteriores, exequíveis de fazer, com desafio e sucesso. No entanto, 
a tarefa foi realizada com sucesso. 

 

 

 

Semana 6 - 11/11/2013 a 16/11/2013 

 

Objetivos:  

 Teste Overhead Squat 

 Teste Adams 

 Distúrbios posturais 

 Prescrição de treino para a coluna 

 Organização e participação no evento III Jornada Médico-Activo Paciente-
Activo 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 11/11/13, começou com aula de grupo de Pilates, com a 
instrutora Ema. Nesta aula realizamos exercícios novos, com origem em progressões 
anteriores. Para alguns dos exercícios eram dadas alternativas, com graus de dificuldade 
maior, para que cada pessoa realizasse o exercício de acordo com o seu nível de 
preparação. Ao longo de toda a aula, continuou a ser dado foco à respiração lateral 
(respiração do pilates), bem como ao centro, mantendo sempre a contração abdominal. 

A hora teórica não se realizou em conjunto com o meu colega, pois foi-nos pedido 
que ficássemos na sala de exercício em substituição a um instrutor. Após a aula e até às 
15h, concluí o meu relatório semanal referente à semana anterior, e organizei os aspetos 
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que iriam ser abordados na reunião marcada para as 16h com a Diretora Geral (Ana Lúcia) 
sobre o programa Saúde em Alta. 

Às 15h substituí o meu colega na sala de exercício até às 16h. Durante esta hora 
encontravam-se em média cerca de 5 pessoas, algumas das quais com autonomia no seu 
treino. Outras pessoas, por norma com mais idade, necessitaram da minha ajuda, para 
efeitos de correção de exercícios ou para relembrar qual o exercício que teriam a fazer. 
Em todos eles consegui dar resposta sem qualquer dificuldade, mantendo a minha 
participação ativa e a sala arrumada. 

Às 16h, deu início a reunião com a Diretora Geral (Ana Lúcia) e a estagiária de 
marketing, para discutir os pontos sobre o programa Saúde em Alta. Nesta reunião foram 
debatidos diversos pontos referentes a divulgação, profissionais envolvidos, horários dos 
treinos, espaços necessários para utilização durante o programa, patrocínios, data de 
realização, entre outros aspetos a ter em conta na organização do evento. Sentimos 
alguma dificuldade relativamente ao avanço de alguns pontos, uma vez que a base do 
projeto ainda está por definir e alguns aspetos por decidir, o que compromete a realização 
da divulgação. 

Após a reunião, dirigimo-nos à sala de exercício para acompanhar o instrutor 
Jefferson até às 18:30. Iniciámos com uma medição da composição corporal na balança 
Tanita, como forma de ganhar prática, e assim estarmos preparados para a abordagem de 
um sócio numa possível avaliação.  

Uma vez que a sala estava com grande afluência, observamos alguns sócios, um 
dos quais estaria a realizar o seu segundo treino, e por isso precisava de uma maior 
atenção, pois não realizava os exercícios corretamente, sendo necessário dar-lhe um 
feedback de forma a melhorar a sua execução e postura. Cerca de mais um ou dois sócios, 
com maiores limitações ou com um treino de força com cargas elevadas, por vezes 
necessitavam da nossa ajuda para a realização de certos exercícios. 

Das 18:30 às 21h, realizou-se o evento do S. Martinho, organizado pela clínica e 
direcionada para os sócios, onde participámos na organização e estivemos envolvidos 
durante todo o evento. 

 

Quarta-feira, dia 13/11/13, começou com aula de grupo de Pilates, com a instrutora 
Ema, iniciando-se com um exercício de respiração e equilíbrio. Nesta aula deu-se 
introdução à musculatura pélvica, sendo realizados exercícios de consciencialização e 
contração da mesma. Para isto, a instrutora foi dando informações acerca de como 
conseguir contrair esta musculatura, e ainda o relembrar da contração do nosso centro. No 
final da aula, foram ainda dadas instruções de como treinar no dia-a-dia, a contração 
pélvica. 

Das 12:30 às 14:15, deu auxílio nas avaliações dos atletas de futebol chineses, que 
irão ser treinados a nível físico e cardiovascular pelo Mestre Rodrigo Ruivo nos próximos 
6 meses. Durante esta avaliação realizaram-se várias perguntas, desde o histórico do 
treino de futebol e de ginásio, possíveis lesões anteriores, que aspetos físicos queriam 
melhorar e achariam importante trabalhar, entre outras questões. Após esse questionário, 
era realizada uma avaliação da composição corporal na balança Tanita, era realizado um 
teste de postura, para avaliar possíveis desalinhamentos, o Overhead Squat, e ainda um 
teste de flexibilidade dos membros inferiores. 

A segunda avaliação, em contexto de ginásio, foi a avaliação cardiorrespiratória e 
de endurance, onde eram usados testes de push-ups e os abdominais. 
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A avaliação cardiorrespiratória, realizada na passadeira, consistiu num teste de 9 
minutos com uma velocidade constante de 9,4 km/h, e com incremento de inclinação de 3 
em 3 minutos, em que nos primeiros 3 minutos não há qualquer inclinação, depois há um 
incremento de 3% e 1,5 % de inclinação aos 3 e 6 minutos respetivamente. É ainda 
registada a FC aos 3, 6 e 9 minutos. 

O teste de endurance consiste em realizar durante 1 minuto, o máximo de push-
ups, não sendo contabilizados os que são feitos incorretamente. O mesmo teste se faz 
para os abdominais. 

Às 14:30 realizou-se a reunião para organizar o evento Médico-Activo Paciente-
Activo, onde foram distribuídas tarefas para realizar antes e durante o evento. Foram ainda 
discutidas algumas dúvidas sobre o estágio. 

No final da reunião, dirigimo-nos à sala de exercício, onde acompanhamos o 
instrutor Jefferson. O instrutor simulou um estudo caso de um sócio que chega pela 
primeira vez à sala de exercício, e onde nós seriamos o instrutor presente na sala, e por 
isso, teríamos de realizar todo o processo habitual. Realizamos então a avaliação feita na 
sala (composição corporal e medição da tensão arterial), pequeno questionário de aspetos 
importantes a saber do sócio, onde nos foi informado que tinha dores lombares e cervicais, 
e posterior prescrição de treino. Para isso o sócio realizaria 15 minutos de passadeira 
enquanto nós prescrevemos o treino. 

Foi ainda simulada a condução do sócio até à passadeira, a explicação do 
funcionamento da mesma, e todos os feedback importantes a dar ao sócio, para a sua 
correta utilização. 

 

Quinta-feira, dia 14/11/13, começou com aula de Localizada às 10:30, com a 
instrutora Ema. A aula consistiu em exercícios de força intercalados com exercício 
aeróbios, tendo uma grande incidência em exercícios para pernas, glúteos, tríceps, costas, 
peito e abdominal. 

Às 13h, realizamos trabalho de organização do evento Médico-Activo Paciente-
Activo, relacionado com a elaboração dos brindes de entrega aos participantes. 

Em seguida, dirigimo-nos à sala de exercício onde acompanhamos o instrutor Filipe 
até às 16h. O tema abordado foi a patologia do joelho, onde começamos por falar dos 
vários problemas associados e que podem surgir. Após esta abordagem, realizamos um 
plano de treino de PT de 60 minutos, para um sócio com patologia no joelho. Após a 
construção do plano, fizemos uma discussão do mesmo, abordando os pontos mais 
importantes a ter em conta na patologia do joelho, quais os exercícios que se devem incidir 
mais e porquê, quais os cuidados a ter, a importância do trabalho propriocetivo no ganho 
de força e estabilidade na musculatura em volta do joelho e nas suas articulações, bem 
como o recurso ao treino excêntrico na reabilitação do joelho.  

Realizamos mais uma vez, a avaliação do teste Overhead Squat, com vista aos 
parâmetros que a folha de avaliação ao sócio contém, assinalando os aspetos que 
observamos no colega. 

 

Sábado, dia 16/11/2013, realizou-se a III Jornada Médico-Activo Paciente-Activo, 
onde tive uma participação ativa em termos de organização e participação nas atividades. 
A população alvo deste evento era estudantes de medicina e médicos, sendo a 
participação maioritária de estudantes de medicina. Começamos por preparar o início do 
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evento, de forma a estar tudo pronto quando chegassem os participantes. Às 8:30 deu-se 
início à receção dos participantes e sua credenciação, até às 9:05, onde começou a 
primeira conferência com a Drª Leila Mota sobre a “evidência de um médico-ativo paciente-
ativo”. Em seguida, falou o Dr. Paulo Beckert que abordou o tema dos “requisitos para a 
especialidade da medicina desportiva e do exercício”. As sessões começaram e acabaram 
dentro do tempo previsto. Às 11h e durante meia hora, os participantes fizeram um healthy 
break, onde contaram com um lanche fornecido pela organização. Seguiram-se as 
atividades práticas, distinguindo-se em Zumba com a instrutora Mara Almeida, Pilates com 
a instrutora Ema Bandeira, e o Cross Fit com o instrutor Paulo Morais. As sessões 
realizaram-se em espaços diferentes, com uma componente inicial teórica, e só depois a 
prática. Cada participante escolheu previamente na sua inscrição, qual a atividade prática 
em que iria participar, havendo uma maior adesão ao Cross Fit. Todas as atividades 
decorreram dentro do previsto, com um balanço positivo pelos participantes. 

Das 13h às 14:30 foi a hora de almoço. As sessões da tarde tiveram início com o 
Mestre Rodrigo Ruivo que falou sobre prevenção de lesões no ombro, que se prolongou 
para além da hora prevista de término, uma vez que os participantes fizeram diversas 
questões. Com algum atraso, deu-se início à palestra sobre “exame médico-desportivo: 
quando referenciar para os centros de medicina desportiva?”. Dentro das sessões teóricas, 
seguiu-se a “suplementação – o que um médico precisa de saber”, com o Dr. Pedro Bastos, 
tendo também uma boa adesão a nível de questões. O healthy break que se seguia, já 
estava fora de tempo, havendo a necessidade de o encurtar para não atrasar em demasia 
a sessão final de prática. À semelhança das sessões práticas da parte da manhã, também 
à tarde realizaram-se três sessões práticas em locais diferentes, com o mesmo modo de 
seleção pelos participantes. As sessões abordadas foram a “avaliação da composição 
corporal” como um novo sinal vital a instrutora Liliana Falcato, “exercício e dores lombares” 
com o instrutor Tiago Batista, e por fim “técnica e particularidades da corrida” com o 
fisioterapeuta Tiago Marto. As sessões terminaram com meia hora de atraso, devido ao 
prolongamento das sessões teóricas anteriores, mas sem prejuízo para ninguém, sendo 
realizadas dentro por todos até ao fim. 

Desta forma, considero que o evento teve um balanço positivo, pois embora 
pequenos imprevistos, decorreu tudo dentro dos moldes traçados para o acontecimento da 
III Jornada Médico-Activo Paciente-Activo. A interação ativa dos participantes nas diversas 
atividades e conferências transpareceu interesse e gosto pelas palestras administradas, 
bem como pelos oradores. 

 

Resumo Semanal: 

Esta semana foi marcada pela atividade de S. Martinho com os sócios. Com a nossa 
envolvência na organização e no convívio final com os sócios que haveriam participado na 
atividade, resultou uma experiência muito positiva, pois houve muita interação com o staff 
e os sócios. 

Também no início da semana, auxiliei na sala de exercício, sendo mais uma 
experiência positiva, tanto em termos de prática, como de contacto com os sócios. Não tive 
qualquer dificuldade nos auxílios que prestei, sentindo que fui uma mais-valia para a boa 
realização dos exercícios e ainda para a manutenção da sala arrumada. 

O meio da semana foi marcado pelo início da interação com novos atletas e num 
contexto diferente ao da clínica. Esta interação começou por avalizações realizadas aos 
próprio atletas, que se assemelha à avaliação feita ao sócio que chega pela primeira vez à 
clínica, sendo mais uma experiência positiva, uma vez que é uma forma de treino para uma 
futura avaliação possível. Desta forma, interiorizei todos os procedimentos a efetuar de 
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uma forma mais prática, aprendendo a lidar com as situações que surgem e que não estão 
previamente definidas. Esta experiência irá ser ainda enriquecedora a nível cultural e de 
novas aprendizagens.  

Houve ainda uma nova introdução à patologia do joelho, onde ganhei alguns novos 
conhecimentos em aspetos importantes a trabalhar em contexto de reabilitação, como dar 
prioridade ao trabalho propriocetivo e depois ao trabalho de força na musculatura que 
envolve o joelho, realizar trabalho excêntrico e de resistência manual, como forma de 
controlar a carga necessária. 

Esta semana foi então marcada por novas experiências, com um balanço positivo 
em todas elas, tendo adquirido uma maior convivência com staff e sócios, e ainda prática 
nas avaliações feitas a atletas. Foi ainda nesta semana que aconteceu a reunião semanal 
de staff, onde foram abordadas alterações que irão acontecer na clínica e discutidos outros 
assuntos. A participação nesta reunião torna-se importante, para me interiorizar melhor nos 
assuntos da clínica, no correto funcionamento de todos os procedimentos, e ainda para 
uma maior integração entre colegas. 

A semana terminou ainda com um evento anual organizado pelo Clube Clínica das 
Conchas, onde nós, estagiários, tivemos uma participação ativa na mesma, com um 
balanço muito positivo, pois aliado à capacidade de organização entre colegas para que 
tudo decorre-se dentro do previsto, e capacidade de controlar pequenos imprevistos, fica 
a experiência de organização de um evento. Considero que a participação neste evento foi 
muito favorável à minha evolução no estágio, pois assisti a temas do meu interesse, e que 
conduziram para uma maior bagagem de conhecimentos no ramo que optei aprofundar. 

 

 

Semana 7 – 18/11/2013 a 22/11/2013 

 

Objetivos:  

 Prescrição da coluna 

 Sombra 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 18/11/13, iniciou com aula de grupo de Pilates às 13:15, onde 
foi introduzida a utilização de halteres de baixo peso, como forma de maior consciência 
dos nossos membros superiores, auxiliando em alguns exercícios, mas dificultando outros. 
Nesta aula, houve ainda uma maior atenção em relação à posição dos nossos ombros, de 
forma a termos consciência de juntar as omoplatas e afastar os ombros das orelhas, para 
uma correta execução dos exercícios. 

Às 14:30 reuni-me com os dois orientadores de estágios, Mestre Rodrigo Ruivo por 
parte do local de estágio (Clube Clínica das Conchas) e Mestre Hugo Meca por parte da 
instituição de ensino (FMH), para colocar a par de ambos os lados, o trabalho a apresentar 
para a instituição de ensino, e de que forma os trabalhos no local de estágio estão de 
acordo com isso. Foram tiradas ainda, algumas dúvidas acerca de todo o trabalho a 



83 
 

apresentar, e discutidos alguns pontos a melhorar no trabalho desenvolvido até agora, ou 
ainda por desenvolver. 

Logo de seguida, realizei a apresentação oral com o meu colega de estágio, ao 
orientador Mestre Rodrigo Ruivo, sobre a caracterização do Clube Clínica das Conchas. 
Após esta apresentação e com os feedbacks que nos foram dados, é importante refletir 
para certos aspetos menos trabalhados, e que são importantes de realizar para melhorar 
no futuro. 

Durante o tempo que restou para a hora teórica, decidi trabalhar novamente na 
apresentação que havia apresentado anteriormente, e começar desde já a fazer as 
alterações que nos tinham sido solicitadas. Eu e o meu colega fizemos ainda uma pequena 
reflexão e discussão dos pontos a melhorar numa próxima apresentação. 

Das 16:30 às 18:30, acompanhamos o instrutor Jefferson na sala de exercício. 
Durante esta hora, realizamos individualmente uma simulação a um sócio que chega pela 
primeira vez ao ginásio, e por isso tem de passar por todos os processos de avaliação e 
posterior prescrição de exercício consoante o seu nível aptidão física e limitações que 
possam haver. Por fim, realizamos a demonstração dos exercícios prescritos, dando os 
feedbacks necessários e de acordo com o comportamento do sócio. Foi ainda feita, uma 
pequena discussão sobre as possíveis alterações a fazer para um plano de treino mais 
ajustado ao estudo caso. 

Às 19:15 realizou-se a aula de abdominais durante 15 minutos, e logo a seguir a 
aula de treino funcional durante 45 minutos, com o instrutor Filipe. As duas aulas tiveram 
uma estrutura semelhante às aulas passadas, tendo sido a aula de treino funcional 
direcionada para pernas e glúteos. 

O dia terminou com aula de aeróbica e localizada com a instrutora Leonor, tendo 
apresentado uma coreografia, tendo-a dividido em 3, e realizado a progressão das três 
partes, até perfazer uma só. O final da aula foi destinado a exercícios localizados de 
abdominais e glúteos. 

 

Quarta-feira, dia 20/11/13, iniciou com os treinos aos atletas de futebol chineses. 
O primeiro turno de 4 atletas foi das 11h às 12:15, onde cumpriram o plano de treino de 
acordo com o treino já realizado no dia anterior. Ao longo do treino acompanhei dois dos 
atletas, explicando os exercícios, colocando as cargas, e fornecendo os feedbacks para 
corrigir a execução dos exercícios ou para realizar de uma melhor forma. Todas as 
alterações de cargas e exercícios eram apontadas no plano de cada um. A comunicação 
tornava-se um pouco difícil, uma vez que, os atletas não falam português nem inglês, sendo 
uma comunicação por meias palavras e com gestos, mas sempre com êxito. Em casos 
específicos, a tradutora presente auxilia nas explicações e correções. O segundo turno, 
também de 4 atletas, realizou-se das 12:15 às 13:30. Os mesmos procedimentos foram 
seguidos com este segundo turno, tendo o treino uma parte particularmente específica para 
cada atleta, de acordo as suas necessidades. 

Das 14:30 às 17h, acompanhamos os instrutores Filipe e Jefferson na sala de 
exercício. No primeiro bloco com o instrutor Filipe, analisamos os cuidados a ter com as 
pessoas com problemas na coluna, bem como os exercícios que são contraindicados, e os 
que devem ser feitos para um reforço do core e da zona lombar. Visualizamos diversos 
ficheiros com informação sobre estes temas, e fizemos uma discussão dos mesmos, de 
forma a chegar a uma conclusão final. 
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Por fim, com o instrutor Jefferson, analisámos os planos de treino feitos na semana 
passada para indivíduos com problemas na coluna vertebral. Foram feitas algumas 
correções aos planos, de forma a eliminar alguns exercícios que seriam mais prejudiciais 
para estes indivíduos, e a colocar outros mais direcionados à sua melhoria e evolução 
perante o seu problema. 

 

Quinta-feira, dia 21/11/13, participei em 30 minutos da aula de localizada das 
10:30, uma vez que às 11h iniciava o treino aos atletas de futebol chineses. Das 11h às 
12:15 recebemos 3 atletas, ficando cada um de nós responsável por cada atleta. 

Das 13h às 16h acompanhamos o instrutor Filipe na sala de exercício. Neste tempo 
fizemos uma revisão das lesões abordadas durante a semana, e tiramos algumas dúvidas. 

Após essa revisão, realizamos uma tarefa de pares, onde eu e o meu colega 
simulamos as funções de instrutor e um sócio novo que chega pela primeira vez à clínica. 
Durante a simulação, o instrutor Filipe, observava e apontava aspetos importantes a serem 
referidos à conversa com o sócio, tal como histórico familiar, clínico e físico. De seguida, 
procedem as avaliações da tensão arterial e da balança Tanita. Após estas avaliações e 
registo das mesmas, guiámos o “sócio” ao ergómetro onde iria realizar 15 minutos de 
aquecimento, enquanto o instrutor realiza o plano de treino de acordo com o objetivo da 
pessoa. Após esses 15 minutos, dá-se as instruções ao sócio sobre os exercícios a realizar, 
e todos os feedbacks importantes durante a sua execução dos mesmos. 

No final deste exercício, foi-nos dado um relatório médico, realizado a dois sócios 
numa avaliação médica inicial, e que é posteriormente passada ao instrutor que irá realizar 
a sua avaliação inicial completa. De acordo com o que foi escrito pelo médico, tínhamos 
de adequar o plano de treino e os objetivos que o sócio relatava, ao plano já realizado 
anteriormente. 

Os planos foram discutidos no final da sessão, com todas as correções e 
informações necessário para um plano de treino mais ajustado. 

 

Reflexão Semanal: 

A apresentação realizada, embora com um feedback positivo por parte do 
Orientador Mestre Rodrigo Ruivo, aponta para algumas falhas que poderão ser 
melhoradas. É importante pegar nos feedbacks construtivos que nos foram dados e realizar 
uma reflexão e uma posterior melhoria da apresentação, bem como de um transfere para 
o futuro, como a apresentação final do relatório de estágio num contexto formal e perante 
um júri. 

Da aula de treino funcional, retiro a importância de estar preparada para os 
imprevistos que surgem e saber contorná-los, de forma que, o material disponível, o nº de 
alunos de acordo com as estações preparadas e outros problemas que surjam, não 
impeçam o bom funcionamento da aula.  

Esta semana é marcada pelo início dos treinos aos atletas de futebol chineses, 
sendo uma experiência enriquecedora a nível de prática de prescrição de exercícios e de 
acompanhamento ao longo do treino. Também o facto de a comunicação estar dificultada, 
torna o desafio ainda maior, pois temos de arranjar estratégias para que os atletas 
executem os exercícios corretamente e não fiquem prejudicados. Destes treinos, retira-se 
que, a comunicação é fundamental para haver um bom equilíbrio entre aluno e professor, 
para que o treino corra dentro do planeado e os objetivos dos alunos sejam atingidos. É 
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ainda importante focar os planos de treino ao objetivo de cada atleta, e torna-los especiais 
por cada especificidade que cada um necessita de melhorar. 

A discussão sobre os planos de treino da coluna vertebral, torna-se fundamental 
para uma melhor perceção do que fazer quando situações similares nos aparecem na sala, 
de forma a sabermos lidar com todos esses problemas, e a progredir no treino e assim 
chegar ao objetivo final do sócio, sem que a sua patologia seja um obstáculo. 

O exercício feito a pares de simulação instrutor/sócio, é muito importante, como 
forma de praticar toda a informação que nos foi sendo passada ao longo destas semanas, 
de todo o procedimento a realizar no caso de aparecer um novo sócio. Ao longo da sessão 
deparei-me com algumas dificuldades, como esquecer alguns pontos importantes a serem 
referidos, e apenas com a prática irão sair fluidamente. Com a manipulação dos aparelhos 
já me sinto à vontade, também por ter alguma experiência anterior. Na realização do plano 
de treino, senti mais dificuldade com o relatório prescrito pelo médico, pois apresenta de 
uma forma mais detalhada todas as limitações da pessoa, tornando a prescrição de 
exercício mais limitada. No entanto, o plano por mim realizado foi de encontro à 
preocupação que se deve ter com todas as limitações do sócio, tendo ainda assim, algumas 
retificações por parte do instrutor, sendo importantes para a minha evolução nesta área. 

De um modo geral, sinto que esta semana foi bastante produtiva em termo de 
aprendizagem de novas patologias, e um passo grande na prática da avaliação e 
prescrição de exercícios para pessoas com diversas limitações. A nova experiência dos 
treinos com os atletas de futebol chineses também está a demonstrar ser muito positiva, 
pelo conjunto de interações de culturas, e aprendizagens a nível da prescrição de treino 
em atletas de modalidades específicas. 

 

Semana 8 – 25/11/2013 a 30/11/2013 

 

Objetivos:  

 Obesidade 

 Doenças 
Reumáticas 

 Sombra 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 25/11/13, começou com o treino dos atletas chineses, às 15h. 
Dos 5 atletas estipulados para o treino de hoje, apenas compareceram dois. Um dos atletas 
ligeiramente lesionado numa perna, e por isso não realizou trabalho de pernas, sendo 
todos os outros exercícios cumpridos. O segundo atleta, realizou todo o treino sem 
qualquer limitação. Cada atleta foi destinado a um de nós, que acompanhou na explicação 
e execução dos mesmos. 

Às 16:30 acompanhamos o instrutor Jefferson na sala de exercício, ao longo de 
duas horas. Realizamos um total de 2 planos de treino ao longo da sessão, um para uma 
sócia sedentária e que nunca tinha frequentado um ginásio, com algumas limitações 
descritas no relatório médico, e outro para uma progressão de um segundo plano de treino 
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de uma sócia de 14 anos. Após a realização dos mesmos, realizamos a discussão dos 
exercícios, bem como a sua demonstração e feedbacks, corrigindo e adequando melhor 
os exercícios prescritos aos requisitos das sócias. 

Às 19:15 dei a aula de abdominais, com a duração de 15 minutos. A aula consistiu 
em exercícios para os diferentes músculos da zona abdominais, trabalhando como um 
todo. Logo a seguir realizou-se a aula de treino funcional durante 45 minutos, dada pelo 
meu colega Patrick. A aula teve uma estrutura semelhante à do instrutor Filipe, sendo esta 
aula direcionada em primeiro lugar para grandes grupos musculares, e numa última fase, 
para pequenos grupos musculares. As duas aulas foram supervisionadas pelo instrutor 
Filipe, participando na segunda como aluno. 

Às 20:15 realizou-se a aula de step com a instrutora Leonor, contando com a 
participação de todas as alunas, e uma vez que iria ser uma aula de multistep, foram 
utilizados todos os steps por parte das alunas, tendo a professora que realizar parte das 
coreografias no chão. A aula consistiu na realização de duas coreografias, feitas 
separadamente e com progressões desde o básico à construção final da coreografia, 
envolvendo um segundo step, e por fim, a junção das duas coreografias. Nesta aula, fiquei 
apenas a observar, uma vez que, os step estavam todos ocupados. 

 

Quarta-feira, dia 27/11/13, iniciei com rota de sala às 10:30 e coincidente, o treino 
com os atletas chineses a partir das 11h. Estiveram presentes dois grupos, divididos em 
dois horários, e em simultâneo eram realizadas avaliações nutricionais aos atletas. A minha 
responsabilidade na sala foi até às 13h, continuando no apoio dos treinos até às 13:30. Os 
treinos decorreram dentro da normalidade, mantendo ainda os mesmos planos. 
Relativamente à sala, correu tudo dentro da normalidade, ajudando os sócios que 
precisavam de ajuda em simultâneo, mas sem grandes interferências. 

Às 14:30 iniciou a hora na sala de exercício com o instrutor Filipe. Ao longo da 
sessão falamos com mais pormenor sobre as aulas dadas por mim e pelo meu colega na 
segunda-feira, fazendo uma reflexão sobre a estrutura das mesmas, os feedbacks dados, 
a capacidade de improvisar as adversidades, e o que fazer para melhorar. Por último, foram 
tratados assuntos de caracter organizativo do estágio e sala de exercício. 

A última hora, com o instrutor Jeferson, foi utilizada para abordar os temas 
“obesidade” e “doenças reumáticas”, realizando um plano de treino para um estudo caso 
com indivíduos com artrose nos joelhos e obesidade. Após a realização do plano de treino, 
foi realizada a análise e discussão do mesmo, com foco nas limitações dos indivíduos, e o 
que poderíamos adaptar ou melhorar no plano. 

 

Quinta-feira, dia 28/11/13, começou com aula de grupo de localizada, às 10:30, 
com a instrutora Ema. Às 11h, iniciamos o treino com os atletas chineses, dando 
continuidade ao trabalho realizado nas sessões anteriores. 

Das 13h às 16h, acompanhamos o instrutor Filipe, onde repetimos a simulação da 
chegada de um novo sócio ao ginásio para treinar. A simulação foi realizada com a 
presença do instrutor, para que fossem dados feedbacks ao longo da sessão sobre o que 
mudar ou melhorar. No final das sessões, foi realizada uma discussão mais geral sobre 
todos os pontos que devem ser abordados, e aspetos mais importantes a ter em conta. 

Às 16h fiquei responsável pela sala durante duas horas. Foi um dia calmo, com 
poucos sócios presentes, sendo por isso fácil, a interação com os presentes. 
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Sábado, dia 30/11/2013, realizei o treino aos atletas de futebol chineses, das 11h 
ao 12:15, estando presentes 3 atletas, dos quais dois deles teriam realizado um ou dois 
treinos, e o terceiro é o atleta mais assíduo, estando em fase terminal do primeiro plano de 
treino. Por isso, os treinos tiveram de ser em separado, ficando os dois atletas com menos 
treinos juntos, e o atleta mais assíduo sozinho. Todos os treinos foram realizados de acordo 
com os planos prescritos pelo Mestre Rodrigo Ruivo, com ligeiros ajustes consoante o 
espaço livre. 

Às 12:30, iniciei rota na sala de exercício até às 15h, com a presença de 3 sócios 
no total. A minha interação com todos eles foi fácil, devido ao reduzido número de sócios 
e à sua autonomia na realização dos exercícios. Ainda assim, encontrei-me ativa na sala 
junto deles, no caso de necessitarem algum auxílio. 

A partir das 15h realizou-se a formação de TRX organizada pela clínica das conchas 
e aberta ao público em geral, contando com a presença de 6 pessoas. Eu e o meu colega 
de estágio ficamos responsáveis por toda a organização da sessão, desde a organização 
do espaço, acolhimento do formador e participantes, organização ao longo da sessão e 
arrumação no fim da formação.   

 

Reflexão Semanal: 

 O trabalho realizado de planeamento de treinos com situações reais, permite 
uma maior evolução na consciência da prescrição de exercício para pessoas com 
patologias. No entanto, surgiram diversas dúvidas aquando da realização dos mesmos, 
sempre com a preocupação da(s) patologia(s), e o possível comprometimento das suas 
limitações. Para combater estas dúvidas, recorro aos conhecimentos adquiridos 
anteriormente e às informações registadas ao longo do estágio, com as quais permanecem 
comigo durante as presenças na sala. Ainda assim, o instrutor dá dicas e aconselha como 
adequar ainda melhor os exercícios prescritos, de acordo com as limitações dos sócios, e 
eventuais exercícios que poderão ser eliminados, ou acrescentados de forma a realizar um 
plano de treino de encontro à evolução positiva da patologia. 

 Quanto à aula lecionada, embora tenha sido uma aula de curta duração, 
surgem algumas dificuldades, relacionadas com o esquecimento de certos feedbacks 
importante de serem transmitidos, devido à preocupação da realização correta dos 
exercícios, e contagem dos mesmos. A prática que já havia experimentado anteriormente, 
ajudou na construção e realização da aula, sem pressão e nervosismo. Acredito que, com 
uma maior prática, todos os aspetos importante de serem focados durante a aula, serão 
referenciados, não havendo um desequilíbrio entre a projeção de alguns, e menos de 
outros. No entanto, considero que a aula foi positiva, e aconteceu dentro dos moldes 
definidos para a mesma. 

Esta semana iniciei as minhas horas com responsabilidade total na sala. No 
primeiro dia, devido à frequência dos sócios habituais do ginásio e à presença dos atletas 
de futebol chineses, a sala estava com grande afluência, sendo mais difícil a gestão do 
auxílio a cada um. A minha tarefa fica simplificada pelo facto de ter outro colega a presente 
responsável pelo treino dos atletas, e assim poderia ficar mais atenta aos sócios presentes 
na sala. A maioria já tem uma boa autonomia, e por isso, realiza o treino sem necessitar 
de ajuda, apenas um ou outro sócio em algumas situações do seu treino, necessitaram de 
feedbacks ou auxílio para a realização de algum exercício. Todos os procedimentos 
decorreram dentro da normalidade, sendo mais uma experiência prática que adquiri. 



88 
 

A introdução ao tema sobre obesidade e doenças reumáticas foi realizada com um 
plano de treino de um estudo caso, de forma a aplicarmos os conhecimentos já adquiridos 
até à data, e depois complementarmos com uma discussão, procedimento importante para 
aumentarmos o nosso leque de conhecimentos acerca dos temas falados e sobre os 
cuidados a ter. Este procedimento também requer uma pesquisa exterior, uma vez que 
existem muitos aspetos a ter em conta nas populações com estas patologias. Desta forma, 
auxiliei o meu estudo com os documentos proporcionados pelos docentes que abordaram 
este tema ao longo do mestrado, e ainda uma pesquisa mais aprofundada de alguns 
estudos científicos realizados. 

A experiência da organização da formação foi muito enriquecedora, uma vez que 
para além de todo o processo organizativo e capacidade de responder às situações 
inesperadas ao longo da sessão, os conhecimentos adquiridos na formação, ofereceram 
um leque de conhecimentos e experiência neste ramo. Uma vez que o número de 
participantes era reduzido, participei em toda a sessão prática, sendo por isso, a 
aprendizagem ainda maior. 

 

 

Semana 9 – 02/12/2013 a 06/12/2013 

 

Objetivos:  

 Obesidade; 

 Diabetes. 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 02/12/13, realizei acompanhamento na sala de exercício com o 
instrutor Jeferson, onde reformulamos um plano de treino de um sócio. Após a sua 
realização, discutimos as alterações e justificação das mesmas, bem como aspetos a ter 
em conta perante os objetivos do sócio. 

 

Quarta-feira, dia 03/12/13, realizei rota na sala de exercício às 10:30 e às 11h 
iniciou simultaneamente o treino com os atletas chineses. Às 12h estive presente na 
reunião com membros da ADEXO, associação patrocinadora do programa “Saúde em 
Alta”, e dois membros da Clínica, a diretora geral e a estagiária de marketing. Nesta reunião 
foi apresentado todo o programa, como conteúdo, profissionais envolvidos, público-alvo e 
custos aos aderentes. Ao longo da sessão foram abordadas formas da Associação 
contribuir para uma maior aderência de participantes, visto que o público-alvo do programa 
serão obesos, à semelhança dos associados da ADEXO. 

Às 14h acompanhei o instrutor Filipe na sala de exercício, onde observámos a 
interação do instrutor com os sócios, uma vez que vários sócios necessitaram de auxílio e 
acompanhamento durante o treino, por alterações de planos de treino, ou novos sócios. 
Após isso, abordamos o tema Diabetes, falando dos tipos de diabetes que existiam, 
alterações fisiológicas de cada uma, função do treino na diabetes, o que fazer com os 
diabéticos ao longo do treino e que cuidados devemos ter. 
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Quinta-feira, dia 04/12/13, acompanhei uma nova sócia durante o seu 
aquecimento na passadeira, abordando-a um pouco de forma a perceber os seus objetivos. 
Posteriormente, à hora da aula de localizada, acompanhei a sócia à aula e também a 
realizei. Às 11h, dirigi-me à sala de exercício para receber uma nova sócia, onde a orientei 
durante todo o seu treino. Inicialmente conversei com a sócia, com o intuito de conhecer o 
seu historial clínico, familiar e físico, objetivos e gostos no treino. Após a conversa, 
encaminhei a sócia à passadeira e expliquei as suas funções, onde ficaria a realizar 15 
minutos de caminhada e corrida consoante a sua preparação física. Durante esse tempo, 
realizei o plano de treino, e expliquei-o posteriormente à sócia, acompanhando-a durante 
todo o treino, e dando-lhe os feedbacks adequados à realização dos exercícios. Às 13:30 
acompanhei o instrutor Filipe na sala de exercício, onde abordamos o plano realizado à 
sócia da manhã, e a minha interação com a mesma. Posteriormente, observei o 
planeamento de um treino a um sócio para hipertrofia, com 3 planos de treino diferentes 
para a mesma semana, sendo cada um deles para grupos musculares diferentes. 
Realizamos a discussão dos 3 planos, justificação dos exercícios e do método usado. 

Às 16h fiquei responsável pela sala, estando presentes 1 a 3 sócios ao longo das 
duas horas. Foram horas calmas, sem necessidade de intervir na realização dos treinos, 
uma vez que era sócios já educados a nível da realização do seu plano de treino. 

 

Reflexão Semanal: 

 Ao longo desta semana, observei e realizei vários planos de treino, 
contribuindo para um aumento de conhecimentos e prática na prescrição e supervisão dos 
exercícios. A discussão dos planos de treino realizados pelos colegas ou por mim, torna-
se uma mais-valia para aumentar o meu leque de conhecimentos, e tornar adequada a 
realização dos planos de treinos aos objetivos dos sócios. A observação da interação dos 
instrutores com os sócios é importante para ganharmos consciência de como abordar e 
interagir com um sócio, e de que forma nos devemos relacionar com os mesmos. 

 A experiência de receber pela primeira vez uma sócia, e aplicar todos os 
procedimentos estudados anteriormente nas sessões teórico-práticas, foi muito positiva, 
pois criei uma boa empatia com a sócia, e elaborei um plano de treino de acordo com os 
seus objetivos. A sócia mostrou gosto pelo treino e adaptou-se bem aos exercícios 
prescritos, bem como aos feedbacks dados ao longo da execução dos exercícios. No final 
do treino, a sócia mostrou-se bastante satisfeita com a prática de exercício, mostrando 
interesse em voltar e de forma assídua. Assim, considero que a empatia entre sócio e 
instrutor é muito importante, bem como a prescrição e supervisão do treino de acordo com 
o que o sócio quer e gosta. Para isso, é muito importante a conversa inicial, para 
absorvermos o máximo que conseguimos sobre o sócio com quem vamos interagir e 
prescrever o seu treino. 

A reunião com os membros da Associação ADEXO contribuiu para adquirir 
conhecimentos sobre os procedimentos e aspetos a ter em conta na organização de 
eventos, como a escolha do público-alvo, de que forma os participantes aderem com mais 
facilidade e forma de divulgação com grande impacto, e a importância de ter preços 
aceitáveis de acordo com o público que queremos atingir. 
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Semana 10 – 09/12/2013 a 14/12/2013 

 

Objetivos:  

 Prescrição e análise de planos de treino; 

 Prevenção de lesões na zona 
lombar.  

 

 

Descrição das tarefas: 

Segunda-feira, dia 09/12/13, acompanhei o treino com os atletas chineses, 
iniciando um exercício de PNF para isquiotibiais a um atleta com baixa flexibilidade, e 
posteriormente acompanhei-o durante todo o restante treino. 

Após o treino, planeei uma aula de grupo de circuito (treino funcional), com estrutura 
semelhante às aulas já realizadas, para que fosse eu a dar a aula. 

Às 17h acompanhei o instrutor Jeferson na sala de exercício, onde realizamos 3 
planos de treino diferentes para a mesma pessoa, sendo uma mulher com objetivo principal 
de trabalhar pernas, glúteos e trícep. A sócia relata dor nas costas e ombros, e foi operada 
à uns meses ao joelho, não conseguindo realizar um agachamento. Os 3 planos são para 
realizar ao longo da semana, e embora com maior incidência nas zonas preferenciais da 
cliente, trabalharão todos os grupos musculares. 

Às 19:15 realizei a aula de abdominais, dada pelo meu colega de estágio, e 
posteriormente dei a aula de circuito, preparando algum material antes da sessão, e 
passando pela experiência de montagem dos exercícios, explicação, feedbacks e 
correções ao longo da execução, e troca de exercícios para o 2º circuito. A minha aula 
consistiu em 2 circuitos de 6 estações, realizados duas vezes cada um, uma primeira vez 
durante 30 segundo cada estação, e a segunda repetição 45 segundos cada estação. O 
objetivo principal da aula foi trabalhar grandes grupos musculares com exercícios aeróbios 
e de força, com o auxílio de um step, TRX, bola suiça, kettlebel e halteres. 

 

Quarta-feira, dia 11/12/13, realizei rota na sala de exercício às 10:30 e às 11h 
iniciou simultaneamente o treino com os atletas chineses. Durante o treino e a rota de sala, 
a sócia a quem prescrevi o treino na quinta-feira passada veio treinar, tendo oportunidade 
de acompanhar a sua evolução, percebendo a sua satisfação e vinda regular, mostrando-
se entusiasmada e motivada. Às 13:30 acompanhei o instrutor Filipe, onde fizemos uma 
discussão das aulas dadas segunda-feira, core e circuito (treino funcional), de forma a 
dizermos as maiores dificuldades que sentimos os aspetos que mudaríamos, e por fim ouvir 
as críticas construtivas dadas pelo instrutor, de forma a melhorarmos para a próxima aula. 

 

Quinta-feira, dia 12/12/13, realizei a aula de localizada, e posteriormente iniciei o 
treino com os atletas chineses. Neste treino acompanhei dois atletas com diferentes planos 
de treino, exigindo uma maior gestão das tarefas e de como distribuí-los pelos exercícios, 
e de que forma conseguiria supervisionar e corrigir ao longo da execução dos exercícios. 
No final da sessão de treino, fiquei algum tempo na sala de exercício a acompanhar os 
sócios, surgindo a oportunidade de modificar um plano de treino para perda de massa 
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gorda, uma vez que a sócia pretendia mudar o seu treino, tendo eu assumido essa função. 
Após a explicação de alguns exercícios, e a execução dos mesmos, o instrutor Filipe 
interveio, e validou o plano por mim prescrito, alterando apenas dois exercícios, uma vez 
que poderiam criar algum impacto sobre o joelho da sócia ao qual tinha sido submetida a 
uma operação à alguns meses, mas sem enunciar que estariam de todo errados. 

Às 13h iniciei o acompanhamento na sala com o instrutor Filipe, onde abordamos 
diversos temas, como planeamento de treinos, análise de alguns exemplos e de que forma 
poderíamos melhorá-los, perceção dos melhores exercícios e da metodologia de treino que 
vão ao encontro do objetivo da pessoa. 

Às 16h iniciei rota na sala de exercício de forma autónoma. Durante todo o tempo 
houve poucos sócios presentes, sendo por isso a minha ajuda pouco solicitada. 

 

Sábado, dia 14/12/2013, iniciei com rota na sala de exercício ao 12:30 e que se 
prolongou até ao fecho da sala, 15h. Durante todo o tempo apenas vieram 3 sócios, 
tornando a minha relação com eles mais individualizada nos momentos que necessitavam, 
mas sem grandes intervenções, pois eram sócios já autónomos na realização dos seus 
treinos. 

Às 15:30 começou a formação de “Prevenção de Lesões na zona lombar”, 
participando na organização da mesma. Todo o processo inicial e que antecede a 
formação, foi realizado dentro dos moldes da formação anterior, e posteriormente deu-se 
à receção dos participantes. A formação decorreu dentro da normalidade, tendo por isso 
um balanço positivo. 

 

Reflexão Semanal: 

 A aula realizada no início da semana exigiu uma maior preparação do que 
a realizada na semana da aula de core, uma vez que é uma aula mais estruturada, com 
maior tempo e que deve incluir exercícios mais completos e com um objetivo definido 
anteriormente ao planeamento da aula. O facto de saber apenas no próprio dia que iria ser 
eu a dar a aula, cria uma pressão maior, pois terá de haver a capacidade de definir um 
objetivo para a aula e estruturar a aula para esse mesmo objetivo, tendo que estar 
preparada para as situações que ocorrem no momento e que não estamos à espera. Esta 
aula fez-me perceber a importância de certos pormenores, que não são pensados no 
planeamento e que ao longo da realização da aula, surgem e temos de os solucionar, como 
exercícios unilaterais (arranjar uma estratégia para que os dois lados trabalhem da mesma 
forma e durante o mesmo tempo), tempo de descanso e influência no tempo total da aula, 
nº de participantes de acordo com a aula preparada, colocação da voz, forma de interação 
com os sócios, e ainda a importância dos feedbaks ao longo da aula, e de que forma devem 
ser dados. 

Ao longo desta semana contactei várias vezes com a sócia a quem prescrevi a 
primeira vez o plano, e consegui perceber que se sente motivada e satisfeita com o mesmo, 
criando uma relação muito próxima da sócia, sendo por isso mais fácil o contacto com a 
mesma. 

A semana terminou com uma formação de elevada importância no âmbito do 
estágio e do que é o meu objetivo final. Após esta formação, tive uma maior bagagem de 
informação importante para aplicar no futuro, quem sabe logo no próximo dia de estágio, 
uma vez que lidamos todos os dias com pessoas que relatam ter dor na zona lombar. Desta 
forma, sinto-me mais confiante na prescrição de exercício para pessoas com lesões na 
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zona lombar, conhecendo os vários tipo de problemas que existem, como minimizar as 
limitações que cada problema tem para os indivíduos, e de que forma posso contribuir para 
ajudar o sócio a melhorar os exercícios e posições já adotadas e que são menos corretas, 
podendo ser a causa de diversas dores. 

 

Semana 11 – 16/12/2013 a 20/12/2013 

 

Objetivos:  

 

 DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crónica) 

 Prescrição e análise de planos de treino; 

 

 

 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 16/12/13, realizei uma pesquisa de dados dos sócios ativos no 
ginásio da clínica das conchas, registando o número de sócio, género e idade, situação 
clínica e objetivos do sócio, criando uma tabelas para apresentar no relatório final de 
estágio. 

Às 17h acompanhei o instrutor Jeferson na sala, onde abordamos o tema DPOC 
(doença pulmonar obstrutiva crónica), falando do que era, quais as doenças obstrutivas 
crónicas existentes, que cuidados ter com indivíduos que sofram de alguma DPOC e 
recomendações para o exercício físico. 

Às 19:15 iniciei a aula de abdominais, prolongando-a até ao final, e posteriormente 
realizei a aula de circuito (treino funcional) como sócia. 

 

Quarta-feira, dia 18/12/13, realizei rota na sala de exercício às 11h 
simultaneamente com o treino de apenas um atleta chinês. Ao longo do treino ia orientando 
o atleta e dando os feedbacks necessários, e ao mesmo tempo que fosse necessário ao 
auxílio com um sócio, dirigia-me a ele e ajudava-o. 

 

Quinta-feira, dia 19/12/13, realizei apenas rota na sala de exercício, em dois turnos 
separados, um das 10h às 13h, e outro das 16h às 18h. Durante o turno da manhã, 
acompanhei o treino de dois atletas chineses, prestando auxílio em simultâneo na sala, 
não sendo necessária muita intervenção, uma vez que estavam poucos sócios. 

 

Reflexão Semanal: 
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Embora seja uma doença menos comum, não deixa de ser importante falar sobre 
a DPOC, pois existe a possibilidade de nos confrontarmos com pessoas com esta doença, 
e torna-se importante estar informado sobre as suas limitações, quais as alterações 
fisiológicas a que estão sujeitas, que complicações podem surgir ao realizar exercício 
físico, e ainda o que devemos fazer a nível de prescrição e supervisão de treino com 
pessoas que sofrem de DPOC.  

A aula de grupo core (abdominais) realizada, foi de carácter provisório, uma vez 
que o instrutor não conseguir chegar a tempo da mesma, e por isso deu-me ordem para a 
iniciar. Senti-me à vontade para o fazer e sem qualquer dificuldade ao longo da sessão, 
tendo um conhecimento suficientemente grande de exercícios para este tipo de aula, e que 
facilmente conseguia aplicar sem hesitar, e com uma estrutura coerente entre passagem 
de exercícios. 

A simultaneidade da minha presença na sala de exercício com o treinos dos atletas 
chineses, obriga a uma maior atenção da minha parte, tendo que orientar os atletas ao 
longo do seu treino, sem os deixar parados ou realizar incorretamente os exercícios, e ao 
mesmo tempo estar atenta ao sócio presentes na sala, para o caso de algum necessitar 
da minha intervenção, ou mesmo para eu corrigir algum exercício que estejam a fazer. Esta 
gestão tem sido bem sucedida, não sentindo dificuldades em nenhuma altura. 

. 

Semana 12 – 06/01/2014 a 11/01/2014 

 

Objetivos:  

 

 Grávidas 

 Open Day 

 

 

 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 06/01/14, iniciei o estágio na sala de exercício às 17h com o 
instrutor Jeferson, onde iniciei por observar a aula de 10 minutos de abdominais que o 
instrutor deu a 3 sócios da sala. Esta aula consiste numa pequena aula de core express, 
iniciada na semana passada para os sócios presentes na sala de exercício e que a queiram 
realizar, dada pelo instrutor presente na sala no momento da hora marcada. 
Posteriormente, foi-me dada a tarefa de realizar um plano de treino para uma sócia 
presente na sala, e que pretendia mudança de plano. Foi-me dada todas as informações 
relativamente ao estado clínico e físico da sócia, bem como os seus objetivos. Após a sua 
conclusão, o instrutor fez uma pequena discussão do mesmo, onde adaptou alguns 
exercícios de acordo com a sócia em causa, uma vez que a conhecia melhor e já haveria 
realizado exercícios semelhantes. 
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Às 19:15 iniciou a aula de abdominais com um formato diferente do habitual, uma 
vez que estavam poucas pessoas presentes, e por isso, o instrutor realizou uma aula mais 
dinâmica e envolvendo uma maior interação entre sócios, de forma animada e com o 
trabalho abdominal presente. Posteriormente a aula de circuito de treino funcional consistiu 
em dois circuitos de 6 estações cada, envolveu exercícios de força e exercícios aeróbios. 

 

Terça-feira, dia 07/01/14, realizei rota na sala de exercício, onde iniciaria logo com 
uma aula de core express de 10 minutos para os sócios presentes na sala de exercício, 
mas uma vez que apenas estava presente um sócio com acompanhamento de PT, não 
realizei a aula. A sala manteve-se calma ainda por algum tempo, começando a aparecer 
alguns sócios mais tarde. Durante todo o período, os sócios presentes na sala eram 
autónomos e não necessitaram da minha ajuda, mantendo-me ainda assim ativa, e de 
forma presente perto dos sócios. 

 

Quarta-feira, dia 08/01/14, iniciei o dia com rota na sala de exercício às 10:30, 
sendo uma hora calma, e onde acompanhei os sócios presentes de forma ativa, mas sem 
necessidade de intervir nos seus treinos. Às 13:30 iniciei o acompanhamento ao instrutor 
Filipe na sala de exercício, onde abordamos o tema da gravidez, iniciando o tema com as 
alterações que a grávida sofre, que aspetos deveremos ter em atenção relativamente as 
essas alterações e com transfer para o treino, e por fim os aspetos a ter em conta nos 
exercícios em cada trimestre. No final da abordagem ao tema, elaboramos um treino para 
grávidas, e realizamos a discussão posteriormente, adaptando os exercícios ao estudo 
caso apresentado. 

 

Quinta-feira, dia 09/01/14, iniciei com rota da sala de exercício, acompanhando os 
sócios durante toda a manhã. Em simultâneo, auxiliei no treino com os atletas chineses, 
acompanhando dois atletas ao longo do seu treino. 

Às 13h, acompanhei o instrutor Filipe na sala de exercício, abordando novamente 
o tema “a gravidez”, onde fizemos um resumo do que foi dito no dia anterior, com foco nos 
aspetos mais importantes. Por fim, realizamos uma pequena manutenção às máquinas da 
sala de exercício. 

 

Sexta-feira, dia 10/01/14, acompanhei o treino dos atletas de futebol chineses no 
ginásio de Massamá, inserido no complexo desportivo onde realizam os seus treinos de 
futebol. Este treino teve um formato muito diferente do habitual, uma vez que estiveram 
presentes 20 atletas, divididos em 3 grupos, e que cada grupo realizou um treino consoante 
os treinos realizados anteriormente.  O grupo que orientei, realizou um treino mais leve, 
uma vez que, no último treino realizaram treino de força intenso. 

 

Sábado, dia 11/01/14, iniciei com a abertura da sala de exercício, realizando rota 
na sala, sendo uma manhã bastante dinâmica, devido ao Open Day que se realizou. A 
maioria dos sócios vieram realizar as aulas programadas para o evento, passando uma 
minoria pela sala. Ao longo de todo o dia, mantive-me ativa no evento, auxiliando os 
instrutores durante a aula, e orientando os sócios para as aulas respetivas. 
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Reflexão Semanal: 

O tema abordado esta semana foi a gravidez, tema bastante importante, 
uma vez que a mulher sofre diversas alterações ao longo dos trimestres, e é 
importante ter em atenção aos cuidados ao longo do treino, devido a essas mesmas 
alterações fisiológicas e do aumento do peso do corpo e alteração do centro de 
gravidade.  

A semana terminou com um Open Day, onde participei pela primeira vez, 
sendo um evento importante para uma maior interação com os sócios, e num 
contexto diferente da sala de exercício. É importante ainda, ter em atenção aos 
improvisos que surgem, e conseguir responder da melhor forma aos mesmos. São 
nestes dias que, devemos captar as informações e feedbacks dados pelos sócios, 
tanto positivos como negativos, pois é nos momentos de maior descontração que 
surgem as opiniões e feedbacks do que vão achando ao longo do tempo e do 
próprio dia em relação às atividades propostas. Desta forma, devemos reter essas 
informações e usa-las para melhorar as ofertas aos sócios de acordo com o que 
mais gostam. 

 

Semana 13 – 13/01/2014 a 17/01/2014 

 

Objetivos:  

 

 

 Grávidas 

 Alteração de planos de treino 

 

Descrição das tarefas: 

Terça-feira, dia 14/01/14, iniciei rota na sala de exercício, durante 2h30, tempo 
durante o qual mantive a minha presença ativa, ajudando os sócios nos exercícios, como 
por exemplo, colocação da barra de supino em posição de início do exercício, e auxílio 
durante a execução dos exercícios. 

 

Quarta-feira, dia 15/01/14, às 10:30 iniciei rota na sala de exercício, onde 
acompanhei duas sócias que tinham um novo plano de treino e necessitavam de 
acompanhamento para realizar os novos exercícios. Auxiliei-as na explicação dos 
exercícios, bem como nos feedbacks ao longo da execução dos mesmos. Às 13:30 iniciei 
o acompanhamento ao instrutor Filipe na sala de exercício, onde demos continuidade ao 
tema da gravidez. Foram-nos dados 4 novos casos estudos, com diferentes estados de 
gravidez, para que realizássemos os respetivos planos de treino, de acordo com os 
cuidados a ter em cada um deles. No final do planeamento de cada caso estudo, 
realizamos a discussão dos mesmos, com as devidas correções e suas justificações. 

 

Quinta-feira, dia 16/01/14, comecei com rota na sala de exercício, onde 
acompanhei desde início uma sócia que estava a ser acompanhada pela instrutora que se 
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apresentava na sala anteriormente. Após a sua saída, foram-me dadas as indicações 
acerca do plano da sócia, e o que faltaria realizar, ficando eu responsável por acompanhar 
o resto do seu plano. Posteriormente, acompanhei alguns sócios presentes na sala que 
necessitavam de ajuda, e ainda, procedi à arrumação da sala. Às 13h, acompanhei o 
instrutor Filipe na sala de exercício, iniciando com a realização da alteração de um plano 
de treino a uma sócia, que já haveria feito 7 planos de treino, pelo que tive de analisar os 
planos de treino anteriores, e fazer a respetiva progressão, de modo a não repetir 
exercícios, criar uma dinâmica motivadora e diferente do que estava habituada, bem como 
proporcionar exercício mais exigentes a tudo o que já teria feito. Por fim, analisámos o 
treino em conjunto com o instrutor, adaptando o novo treino prescrito à realizada da sócia, 
ou seja, consoante o estado físico da sócia e a sua evolução ao longo dos treinos, fazendo 
pequenas alterações ou adaptar algum exercício de forma mais eficaz. De alguns 
exercícios prescritos, demos ainda, alguns exemplos de progressões e regressões dos 
mesmos, cuidados a ter para cada um deles, e sua demonstração. 

 

Reflexão Semanal: 

Esta semana demos continuidade ao tema da gravidez, abordando agora outros 
estudos de caso como o terceiro trimestre e o pós-parto, e a elaboração dos respetivos 
planos de treino, consoante a sua situação clínica e física. Todos estes planos e discussão 
dos mesmos, tornam-se imprescindíveis para uma aprendizagem que se aproxima da 
prática, de forma a estarmos preparados no caso de aparecer uma nova sócia grávida ou 
uma sócia que já frequenta o ginásio, e sabermos lidar com o seu estado físico de acordo 
com o trimestre em que se encontra. 

Realizámos ainda alterações a planos de treino de sócios da clínica, para que todos 
os aspetos a ter em atenção fiquem consolidados, tais como os exercícios já realizados 
pelo sócio nos planos de treino anteriores, ter em atenção ao grau de exigência dos 
exercícios novos que irão ser prescritos, realizar progressões de forma que o sócio sinta 
as respetivas alterações, e realizar um novo plano de forma estimulante para a não 
desistência da atividade física. 

 

Semana 14 – 20/01/2014 a 25/01/2014 

 

Objetivos:  

 

 Acompanhamento na sala de exercício 

 Formação “Dicas e Mitos na Prescrição de Exercício”  

 

 

 

 

Descrição das tarefas: 

Segunda-feira, dia 20/01/14, realizei rota na sala de exercício, iniciando pelo 
acompanhamento a uma sócia que estava a realizar um novo plano de treino, ao qual o 
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meu colega da hora anterior teria prestado auxílio, ficando eu, responsável por dar 
continuidade a esse auxílio. No restante tempo de acompanhamento aos sócios, prestei 
auxílio durante alguns exercícios, dei ajuda a sócios que necessitavam de colocação de 
pesos mais altos já em posição inicial do movimento, e ainda manutenção da sala 
organizada e arrumada. 

 Em seguida, realizei a aula de abdominais juntamente com o treino em circuito, 
composto por dois circuitos, realizados duas vezes, cada um, com determinado tempo de 
execução em cada estação, e apenas tempo de descanso entre circuitos, intercalados com 
treino de força e cardiorrespiratório. 

 

Quinta-feira, dia 23/01/14, às 10h iniciei rota na sala de exercício, onde 
acompanhei 2 sócios que tinham novos planos de treino, e por isso, não se lembravam de 
alguns exercícios, bem como seria a execução correta dos mesmos. A minha intervenção 
perante estes sócios, baseia-se em princípios como a informação acerca do exercício em 
questão, demonstração do mesmo, observação da sua execução por parte do sócio, e 
possíveis feedbacks positivos ou de correção ao longo da execução do exercício. Todos 
os restantes exercícios que o sócio conheça, ou após a explicação dos menos 
familiarizados, liberto o sócio, para que não sinta dependência, e aprenda a treinar sozinho, 
bem como, para dar atenção aos outros sócios, e não ficar apenas focado num. Ainda 
assim, mesmo mais distante, tento acompanhar o sócio visualmente, principalmente em 
exercícios que não estejam bem consolidados, e se achar pertinente dirijo-me ao sócio 
para qualquer feedback. 

 Ainda no horário de rota, acompanhei um atleta chinês ao longo do seu 
treino, sendo tarefas fáceis de conciliar, pois o número de sócios permitia uma maior gestão 
entre o treino e a sala, e também pelo facto de o atleta já dominar a maior parte dos 
exercícios, forma de execução, bem como metodologia (nº de séries e repetições).  

 

Sábado, dia 25/01/14, participei na formação “Dicas e Mitos na Prescrição de 
Exercício”, orientada pelo formador Mestre Rodrigo Ruivo, com a duração de 4h, onde 
foram abordados temas que são usualmente conhecidos, e que poderão estar 
influenciados por certos “mitos”, passando a mensagem do que realmente é verdadeiro e 
como deve ser realizado, com base em estudos científicos. Ainda foram dadas dicas na 
prescrição dos exercícios, como a forma de os prescrever, certos pormenores em 
determinados exercícios, e como melhorar o nosso treino. 

 

Reflexão Semanal: 

Esta semana foi marcada por exames da faculdade, e por isso realizei 
menos horas de estágio, como forma de concentrar mais neste período de exames, 
sem deixar por completo a minha presença na clínica. 

 No final da semana aconteceu mais uma formação MEX, com o Mestre 
Rodrigo Ruivo, onde foram abordados inúmeros temas e exercícios do quotidiano de um 
profissional do exercício, enriquecendo a minha bagagem formativa e desmistificação de 
dúvidas existentes no mundo do exercício, que está em constante mudança. Será uma 
mais valia na minha formação académica e profissional. 

 

Semana 15 – 27/01/2014 a 01/02/2014 
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Objetivos:  

 Acompanhamento na sala de exercício 

 Análise de estudos caso práticos 

 Formação “Análise de exercícios de 
musculação: uma abordagem 
electromiográfica”  

 

 

 

Descrição das tarefas: 

Segunda-feira, dia 27/01/14, participei nas aulas de abdominais e treino funcional 
em circuito, com o instrutor Filipe, onde foram inicialmente realizados 15 minutos de 
abdominais, e posteriormente a aula de circuito, onde iniciámos um circuito de treino de 
força para pernas e glúteos, realizado duas vezes com descanso entre circuitos, e logo de 
seguida executamos um novo circuito de treino cardiovascular duas vezes, com o mesmo 
descanso entre circuitos. 

 

Terça-feira, dia 28/01/14, iniciei com treino a dois atletas chineses, que realizaram 
um treino semelhante em super-séries, intercalando parte posterior do tronco e braços, 
com início simultâneo dos exercícios, embora um no exercício para parte posterior do 
tronco e o outro no exercício para parte posterior dos braços, trocando logo após a 
finalização das repetições, e apenas com descanso entre séries de dois exercícios. Apenas 
um deles realizou um exercício para a parte anterior do tronco, uma vez que ainda não 
teria solicitado essa zona esta semana, ao contrário do outro atleta que já teria realizado 
treino para esse mesmo grupo muscular. Por fim, realizaram equilíbrio unipedal com 
remate numa bola, e duas séries de 3 exercícios para abdominal. 

Quarta-feira, dia 29/01/14, realizei rota na sala de exercício a partir das 10:30, 
começando por auxiliar uma sócia que tinha algumas dificuldades em realizar os 
exercícios, bem como ajustar as máquinas. Desta forma, relembrei-a de alguns exercícios 
que não se recordava, expliquei o modo de execução, e dei os feedbacks necessários 
durante a execução do mesmo para que realizasse o exercício corretamente, mas sem a 
necessidade da minha presença constante. 

Ainda durante este tempo, apareceu uma sócia que tivera ausente durante algum 
tempo, devido ao facto de ter estado grávida, e posteriormente ter chegado ao fim da 
gravidez. Após 3 meses do parto, regressou ao ginásio, embora tivesse realizado umas 
aulas pós-parto oferecidas pela instituição onde realizou o parto. A sócia iria regressar à 
prática de atividade física, e como o seu plano ainda não estava de acordo com a sua 
recente situação, auxiliei-a com um plano focado para as necessidades pós-parto, sem 
nunca esquecer o facto de agora ter de realizar o aleitamento e carregar o bebé, e por isso 
adequar exercícios que facilitem esse trabalho. 

Posteriormente, acompanhei o instrutor Filipe na sala de exercício às 13h, onde 
realizamos uma pequena discussão sobre possíveis dúvidas sobre os temas abordados 
até à data, e de seguida observamos um plano de treino prescrito a um sócio com uma 
determinada patologia, de forma a detetarmos o que estaria menos adequado à sua 
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situação clínica. Após essa análise, realizamos uma discussão, para que fosse prescrito 
um novo plano de treino. 

Por fim, foram sorteados pelos colegas estagiários presentes, três temas (ombro, 
joelho, indivíduo hipertenso e endomorfo), para que cada um, com o tema sorteado, 
realizasse três exercícios com foco à sua situação, para posterior discussão com 
justificação das nossas escolhas. 

 

Quinta-feira, dia 30/01/14,  iniciei às 10h na sala de exercício, começando por 
auxiliar duas sócias que tenho vindo a acompanhar nas minhas horas de rota, e uma vez 
que têm um plano novo, surgem sempre algumas dificuldades na realização dos exercícios, 
necessitando de ajuda durante a realização do plano de treino, bem como feedbacks 
importantes durante a execução dos exercícios prescritos. 

Ainda durante estas horas, estaria presente um sócio que retomou a atividade física 
para controlar a hipertensão arterial, que notou ter aumentado nos últimos tempos, e por 
isso, necessita de medição da pressão arterial antes e depois do treino, com registo dos 
valores para uma maior controle. 

Realizei ainda o treino de um atleta de futebol chinês, com foco nos grupos 
musculares da parte posterior do tronco e do braço, bem como treino de equilíbrio e dos 
músculos do core. 

Na sessão teórico-prática, com o instrutor Filipe, realizamos demonstração, análise 
e ajudas de diferentes exercícios, num conjunto de 3 exercícios para cada um dos colegas. 
Um conjunto de exercícios consistiu no supino plano com halteres, supino plano com barra 
e aberturas com halteres, seguindo-se outro conjunto composto por remada unilateral com 
halteres, tricípite à testa com toe taps, e puxada à frente (lat machine), e por fim, o conjunto 
de exercícios de agachamento com barra, low row e lift. Cada um de nós, explicou e 
demonstrou os respetivos exercícios aos colegas como se fossem um sócio, e 
posteriormente um dos colegas realizou o exercício demonstrado, com fornecimento de 
feedbacks informativos para a correta realização do exercício, e ainda a correção e ajudas 
mais indicadas para cada tipo de exercício. Por fim, eram discutidos os erros mais comuns 
em cada exercício, e qual seria o melhor posicionamento do instrutor perante o sócio para 
o acompanhar durante o exercício de forma a não cometer esses erros. 

 

Sexta-feira, dia 31/01/2014, substituí um colega de “staff” na sala de exercício, 
onde realizei o acompanhamento a uma sócia que tinha dificuldades na nomenclatura dos 
exercícios, e por isso, ainda não dominava quais os exercícios a realizar, bem como no 
ajuste de máquinas e cargas. Ainda neste tempo, voltei a avaliar a pressão arterial antes e 
depois do treino, ao mesmo sócio do dia anterior. 

O treino do atleta chinês consistiu em treino para a parte anterior do tronco e dos 
braços, bem como rotadores externos, equilíbrio e músculos do core, já que o seu treino 
no dia anterior teria sido para a musculatura posterior. 

 

Sábado, dia 01/02/14, realizei abertura e fecho da sala de exercícios, realizando 
todos os procedimentos de abertura (ligar ergómetros, computador e televisão, colocar 
colchões, barras e pesos nos respetivos lugares, e abrir espaço outdoor), e fecho (desligar 
ergómetros, televisão e computador, colocação dos colchões, pesos e barras em cima de 
aparelhos de musculação, de forma a deixar todo o espaço no chão livre para limpeza). 
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Durante a manhã, dei treino a dois atletas chineses, que realizaram um treino mais ligeiro, 
combinando um pouco de todos os grupos musculares de forma descansar dos estímulos 
dos treinos anteriores. Ainda durante este tempo, auxiliei alguns sócio ao longo do seu 
treino, tanto em execução dos exercícios, como feedbacks durante a realização dos 
mesmos, ou ainda na ajuda de exercícios com cargas próximas de 1 RM, e que 
necessitaram do meu auxílio nas últimas repetições. 

Após o fecho da sala de exercício, participei nos procedimentos organizativos de 
uma formação, dando início logo de seguida à formação orientada pelo professor Pedro 
Medeiros, na formação “Análise de exercícios de musculação: uma abordagem 
electromiográfica”, com a duração de 4h, onde mostrou evidências científicas das ações 
musculares e maiores solicitações dos diferentes grupos musculares, nos diversos 
exercícios de musculação. Ao longo de toda a formação, foram analisados exercícios 
comuns num planeamento de treino, objetivos mais comuns dos praticantes de atividade 
física, e quais os exercícios que mais rapidamente chegam a esses mesmos objetivos de 
trabalho dos diferentes grupos musculares. 

 

Reflexão Semanal: 

As diferentes situações que ocorrem durante a realização da minha rota na sala de 
exercício, fazem com que me adapte a essas mesmas situações, e no caso de situações 
em que não me sinta tão à vontade, obrigar-me-á à posterior pesquisa de conhecimentos 
sobre esse mesmo tema, ficando mais apta para futuras situações semelhantes. Também 
se tem verificado novas mudanças de planos de treino, o que faz com que os sócios não 
conheçam os novos exercícios, embora sejam explicados pelo instrutor responsável, mas 
sendo necessária sempre um acompanhamento posterior durante as primeiras sessões do 
novo planeamento. Desta forma, irá obrigar a uma maior ajuda ao sócio, obrigando à 
interação ativa com o mesmo e de forma a deixá-lo à vontade para tirar todas as dúvidas 
que vão surgindo. Durante toda esta interação, é importante mostrar ao sócio a nossa 
disponibilidade para o ajudar, uma explicação clara dos exercícios, bem como 
demonstração caso necessário, verificação da correta execução do exercício por parte do 
sócio, e ainda possíveis erros que irão fazendo, dando feedback corretivo, e posteriormente 
reforçar a execução correta. 

Esta semana acompanhei diariamente um atleta chinês, vendo a sua evolução no 
treino, bem como as suas adaptações e respostas aos estímulos do treino, percebendo as 
suas fraquezas e pontos fortes, bem como potencializar o seu treino, oferecendo sempre 
estímulos diferentes. 

 Nas sessões teórico-práticas, foram abordados estudos casos importantes para 
futuras abordagens ao sócio, uma vez que surgem sócios com diversas patologias físicas 
e alterações fisiológicas, e é importante estar preparado para saber lidar com esses 
mesmos casos, prescrevendo os exercícios específicos a cada sócio, e não um trabalho 
geral para qualquer pessoa. 

A análise, demonstração e ajudas durante a realização dos exercícios, permite-nos adaptar 
a cada sócio, pois existem vários erros comuns, e dependendo de cada sócio, os erros irão 
ser variados, sendo por isso, muito importante a consciência e preparação das ajudas em 
cada situação. 

 A formação a que presenciei esta semana, tornou-se uma mais valia na minha 
formação, pois aumenta a noção de quais os exercícios mais indicados para trabalhar cada 
grupo muscular, de forma a orientar os indivíduos da forma mais correta no sentido de 
atingir rapidamente os seus objetivos. Nesta formação foi analisada a solicitação de 
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músculos como, o grande dorsal, bicípite, grande peitoral, tricípite, músculos do core, 
glúteos, quadricípite, isquiotibiais e gémeos, nos diversos exercícios de musculação, como 
puxada dorsal, supino plano, agachamento, peso morto, entre muitos outros exercícios e 
respetivas variantes dos exercícios mencionados, com análise da maior solicitação 
muscular nas diferentes variantes. Desta forma, será mais fácil em futuros planeamentos 
de treino, saber quais os exercícios mais indicados para trabalhar cada grupo muscular, 
potenciando os resultados dos indivíduos. 

 

Semana 16 – 03/02/2014 a 07/02/2014 

 

Objetivos:  

 Acompanhamento na sala de exercício 

 Análise de estudos caso práticos 

 

Descrição das tarefas: 

Segunda-feira, dia 03/02/14, realizei treino a dois atletas chineses, com incidência 
na parte anterior do tronco e braços, complementando com trabalho de rotadores externos, 
equilíbrio unipedal, um exercício de trabalho de pernas, e por fim, trabalho abdominal. 

Na rota da sala de exercício, com início às 17h e até ao fecho, comecei logo por dar 
continuidade ao acompanhamento que o meu colega estava a dar a um sócio que veio 
treinar a primeira vez, e por isso, foi-lhe dado um plano de treino inicial e provisório, até 
fazer a nova avaliação e ser prescrito um plano definitivo. A minha interação com este sócio 
foi a de prestar auxílio no nome dos exercícios, a sua correta execução, manuseamento 
do plano de treino, como por exemplo, registo das cargas em cada exercício e posteriores 
progressões, e ainda feedbacks corretivos e positivos durante a execução dos exercícios, 
para que fosse estimulada a motivação do sócio. Uma vez que foi uma hora com muitos 
sócios presentes na sala, tive de dividir a minha atenção pela restante sala, não podendo 
focar-me somente no novo sócio, auxiliando ainda outros sócios, como em passagem de 
cargas mais pesadas para a posição inicial do movimento, ajuda nas últimas repetições 
dos exercícios, e dúvidas existenciais sobre alguns exercícios presentes no plano. 

Ao longo de todo o tempo presente na sala, e também porque estiveram muitos 
sócios presentes, mantive a sala organizada e arrumada, para que o material estivesse 
sempre no seu lugar pronto a ser utilizado, e não interferisse no treino de outros sócios. 

Houve ainda, visitas de pessoas não sócias à sala de exercício, para conhecerem 
as instalações, prestando o meu auxílio na explicação do funcionamento da sala e do 
procedimento a nível do treino. 

No final do dia realizei o fecho da sala de exercício, desligando todos os ergómetros, 
a televisão e computador, após ter feito a contagem dos sócios diários e colocado os planos 
de treino novamente no local inicial, arrumação do material de pesos livres, barras e 
colchões, e zona do instrutor organizada para o próximo dia. 

 

Quarta-feira, dia 05/02/14, iniciei com rota na sala de exercício às 10:30. Durante 
a manhã estiveram presentes bastantes sócios, sendo que a minha atenção tinha de estar 
repartida por todos os sócios, mesmo auxiliando algum deles. Descobri nesta manhã que 
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uma sócia presente na sala era insulino-dependente (diabética tipo I), uma vez que, devido 
a uma tontura, necessitou de ver os valores de glicémia no sangue. Após esta informação, 
conversei com a sócia para tentar perceber à quanto tempo sabia que era insulino-
dependente, e uma vez que teria descoberto em Dezembro de 2013, questionei-lhe se já 
sabia todos os procedimentos, principalmente em relação ao exercício físico, uma vez que 
a glicémia usada no decorrer do treino, permite que não seja necessária a injeção de 
grandes quantidades de insulina, sob a pena de causar hipoglicémias. Entre estes aspetos, 
fui questionando a sócia ao longo do seu treino sobre todo o processo que tem vivido, e ao 
qual se tem que adaptar. 

Também outro sócio, que estaria a fazer o seu segundo treino, necessitou da minha 
ajuda para lhe relembrar quais os exercícios correspondente aos nomes registados no 
plano de treino, bem como ajustes e correções ao longo da execução dos mesmos. 

Na sessão teórico-prática, às 13h com o instrutor Filipe, abordamos temas 
relacionados com a clínica, como aspetos a melhorar, formas de dinamizar o ginásio, e 
ainda a organização de um OpenDay, com o possível tema, formas de dinamizar as aulas 
de grupo apresentadas, e conclusão com um almoço/jantar convívio entre os participante 
e sócios da clínica. 

 

Quinta-feira, dia 06/02/14, comecei pela rota na sala de exercício às 10h, que ao 
contrário do dia anterior, estava mais calmo e com menos sócios, também porque em parte 
do horário coincidiu com a aula de localizada, sendo que algumas alunas apenas vieram à 
sala fazer um pequeno aquecimento, e posteriormente dirigiram-se à sala da aula de grupo, 
fazendo com que a minha atenção a cada sócio presente fosse maior. Além de todas as 
funções habituais que cumpro, como manutenção da sala arrumada e organizada, pro-
atividade perante os sócios presentes, transmitir segurança e autonomia para pedir auxílio 
quando necessário, respondendo com prontidão e empenho, apenas necessitei de auxiliar 
duas sócias na realização dos exercícios prescritos, pois surgem sempre dúvidas no que 
diz respeito à nomenclatura correspondente ao exercício e ajustes de máquinas. 

Às 13h, acompanhei a aula de abdominais, dada pelo instrutor Filipe na sala de 
exercício, correspondente ao programa ABS express de 10 minutos, com uma intensidade 
elevada, devido ao tempo curto. Posteriormente demos continuidade à discussão do 
próximo OpenDay, abordando possíveis temas e sugestões apelativas, e ainda realizamos 
um pequeno apanhado do horário de cada estagiário, e possíveis alterações e 
substituições a fazer. 

 

Sexta-feira, dia 07/02/2014, acompanhei o Mestre Rodrigo Ruivo a Massamá, junto 
do colega Patrick, para a realização do treino aos atletas de futebol chineses, nas 
instalações do clube de Massamá. Uma vez que o grupo era muito extenso, dividimos os 
atletas em três grupos, os quais ficaram com cada um de nós. Para os atletas que não 
iriam jogar no fim-de-semana, e realizaram menos treinos ao longo da semana, ficaram 
com o colega responsável pelo treino de força mais intenso, enquanto os restantes atletas, 
que teriam realizado treinos de força mais intensos anteriormente, e que iriam jogar no fim-
de-semana, foram dividimos em dois grupos para um treino mais leve, uma parte de 
trabalho de estabilidade e core, e outra parte de ativação muscular da parte anterior e 
posterior do tronco, trocando entre si após a realização das tarefas destinadas em cada 
estação. A atenção perante os atletas teria de ser ao máximo, uma vez que os fatores de 
distração entre eles eram elevados, conduzindo a uma diminuição da técnica de execução 
e realização incorreta dos exercícios, levando a más posturas e lesões. 
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Reflexão Semanal: 

Ao longo destas últimas semanas têm-se verificado a presente de muitos sócios 
novos, com novos planos de treino ou até alterações aos planos de sócios que já estavam 
a frequentar o ginásio. Isto faz com que a atenção com os sócios seja maior, principalmente 
com os novos sócios, de forma a sentirem-se integrados e acompanhados ao longo de 
todo o treino, facilitando a execução dos exercícios e para que o domínio com a 
nomenclatura e máquina seja mais rápida. Para que tudo corra dentro da normalidade, 
temos de estar preparados para receber sócios que venham a primeira vez realizar um 
treino, ou mesmo para aqueles que já o têm, mas ainda só o realizaram uma ou dias vezes, 
é importante saber e estar à vontade com todos os procedimentos a adotar. 

 

Semana 17 – 10/02/2014 a 15/02/2014 

 

Objetivos:  

 Acompanhamento na sala de exercício 

 Elaboração de manual de utilização BOSU 

 Formação “Avaliação Postural Global”  

 

 

 

 

Descrição das tarefas: 

Segunda-feira, dia 10/02/14, realizei treino a três atletas chineses, com incidência 
na parte posterior do tronco e braços, dois exercícios de pernas, uma vez que estávamos 
em início de semana, complementando com trabalho de rotadores externos, equilíbrio 
unipedal, e ainda a série de exercícios para abdominal. 

Na rota da sala de exercício, com início às 17h acompanhei os sócios já presentes 
na sala. Um deles, recente mas com presença assídua e que tenho vindo a acompanhar, 
já se encontra bastante autónomo na sala, embora o seu plano ainda seja provisório. 
Também outro sócio que veio pela primeira vez, enquanto o meu colega da rota anterior 
estava na sala, estava a terminar o seu treino. Era um sócio bastante autónomo, com uma 
metodologia de treino já adquirida, e que não quis o treino provisório por nós prescrito. O 
nosso papel perante este sócio, foi o de auxílio no que ele precisasse, e no caso de vermos 
algum procedimento menos correto, ou algum exercício mal executado, de tentar dar esse 
mesmo feedback ao sócio. 

Todos os outros sócios presentes na sala já apresentavam uma autonomia de treino 
que permitia estar mais à vontade na realização dos exercícios, e que não necessitassem 
de ajuda para a realização dos mesmos. Perante o número de sócios e ainda de PT’s 
presentes na sala, mais facilmente o material estava fora do lugar, sendo minha função 
manter a sala arrumada e organizada. 
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Quarta-feira, dia 12/02/14, iniciei com rota na sala de exercícios às 10:30, 
auxiliando os sócios durante o seu treino, ou para aqueles que são mais autónomos, 
mostrei me disponível para intervir em qualquer situação do seu treino que fosse 
necessário o meu feedback ou ajuda. Ao contrário de outras quartas-feiras, o dia de hoje 
foi um pouco mais calmo, podendo prestar mais atenção a cada sócio presente na sala, e 
ainda abordar cada sócio de forma mais calma, no sentido de socialização. 

Na hora teórico-prática, além de uma breve discussão sobre um plano de treino de 
um sócio, observámos algumas máquinas da sala que estavam com alguns problemas, e 
tentamos solucionar e fazer a manutenção das mesmas, de forma a estarem sem qualquer 
tipo de problema a quando da realização de um exercício por parte do sócio. 

Neste dia realizou-se ainda a reunião mensal dos instrutores da sala de exercício, 
juntamente com o Diretor da Clínica das Conchas, de forma a abordar diversas alterações 
e novas implementações de tarefas na sala de exercício, para que fossem tiradas todas as 
dúvidas acerca das mesmas, e qual o feedback de cada um em relação às novas 
alterações. Também outros temas foram discutidos em prol do melhoramento do serviço 
ao sócio e de todas as situações que têm vindo a surgir e qual a melhor forma de lidar com 
elas. 

 

Quinta-feira, dia 13/02/14, comecei por realizar rota na sala de exercício às 10h e 
às 11h em simultâneo dei treino a dois atletas chineses. Ao longo da manhã fui gerindo os 
sócios que necessitavam de auxílio perante os novos exercícios, bem como feedbacks 
necessários na execução de alguns exercícios já realizados com maior frequência, e ainda 
acompanhamento aos dois atletas que realizaram treino para a parte anterior do tronco e 
braços, rotação externa, equilíbrio unipedal e trabalho de abdominais. 

Às 13h, na sessão teórico-prática, foi discutido um tema entre os colegas de estágio 
sobre o qual teríamos de realizar uma tarefa, de que forma iriamos trabalhar nesse tema, 
com todos os aspetos importantes a ter em atenção na realização do mesmo. 

 

Sexta-feira, dia 14/02/2014, acompanhei o Mestre Rodrigo Ruivo e o colega de 
estágio a Massamá, para a realização do treino dos atletas chineses em contexto de 
ginásio, após o seu treino em campo. Foram criados 3 tipos de trabalhos, num conjunto de 
vários exercícios em cada estação, ficando cada um de nós responsável por um conjunto 
de exercícios, e onde os atletas realizaram os exercícios de acordo com o objetivo de treino 
para o dia de hoje, tendo em conta o treino realizado ao longo da semana. 

 

Sábado, dia 15/02/2014, realizei rota na sala de exercício às 13h até ao fecho da 
sala de exercício. Até à hora de fecho, estiveram presentes vários sócios, que de uma 
forma geral são mais autónomos, mas devido ao seu objetivo de treino exigir 
implementação de cargas elevadas, necessitam do apoio do instrutor para iniciar ou 
finalizar algum tipo de exercícios. Por fim, todas as tarefas de fecho da sala de exercício 
foram cumpridas, passando rapidamente ao auxílio dos colegas de estágio que estavam a 
organizar a formação que iria acontecer ao longo da tarde. Todos os procedimentos como, 
preparação de todo o material da sala, material para os participantes, material para o 
formador, receção aos participantes, explicação e guia aos participantes até ao local da 
formação, foram executadas pelos colegas responsáveis pela formação, a tempo do início 
da mesma. O tema da formação foi Avaliação Postural Global, com o formador João Moita, 
onde foi realizada uma introdução ao que é a postura, os diferentes tipos de postura, quais 
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as suas condicionantes, de que forma a podemos observar e avaliar, e posteriormente, 
numa sessão mais prática, aplicar os conhecimentos adquiridos nos colegas participantes, 
dando feedbacks uns aos outros e discutindo com o formador. 

 

Reflexão Semanal: 

Ao longo desta semana dei continuidade ao iniciado no início do ano, relativa à 
elaboração de um manual de utilização de um material da sala de exercício, com o intuito 
de saber mais sobre esse tipo de material, todos os cuidados a ter com o mesmo, como 
utilizá-lo e aplica-lo num contexto de treino. 

Os treinos aos atletas chineses têm continuado a ser realizados, com uma notória 
assiduidade por parte de determinados atletas, mostrando o seu interesse e motivação. 

A formação desta semana foi de bastante interesse, principalmente na minha área 
de interesse, embora seja um tema para muita discussão, sendo que apenas estas horas 
de formação deram uma ajuda para uma futura abordagem postural aos sócios, e que 
aspetos ter mais em atenção nessa mesma abordagem, de que forma ajudá-los e orientá-
los no seu problema, mas sempre de uma forma mais geral, pois seriam necessárias mais 
formações e uma maior especialização no tema para que a abordagem a um sócio fosse 
mais pormenorizada. Desta forma, considero que este tipo de formação seja uma boa 
aposta futuramente, sendo interessante adquirir conhecimentos mais profundos sobre este 
tema.  

 

Semana 18 – 17/02/2014 a 21/02/2014 

 

Objetivos:  

 Acompanhamento na sala de exercício 

 

 Continuação da elaboração do manual de 
utilização BOSU  

 

 

Descrição das tarefas: 

Segunda-feira, dia 17/02/14, comecei por realizar a avaliação de aptidão física aos 
atletas de futebol chineses, para comparar com os valores iniciais e poder observar a sua 
evolução. Esta avaliação consistiu no registo dos valores de pressão arterial e FC de 
repouso, bem como peso e % de MG, observadas na balança Tanita. Em seguida, 
realizaram o teste de flexibilidade “Sit and Reach”, registando perna direita e esquerda. 
Posteriormente foram realizados os testes de endurance de push up’s e abdominal crunch, 
que consistiram na realização de cada um dos exercícios durante 1 minuto, registando o 
número máximo de repetições feitas, com a correta execução. Por fim, avaliamos 1 RM 
para o exercício de Supino e Puxada Dorsal à frente, começando por fazer um pequeno 
aquecimento com uma carga que permitisse realizar 10 repetições, e posteriormente uma 
segunda série de 5-8 repetições, até chegar a uma terceira série, incrementando uma 
carga que permitisse o atleta realizar 3-4 repetições, e assim calcular o seu RM através 
desses valores. 
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Às 17h entrei na sala de exercício, começando por dar uma aula de abdominais a 
3 sócios presentes na sala, aos quais convidei para a realização da aula marcada no plano 
de aulas de core express de 10 minutos. Uma das sócias era a primeira vez que estava a 
realizar um plano de treino na sala de exercício, e por isso fez um treino mais 
cardiovascular antes da minha chegada à sala. Todos os sócios realizaram a aula com 
sucesso, sendo o feedback final muito positivo. Após a aula, dei continuidade ao meu 
trabalhado na sala, acompanhando os sócios presentes e que estavam a realizar os seus 
treinos. Junto ao término da rota da sala de exercício, houve uma grande afluência de 
sócios, principalmente novos sócios, mas que iriam participar na aula de abdominais e 
circuito a iniciar às 19:15, e por isso, iriam realizar um pequeno aquecimento na sala de 
exercício. Durante o meu turno, tive ainda, o acompanhamento de um novo colega, com o 
qual fiz uma pequena abordagem de alguns procedimentos da sala de exercício, bem como 
dúvidas que lhe iam surgindo. 

Às 19:30, participei na aula de circuito dada pelo instrutor Filipe, e uma vez que a 
maioria dos participantes estava a iniciar a prática de atividade física, a aula foi realizada 
com uma dinâmica diferente, intercalando exercícios de aquecimento, descontração e 
retorno à calma com recurso a várias Fitball’s, passadas entre os participantes em círculo, 
com exercícios de força para pernas e tronco. 

 

Quarta-feira, dia 19/02/14, comecei na sala de exercício às 10:30, com 
acompanhamento aos sócios presentes. Dois dos sócios presentes estavam a realizar o 
seu plano de treino pela segunda vez, pelo que acompanhei-os com mais atenção 
relativamente a outros sócios mais antigos, esclarecendo as suas dúvidas sobre os 
exercícios, formas de execução e dar feedbacks necessários ao longo de todos os 
exercícios. 

Também uma sócia mais antiga, trouxe o seu irmão para vir experimentar a sala de 
exercício, e posteriormente realizar a aula de grupo de cycling. Durante a sua presença na 
sala de exercício, abordei-o no sentido de perceber quais os seus objetivos, se já tinha 
realizado exercício físico alguma vez e qual a sua preparação física, de forma a indicar-lhe 
os melhores exercícios para realizar na sala de exercício, antes de ir para a aula de cycling. 
Ao longo da realização dos exercícios acompanhei o sócio de forma a sentir-se à vontade 
e integrado, passando uma boa imagem do nosso centro de exercício. 

Às 13h iniciou o acompanhamento teórico-prático com o instrutor Filipe, onde 
demos continuidade ao trabalhado iniciado na semana passada, de manutenção de alguns 
ergómetros, avaliando o seu funcionamento, quais as suas falhas, o que poderia ser 
modificado de forma a potencializar o trabalho do sócio, e ainda, manipular os aparelhos 
para que ficassem com melhor apresentação. 

Ainda neste tempo, prestei auxílio ao Mestre Rodrigo Ruivo numa apresentação 
sobre os diversos testes a realizar para a zona do ombro, ilustrando-a com fotografias reais, 
nas quais participei. 
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Quinta-feira, dia 20/02/14, comecei por 
acompanhar os sócios na sala de exercício às 10h, 
auxiliando em novos planos de treino, ajustes de 
máquinas, bem como arrumação da sala de 
exercício. Numa fase inicial, o nº de sócios era 
reduzido, estando maioritariamente presente sócios 
acompanhados do seu PT, não sendo por isso, 
necessária a minha intervenção perante esses 
sócios, mas uma vez utilizados diversos materiais ao 
longo das sessões de treino, ia auxiliando os colegas 
na arrumação da sala de exercício. Posteriormente, 
estiveram presentes novamente os sócios mais recentes que acompanhei na Segunda e 
Quarta-feira, ajudando-os nos exercícios que ainda sentem algumas dificuldades ou não 
se recordam da forma de execução. 

Estiveram presentes dois atletas chineses para realizar o seu treino, onde os 
acompanhei ao longo dos exercícios, dando um auxílio maior, uma vez que, fizemos 
progressão de cargas, aumento por isso os pesos. O treino consistiu em trabalho da 
musculatura anterior do tronco e braços, ombros com menor incidência, e por fim equilíbrio 
unipedal com remate e trabalho do core. Todos os exercícios foram diferentes ao habitual, 
para que os estímulos fossem diferentes. O circuito de abdominais também foi alterado, 
aumentando o grau de dificuldade e solicitando maior estabilização da zona do core. 

Às 13h, iniciou a aula de abdominais express de 10 minutos, na sala de exercício 
dada pelo instrutor presente na sala, à qual também participei. Posteriormente, durante a 
sessão teórico-prática, foram discutidos assuntos entre colega de estágio e coordenador 
da sala de exercício, relativamente a disponibilidades para a sala de exercício, e após isso, 
foi dada continuação do trabalho do BOSU, juntamente com o meu colega de estágio. 

 

Reflexão Semanal: 

O início de semana foi marcada por uma dinâmica diferente do habitual. Foi 
realizada a avaliação aos atletas de futebol chineses, com elevada importância para que 
sejam comparados valores e tiradas conclusões sobre a sua evolução ao longo dos treinos. 
De uma forma geral, é notória a evolução dos atletas, sendo importante a continuidade do 
trabalho feito com eles. Também durante a minha rota da sala de exercício, tenho verificado 
uma grande afluência de novos sócios, sendo por isso, muito importante, um 
acompanhamento adequado para que se sintam bem e integrados. Também com os sócios 
já mais antigos, tenho criado uma proximidade maior, permitindo que se sintam mais 
confiantes em pedir-me auxílio ou até mesmo na forma de socialização com todos eles, 
contribuindo para um ambiente positivo e de descontração na sala de exercício. 

Com a participação na aula de grupo de circuito, pude observar a importância de 
adaptar a aula perante os participantes, uma vez que, a dinâmica da aula permitiu a criação 
de pausas ao longo da aula, e de vários retornos à calma para que, os alunos 
conseguissem acompanhar toda a aula, e ainda a realização de exercício diferentes e com 
maior interação entre participantes, tornando a aula divertida e atrativa.  

Perante a receção dos novos sócios, é solicitado uma maior interação com os 
mesmos, auxiliando-os ao longo do seu treino, mas sem descurar a restante sala, com 
outros sócios presentes. Também é importante deixar os novos sócios autónomos, e dar 
uma primeira explicação dos procedimentos, e posteriormente deixar o sócio realizar as 
tarefas sozinho, para que não se torne pendente do instrutor. 
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Semana 19 – 24/02/2014 a 30/02/2014 

 

Objetivos:  

 Acompanhamento na sala de exercício 

 Treino aos atletas chineses 

 Avaliação aos atletas de futebol chineses 
do escalão de sub-19 

 

 

Descrição das tarefas: 

Segunda-feira, dia 24/02/14, comecei por dar treino a um atleta chinês às 14h, com 
incidência na parte anterior do tronco e braços, pernas e musculatura do core. O protocolo 
de treino mantém-se igual, embora para os exercícios de pernas, apenas são feitas 2 
séries, para que não haja demasiado desgaste. Foi ainda incluído um exercício de rotação 
externa, e para a musculatura posterior da coxa e glúteos, pois são músculo negligenciados 
ao nível do treino nos jogadores de futebol, tendo a parte anterior da perna muito fortalecida 
relativamente à parte posterior, causando inúmeras lesões. 

Às 17h iniciei na sala de exercício com aula de abdominais, intercalando exercícios 
de prancha com diversas variações e em decúbito dorsal para a zona superficial e oblíqua 
da parede abdominal. Em seguida, acompanhei os sócios presentes na sala, e realizei 
avaliação a dois sócios que vieram pela primeira vez. Após esta avaliação, encaminhei-os 
aos ergómetros para realizar aquecimento, indicando-os para o que se sentiam mais à 
vontade. Durante este aquecimento, prescrevi o seu treino de força geral, pois é provisório, 
para que realizassem após o aquecimento. Além da conversa que tive com os novos 
sócios, de forma a ter um resumo do seu historial clínico e físico, e perceber quais os seus 
objetivos, também ajudei outros sócios que realizavam o seu treino há pouco tempo, sendo 
por isso necessário, auxiliar na nomenclatura dos exercício e dar feedback para a sua 
correta execução.  

Ao final do dia, a maioria dos sócios presentes são autónomos, embora necessitem 
de auxílio nas cargas aplicadas, pois são treinos com o objetivo de hipertrofia. No decorrer 
dos seus treinos, estava marcada uma aula de abdominais express às 20:45, convidando-
os a realizar a aula, fazendo um pausa no seu treino, à qual tive aderência de 2 sócios em 
3 presentes. Após a aula, os sócios continuaram o seu treino normalmente. 

Por fim, realizei o fecho da sala de exercício às 22h, arrumando todos os halteres 
e discos nos locais corretos, e de forma a deixar o chão livre para a limpeza, bem como 
ergómetros desligados, colchões e restante material arrumados em cima das máquinas de 
musculação, e por fim, desligar computador, televisão e baixar as grades da sala de 
exercício. No fecho, realizei ainda a contagem dos sócios que estiveram presentes durante 
todo o dia, de acordo com os planos de treino deixados na zona de “diários”, e colocando 
posteriormente nos locais indicados com a letra do seu nome próprio. 

 

Terça-feira, dia 25/02/14, realizei avaliação e treino ao grupo de atletas de futebol 
chineses, do escalão de sub-19. Em primeiro lugar foram avaliados os valores de pressão 
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arterial, FC repouso, peso e % MG, e posteriormente foram realizados os testes de 
resistência de abdominais e push up’s durante 1 minuto. Após estas avaliações, seguiu-se 
o treino, iniciando com alongamentos da zona posterior da coxa, e após aos alongamentos, 
os atletas foram divididos em 2 grupos, um de 3 e outro de 2, ficando cada grupo com 2 
exercícios realizados em super-série, trocando entre eles após a execução de 4 séries. Um 
sexto jogador realizou apenas treino de fortalecimento da musculatura do core, uma vez 
que relatava dores na zona lombar. Após o treino em super-séries, os atletas realizaram 
exercícios de rotação externa e equilíbrio unipedal com remate, finalizando com um circuito 
de abdominal. 

Às 13h, deu-se início à aula de abdominais durante 15 minutos, onde o instrutor 
Filipe dinamizou a aula com materiais, como discos, intervalando com exercícios de 
abdominal sem qualquer tipo de material. Posteriormente, começou a aula de TRX, durante 
45 minutos, onde foram intercalados exercícios de força usando materiais como barras 
com pesos, step’s e colchões, com exercícios no TRX.   

 

Quarta-feira, dia 26/02/14, realizei rota na sala de exercício, com início às 10:30, 
acompanhando os sócios presentes na sala ao longo do seu treino. Ao longo da manhã, 
além dos sócios habituais e com os seus planos de treino familiarizados, auxiliei sócios 
mais recentes, e que têm dúvidas nos exercícios prescritos, bem como feedbacks 
importantes para a correta execução dos mesmos. Também prestei auxílio em exercícios 
com cargas elevadas ou que exigiam uma melhor técnica, prestando maior atenção e 
estando próximo dos sócios ao longo da execução dos exercícios. Um possível sócio que 
veio experimentar a sala de exercício e as aulas de grupo ao longo da semana anterior, e 
ao qual acompanhei nos vários dias que estive presente, já realizou a inscrição na clínica, 
e também trouxe um amigo para experimentar, à semelhança do que fez. Durante a 
presença de ambos, dei as explicações necessárias para a realização dos exercícios, uma 
vez que nenhum deles tinha plano de treino e experiência em ginásios, e ainda 
acompanhei-os na realização de alguns exercícios de musculação, para que 
diferenciassem dos ergómetros. Posteriormente, os sócios dirigiram-se à aula de grupo de 
cycling para realizarem a aula. 

Após a minha saída da sala de exercício, também me dirigi à aula de grupo de 
cycling para participar como estagiária, realizando toda a aula à semelhança dos sócios, 
mas ficando responsável por dar os alongamentos na parte final da aula. A aula contou 
com a presença de 7 sócios, além de mim e do instrutor Paulo Morais. O instrutor 
posicionou a minha bicicleta de frente para os sócios, para me diferenciar como estagiária 
e tomar o comando da aula no final. Ao longo da aula foram intercaladas músicas de ritmo 
rápido com ritmo lento, simulando descidas e subidas, respetivamente. O instrutor desligou 
as luzes da sala e ligou as luzes de cor presentes na sala de forma a dinamizar a aula de 
grupo, criou estratégias de motivação e incentivo para um pedalar mais acentuado em 
certos momentos das músicas. Também deu incentivos individuais a cada sócio ao longo 
de toda a aula, para que aumentassem o seu ritmo na aula e não deixassem diminuir o 
ritmo devido ao cansaço. Por fim, os alongamentos foram dados por mim no final da aula, 
iniciando por alongamentos em cima da bicicleta, seguindo-se a descida da bicicleta e 
completando os mesmos. 

Às 14:30 iniciei a sessão teórico-prática com o instrutor Filipe Martins, onde 
discutimos os planos de treino prescritos aos sócios novos na segunda-feira, durante a 
minha rota da sala de exercício, abordando os aspetos a melhorar e fazendo pequenas 
alterações aos exercícios prescritos. Durante esta sessão, prescrevi ainda os planos de 
treino dos atletas chineses para os restantes dias da semana, e ainda para toda a semana 
que vem, devido à minha ausência. 
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Reflexão Semanal: 

O acompanhamento na sala de exercício iniciou-se de forma muito ativa, devido à 
presença de novos sócios em horários coincidentes, sendo muito importante nestas 
situações estar familiarizada com todos os procedimentos a realizar, bem como garantir a 
satisfação dos mesmos. De uma forma geral, considero que ocorreu tudo dentro da 
normalidade, não deixando descurar a restante sala de exercício durante as intervenções 
com os novos sócios. 

Com a presença de muitos atletas chineses num só momento de treino, a tarefa de 
acompanhamento e manutenção no foco das tarefas torna-se mais árdua, mas com o 
auxílio de um outro colega presente na sala de exercício e a autonomia da maioria dos 
atletas nos exercícios realizados ajuda neste acompanhamento. É importante não deixar 
nenhum atleta muito tempo parado, e para isso são criadas estratégias de combate a essas 
situações, e também para não deixar as más posturas apoderem-se do cansaço e 
distrações que ocorram. 

Devido há minha ausência nos próximos dias, e uma vez que tenho acompanhado 
os atletas diariamente, realizando os seus planos de treino e sabendo em que ponto do 
treino se encontram, decidi deixar todos os treinos planeados de forma a terem um melhor 
acompanhamento ao longo da minha ausência, e para que evoluam de forma mais rápida 
e eficaz. 

 

Semana 20 – 10/03/2014 a 15/03/2014 

Objetivos:  

 Acompanhamento na sala de 
exercício 

 Treino aos atletas chineses 

 Curso Ombro a Ombro 

 

 

 

 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 10/03/14, iniciei com treino a um atleta de futebol chinês, onde 
começamos por realizar exercícios de pernas, uma vez que é início de semana. 
Posteriormente, o treino incidiu na parte posterior do tronco e braços, e ainda, circuito de 
exercícios para o core, com grau de exigência mais elevada ao habitual. 

Às 16h, iniciei acompanhamento aos sócios na sala de exercício, com aula de 
abdominais express às 17h, realizada no espaço outdoor no ginásio, uma vez que estava 
bom tempo e seria do agrado dos sócios. 
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No decorrer da tarde, auxiliei os sócios ao longo do seu treino, dando feedbacks, 
ajudas nos exercícios, correções, e demonstração de alguns exercícios. 

Às 19:30, realizei aula de circuito, com o instrutor Filipe, composta por dois circuitos, 
realizados duas vezes cada. 

 

Terça-feira, dia 11/03/14, dei treino a um atleta chinês, com base na mesma 
metodologia do dia anterior, acrescentando um pouco de treino cardiovascular no final do 
treino.  

 

Quarta-feira, dia 12/03/14, iniciei com rota na sala de exercício às 10:30, onde 
comecei por acompanhar duas novas sócias, que teriam acabado de realizar a avaliação 
com um instrutor, e iriam iniciar um novo plano de treino, necessitando do meu auxílio em 
alguns exercícios. Ainda neste tempo, dei treino a um atleta chinês, onde tive de dividir a 
atenção entre as novas sócias e o treino do atleta, e ainda auxiliar outros sócios que 
necessitaram de pequenas ajudas ao longo dos treinos. Todos os sócios tiveram o devido 
auxílio, conseguindo fazer a gestão das ajudas e do treino dado em simultâneo. 

Na hora teórico-prática, o instrutor Filipe, reuniu individualmente comigo e com o 
meu colega de estágio, fazendo um apanhado de todos os procedimentos pelos quais um 
sócio tem de passar desde o momento em que se inscreve na clínica, realizando várias 
questões e simulando vários casos, para que cada um referisse os pontos abordados até 
à data, e demonstrasse os conhecimentos. A conversa incidiu sobre o contacto com o sócio 
na sala de exercício pela primeira vez, a posterior avaliação médica, avaliação física com 
o instrutor de exercício, e respetivos procedimentos em cada momento, bem como todos 
os testes a realizar durante a avaliação física, e posteriores procedimentos da sala de 
exercício e de venda de PT. Ao longo da conversa, fui demonstrando os conhecimentos 
que adquiri, bem como o modo como procederia nas diversas situações, onde foram 
realizadas pequenas discussões e abordagem ao referido. 

 

Quinta-feira, dia 13/03/14, comecei por acompanhar os sócios na sala de 
exercício, intervindo como habitual, nos momentos e auxílios que fossem necessários, e 
ainda na ajuda a executar os planos de treino de sócios recentes, ao longo de todos os 
exercícios prescritos. 

De seguida, prestei auxílio na organização do curso “Ombro a Ombro”, a realizar 
na sexta-feira e no sábado, com o preletor, Mestre Rodrigo Ruivo, preparando material 
para entregar aos participantes. 

 

Sexta-feira, dia 14/03/14, acompanhei com antecedência, o preletor Mestre 
Rodrigo Ruivo, ao curso “Ombro a Ombro” que iria iniciar às 9h, auxiliando-o nos pequenos 
preparativos iniciais. A sessão teve início à hora marcada, sem quaisquer imprevistos, 
decorrendo dentro das normalidades e seguindo as linhas do programa previamente 
realizado. O dia foi composto maioritariamente por sessão teórica, e uma pequena sessão 
prática, havendo continuidade no dia seguinte, com prevalência na sessão prática, com 
realização dos testes e exercícios abordados neste dia. No final da sessão, auxiliei 
novamente o preletor, nos procedimentos pós-formação e arrumação de material. 
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Sábado, dia 15/03/2014, realizei abertura da sala de exercício às 10h, e procedi a 
todas as tarefas a realizar antes da mesma, tendo a sala pronta alguns minutos antes. 
Ainda antes da hora de abertura da sala, começaram a chegar sócios para realizar os seus 
planos de treino, contando o dia com a presença de um número elevado de sócios, superior 
ao habitual. Estiveram presentes sócios habituais e com autonomia na realização do seu 
plano de treino, e ainda sócios mais novos, ou que apenas treinam com um PT, e que 
necessitaram de maior auxílio durante a execução dos exercícios, sendo necessário a 
demonstração dos exercícios, correções para uma boa postura, e ainda feedbacks 
importantes para uma correta realização dos exercícios. 

Por fim, realizei o fecho da sala de exercício, procedendo de forma semelhante à 
abertura, e deixando a sala arrumada e todos os equipamentos desligados. 

 

Reflexão Semanal: 

 Durante esta semana, continuou a verificar-se a presença de muitos sócios 
recentes, sendo importante dar um maior foco à realização dos seus treinos, para que não 
ganhem más posturas ou maus hábitos de treino, e procedam de forma correta o seu treino 
e de forma autónoma. 

 Em certos momentos, que me encontrei envolvida por várias situações em 
simultâneo, tentei dar maior ênfase aos sócios mais recentes e com maiores carências, e 
auxiliar os restantes no que precisassem, bem como orientar o treino dos atletas chineses 
nos momentos mais oportunos, sem deixar ninguém sem auxílio. 

 A conversa individual com o instrutor Filipe, foi bastante produtiva no sentido de 
fazer uma revisão a todos os procedimentos e conteúdos abordados ao longo destes 
meses, e para perceber quais os pontos mais fracos que poderíamos ter, tentando 
combater os mesmos, e verificar de que forma nos sentiríamos relativamente a todos os 
procedimentos a executar como instrutor de sala de exercício. 

 A semana foi marcada pela presença no curso “Ombro a Ombro”, com o Mestre 
Rodrigo Ruivo, de elevado interesse para a minha carreira profissional, visto ser um dos 
problemas com que nos deparamos no dia-a-dia da sala de exercício. Apenas pude estar 
presente no primeiro dia de formação, contando com uma introdução e abordagem de toda 
a estrutura do ombro, realizando uma sessão prática de testes para avaliação de dor, e 
qual a sua proveniência, para que posteriormente se possa intervir no sentido de eliminar 
a dor com eficácia. Mesmo com uma presença incompleta no curso, ficou a aquisição de 
muitos conhecimentos sobre a estrutura do ombro, e ficando a curiosidade de saber ainda 
mais, bem como um grande interesse pelo tema. 

 

Semana 21 – 17/03/2014 a 21/03/2014 

 

Objetivos:  

 Acompanhamento na sala de exercício 

 Treino físico de atletas de futebol 
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Descrição das tarefas:  

Terça-feira, dia 18/03/14, às 11h comecei por dar treino a 3 atletas de futebol 
chineses, que realizaram treino para a parte posterior do tronco e braços, bem como 3 
exercícios de reforço dos isquiotibiais e glúteos, zonas mais lesadas neste tipo de atletas. 
Por fim, foi realizado um circuito de reforço abdominal. 

Às 17h dei início ao acompanhamento na sala de exercício, onde convidei os dois 
sócios presentes na sala a realizaram a aula de core express de 10 minutos. A sócia 
presente começou por dizer que não podia realizar a aula, devido aos vários problemas de 
coluna que tem, entre eles a falta de uma vértebra, e duas hérnias em locais diferentes. 
Após uma conversa com a mesma, no sentido de perceber quais as suas limitações e 
medos, convidei-a a realizar a aula, fazendo exercícios alternativos para as suas 
limitações. Durante a aula, dei a aula para os dois sócios, com exercícios diferentes com 
uma atenção especial à sócia. Embora uma aula pouco intensa, a sócia sentiu-se 
confortável e sem dor, e com o objetivo do trabalhado da aula cumprido. 

No restante tempo de acompanhamento dos sócios na sala, auxiliei alguns sócios 
mais recentes com os exercícios que não se lembravam ou que tinham mais dificuldades 
na realização, bem como correções pontuais que fossem necessárias durante os 
exercícios. 

 

Quarta-feira, dia 19/03/14, comecei por acompanhar os sócios na sala de exercício 
às 10:30, auxiliando-os nos exercícios onde sentiam maiores dificuldades, ou onde era 
necessária a minha intervenção por alguma execução menos correta, ou alguma sugestão 
que facilitasse a execução do exercício.  

Na hora teórico-prática, realizamos auxílio na manutenção de alguns equipamentos 
da sala de exercício, e tivemos um pequeno diálogo entre instrutores e estagiários sobre 
alguns aspetos do estágio, bem como atividades que pudéssemos dinamizar. 

 

Quinta-feira, dia 20/03/14, iniciei na sala de exercício às 10h, acompanhando os 
sócios presentes. Simultaneamente, dei treino a 4 atletas chineses, onde criei estratégias 
de forma a nenhum atleta ficar em tempo de espera. Os atletas foram divididos em dois 
grupos, realizando dois exercícios cada um, um para parte anterior do tronco e outro para 
a parte anterior do braço. Os atletas realizaram as séries dos dois exercícios, e 
posteriormente trocaram com o outro grupo, para os dois exercícios que os colegas teriam 
feito em primeiro lugar. Inicialmente dei uma orientação relativamente às cargas, mas 
posteriormente cada atleta tinha consciência das repetições que teria de fazer, e qual a 
carga adequada. O meu auxílio focou-se nos exercícios com maior risco de ter dificuldade 
em terminar a série, tendo que auxiliar na fase final dos exercícios. Enquanto da realização 
de uns, prestava atenção aos outros, para eliminar posições inadequadas, cargas 
excessivas ou leves, ou até mesmo formas de execução menos adequadas devido ao 
cansaço do acumular das repetições. Após os 4 exercícios, um dos grupos realizou passes 
com uma bola medicinal entre eles, com apenas um apoio numa plataforma instável, 
enquanto o outro grupo realizava outros dois exercícios, trocando os exercícios entre 
grupos após uma execução de cada, e assim consequentemente, até completarem as 
séries correspondentes a cada tarefa. No final, realizaram um circuito de abdominais, 
envolvendo 5 exercícios, repetidos 3 vezes. 
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Ao longo do treino com os atletas, prestei auxílio pontualmente a sócios que 
necessitaram em certos momentos de algum esclarecimento, mostrando a minha inteira 
disponibilidade para com eles, embora estivesse envolvida no treino dos atletas chineses.  

 

Sexta-feira, dia 21/03/14, participei na aula de grupo Cross Funcional às 13:15 com 
o instrutor Paulo, onde realizamos 3 séries de dois exercícios, sem descanso e com o 
objetivo de terminar o número de repetições para cada exercício. De seguida, realizamos 
mais 5 séries de outros dois exercícios, com o objetivo de terminar as repetições totais num 
período de tempo. Por último, foi realizado um trabalho em protocolo Tabata, ou seja, 20 
segundos de exercício e 10 de descanso, perfazendo 4 minutos de trabalho num só 
exercício. 

 

Reflexão Semanal: 

 Ao longo desta semana surgiram novas situações, às quais tive de corresponder e 
agir em conformidade com as mesmas. Ao surgir uma sócia com diversos problemas ao 
nível da coluna, aceitando realizar uma aula de abdominais, é importante ter em atenção 
todas as informações que foram dadas e quais os riscos e limitações, e criar uma aula 
adaptada e ao mesmo tempo com interesse, para que a sócia sinta a diferente no tipo de 
acompanhamento por mim dado. Na minha opinião, consegui criar uma cumplicidade com 
a sócia, deixando-a satisfeita por realizar a aula, mesmo tendo o seu problema. 

 Outra situação que me obrigou a organizar de forma a conseguir estar atenta a 
várias situações, foi no momento de dar treino aos atletas de futebol, tendo que organizar 
os exercícios de forma que os atletas não ficassem com períodos de pausa prolongados, 
estando sempre ativos, e ainda, ajudar os sócios presente na sala, mantendo-me 
disponível para qualquer auxílio que necessitassem. De uma forma geral, os objetivos 
foram cumpridos, não ficando qualquer situação mal resolvida. 

 Com todas estas situações, a minha dinâmica na sala de exercício aumentará e os 
meus conhecimentos acerca das várias patologias irão ser mais eficazes, procurando 
saber mais quando os mesmos surgem. 

 

Semana 22 – 24/03/2014 a 28/03/2014 

 

Objetivos:  

 

 Acompanhamento na sala de 
exercício 

 Teste Yo-Yo em atletas de futebol 

 

 

Descrição das tarefas:  

Terça-feira, dia 25/03/14, às 13h realizei aula 
de abdominais com o instrutor Filipe, onde 
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realizamos uma série de exercícios em decúbito dorsal, outra em decúbito ventral em série 
de pranchas com objetivo de tempo, variando vários tipo de prancha, e para finalizar, em 
decúbito dorsal, com o auxílio de um disco de 5kg, como forma de aumentar a intensidade 
dos exercícios através de uma carga externa.  

Às 17h dei início ao acompanhamento na sala de exercício, dando continuidade ao 
treino dos atletas chineses que estariam presente na sala já tinham começado a realizar o 
seu treino. Não realizar a aula de abdominais express de 10 minutos, uma vez que não 
estava ninguém presente na sala além dos atletas. Desta forma, apenas auxiliei os atletas 
no restante treino, havendo um novo atleta, e por isso prestei maior atenção no seu treino, 
usando o atleta já frequente no treino para demonstrar os exercícios e forma de execução. 

Os dois sócios presentes na semana passada na aula de abdominais, estavam 
novamente presentes, mas uma hora mais tarde, pelo que não realizaram a aula, no 
entanto, acompanhei-os de forma próxima, principalmente à sócia que teria os vários 
problemas ao nível da coluna. Todo o restante acompanhamento fez-se de forma 
semelhante ao habitual, mostrando prontidão aos sócios quando fosse necessário, e 
corrigindo as execuções dos movimentos menos corretas.  

 

Quarta-feira, dia 26/03/14, iniciei o acompanhamento na sala de exercícios aos 
sócios presentes às 10:30 e em simultâneo dei treino a dois atletas de futebol, realizando 
dois exercícios em simultâneo e em protocolo de super-séries. Ao longo da manhã 
estiveram presentes sócios com os quais ainda não me tinha cruzado, mas que já tinham 
vindo algumas vezes, e por isso já realizavam o plano de treino sem qualquer dúvida, 
mostrando, mesmo assim, a minha disponibilidade caso tivessem alguma dúvida em 
qualquer exercício. Mesmo com o à vontade que os sócios mostraram na realização do 
seu treino, tomei maior atenção ao plano de treino destes sócios, para eliminar execuções 
erradas que pudessem ter ou posturas menos adequadas. 

Às 13:30 iniciei sessão teórico-prática com o instrutor Filipe, onde juntamente com 
o meu colega de estágio, realizamos uma discussão sobre uma nova sócia e o seu 
respetivo plano de treino, que teria surgido quando o meu colega de estágio se encontrava 
na sala, e por isso acompanhou-a na sua fase inicial de treino. Foram abordados todos os 
procedimentos que foram realizados, quais as limitações da sócia, quais os exercícios 
prescritos de acordo com as suas limitações, e que aspetos a melhorar numa próxima 
situação semelhante. 

 Foram ainda, realizados alguns procedimentos de manutenção da sala de 
exercícios. 

 

Quinta-feira, dia 27/03/14, iniciei na sala de exercício às 10h, acompanhando os 
sócios presentes. Auxiliei dois novos sócios, que tinham realizado apenas duas vezes o 
plano de treino, e por isso necessitavam de alguma ajuda na realização dos exercícios. 
Enquanto realizavam os exercícios, dei alguns feedbacks de correção de postura e dicas 
para rentabilizar melhor o exercício consoante o seu objetivo. 

Com os restantes sócios, já mais antigos, procedi como habitualmente, mostrando 
prontidão para os ajudar quando necessitassem, dando feedbacks ao longo da realização 
dos exercícios e socializando ao longo da sua presença na sala. 

Na hora teórico-prática, às 13:30, juntei-me ao meu colega de estágio para dar 
continuidade ao trabalho em execução sobre o BOSU. 
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Sexta-feira, dia 28/03/14 às 9h em Massamá, acompanhei o Mestre Rodrigo Ruivo 
ao treino dos atletas de futebol. Começamos por preparar o equipamento para realização 
do teste de resistência em campo, Yo-Yo Intermittent Recovery Test, sendo necessário o 
computador, umas colunas, apito, cones para marcação das linhas de realização do teste, 
e as folhas para registo dos resultados de todos os atletas. Os atletas realizaram um 
pequeno aquecimento em campo, com o seu treinador, sendo posteriormente divididos em 
2 grupos, onde um deles preparou-se para a realização do teste físico, e o outro deu 
continuidade aos exercícios inicialmente realizados, para manutenção da atividade, mas 
sem grande intensidade, uma vez que iriam realizar o teste físico posteriormente. 

Antes de iniciar o teste físico, foi explicado a todos os atletas os procedimentos, e 
como teriam de proceder ao longo do teste. Após a realização do primeiro grupo, este 
dirigiu-se ao treino de campo, enquanto o segundo grupo realizou o teste. 

 

 

O teste realizado foi o Yo-Yo 
Intermittent Recovery Test, de nível 
2, uma vez que os atletas já 
apresentam uma boa condição 
física. Este teste é direcionado para 
atletas de futebol, uma vez que tem 
a variante de intermitente, onde os 
atletas fazem uma recuperação ativa durante 5 segundos, após a realização de um 
percurso de 20 metros. Após a realização dos dois grupos, os atletas foram reunidos em 
grupo para uma pequena discussão dos resultados, sendo congratulados os 5 atletas que 
tiveram melhor resultado, e uma chamada de atenção para os atletas que tiveram abaixo 
do limite mínimo esperado. 

Posteriormente, os atletas realizaram o seu treino habitual de campo, com os 
respetivos treinadores. Para terminar, dirigiram-se ao ginásio para um treino de força, com 
um protocolo mais abrangente e pouco intenso, pelas atividades já realizadas nesse 
mesmo dia, e por terem outros compromissos após o treino. 

 

Reflexão Semanal: 

  Esta semana foi marcada pelo teste de resistência em campo realizado aos atletas 
de futebol, para comparar com os resultados iniciais. De uma forma geral, todos os atletas 
melhoraram a sua condição de resistência física, havendo atletas com resultados muito 
positivos. Todos os atletas com resultados mais baixos, foram encorajados a melhorar e 
indicada a melhor forma para isso acontecer, sendo reforçada a importância de ir a todos 
os treinos de preparação física, e ainda manterem-se empenhados nos exercícios. 

 A presença neste tipo de testes torna-se fundamental para o conhecimento de todos 
os procedimentos a adotar, desde a fase de preparação do material e do espaço para a 
realização do teste, como preparar os atletas e explicar todos os procedimentos a adotar, 
e ainda resolver os imprevistos que possam acontecer. Ao longo da realização do teste, é 
importante verificar se todas as normas estão a ser cumpridas e se os atletas estão a agir 
de acordo com o protocolo. Deve analisar-se as faltas dos atletas, para que abandonem o 
teste, e verificar nos dois pontos de viragem, se cumprem com a distância percorrida. Ao 
longo do teste, regista-se o valor em que cada atleta falha a segunda vez, e por isso para 
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o seu teste. Os resultados obtidos são introduzidos junto dos resultados do último teste 
realizado, para procedimentos de comparação da melhoria da condição da resistência 
física. 

 

Semana 23 – 31/03/2014 a 05/04/2014 

 

 

Objetivos:  

 

 Acompanhamento na sala de 
exercício 

 Aula de grupo circuito/localizada 

 Treino Speed Coordination com 
atletas de futebol 

 

 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 31/03/14, dei pela primeira vez a aula de grupo de abdominais 
e de circuito, em substituição do instrutor Filipe, de forma autónoma. Anteriormente, e 
enquanto estagiária, realizei a aula de abdominais com a presença do instrutor na sala, e 
também, parte da aula de circuito em parceria com o instrutor. Desta vez, as aulas foram 
somente lecionadas por mim, sem a presença do antigo instrutor, sendo da minha autoria 
os exercícios realizados. Uma vez que, a partir do mês de Abril, a aula de circuito será 
substituída pela aula de localizada, neste último dia, realizei uma mistura das duas aulas, 
começando por um circuito de 6 exercícios, repetido uma segunda vez, com descanso 
entre circuitos. Os exercícios propostos no circuito foram de caracter cardiovascular, uma 
vez que iria seguir-se uma aula de localizada, com caracter de força. 

A segunda parte da aula, foi composta por 4 exercícios de força para grandes 
grupos musculares, uma vez que estava destinado um período mais reduzido de tempo, e 
sendo uma introdução à nova aula, onde foram realizados agachamento, supino plano, 
lunge e remada baixa, todos com auxílio de barras e discos. No início dos exercícios, cada 
aluno preparou as suas barras consoante as minhas indicações, uma vez que ainda não 
tinham conhecimento do peso a utilizar para cada exercício. Ao mudar de exercício, era 
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indicada a carga que teriam de retirar ou acrescentar, de acordo com o exercício seguinte. 
Foi ainda explicado e demonstrado, como fariam a transferência da carga para a posição 
inicial, não sendo necessária a minha intervenção em todos os alunos. O protocolo utilizado 
foi igual para todos os exercícios, tendo 3 variantes, uma de 16 repetições com tempo de 
execução 2:2, logo depois seguiram-se 8 repetições com tempo de execução 1:4, e para 
finalizar, 8 repetições em 1:1. No exercício de lunge, foi realizado 1 exercício em cada 
perna alternadamente, para que não fosse subcarregada a mesma perna. 

No final da aula realizei os alongamentos, com música adequada ao momento, e 
luzes apagadas, para que os alunos relaxassem. 

 

Quarta-feira, dia 02/04/14, comecei com acompanhamento na sala de exercício 
aos sócios presentes. Ao longo da manhã prestei auxílio a dois sócios recentes, que teriam 
realizado os seus planos poucas vezes, e por isso, tinham alguma dificuldade, 
essencialmente na forma de execução e ajustes de máquinas. Auxiliei ainda outro sócio, 
acompanhando-o durante a realização das repetições, uma vez que estaria a utilizar cargas 
muitos elevadas. 

Na sessão teórico-prática às 13:30, juntamente do meu colega de estágio, demos 
continuidade à manutenção de algumas máquinas cardiovasculares. 

Junto do instrutor Filipe, realizamos uma conversa sobre alguns aspetos do estágio, 
e algumas tarefas que teríamos de cumprir ao longo do mês de Abril, tais como, observação 
de três avaliações iniciais, uma de cada instrutor, realização uma avaliação completa ao 
colega, dentro dos moldes do que observamos, e por fim, realização de uma sessão de PT 
ao colega. 

 

Quinta-feira, dia 03/04/14, comecei na sala de exercício às 10h, auxiliando logo 
desde início um sócio que tinha um novo plano de treino, por alteração do anterior e não 
por ser um novo sócio, e que ainda não conhecia os exercícios. Desta forma, expliquei-lhe 
os exercícios prescritos, a metodologia de treino aplicada, e quais as cargas mais 
ajustadas, manipulando ao longo dos exercícios consoante o grau de dificuldade relata 
pelo sócio, e registando os valores no plano de treino. Após a minha demonstração dos 
exercícios, o sócio executava os mesmos, dando-lhe feedback relativamente a postura e 
forma de execução, corrigindo os aspetos necessários e dando feedbacks positivos quando 
o sócio executava bem o exercício. Após o sócio estar familiarizado com os exercícios, 
deixava-o de forma autónoma a realizar os mesmos, para que não criasse dependência da 
minha presença, e se habituasse a ter um instrutor sempre presente. Os exercícios foram 
explicados em grupos de 3, onde o sócio realizava o total de séries autonomamente, e 
posteriormente eram explicados o próximo grupo de exercícios, de forma ao sócio não 
esquecer todos os exercícios, caso fossem explicados de uma só vez, ou para não estar 
pendente do sócio, no caso de explicar um a um. Assim, após uma boa execução dos 
exercícios, o sócio estava mais autónomo, e eu conseguia auxiliar outros sócios presentes 
na sala. 

Recebi um novo sócio, que ainda não teria realizado consulta médica, e por isso, 
realizei os procedimentos habituais nestes casos, já explicados anteriormente e 
executados quando necessário. Na receção ao sócio, em conversa com o mesmo, tentei 
saber quais os objetivos do sócio, qual o seu historial clínico, físico e familiar, outras 
informações pertinentes, e posteriormente realizei avaliação da pressão arterial e FC de 
repouso, e respetivas avaliações da composição corporal dadas pela Tanita, como peso, 
% massa gorda, massa isenta de gordura, massa óssea, % de água, gordura visceral e 
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metabolismo basal. Após a observação de valores, conversei um pouco com o sócio sobre 
os resultados obtidos, e o trabalho primordial a dar consoante os mesmos. Após toda esta 
avaliação, dirigi o sócio à passadeira, explicando-lhe como funcionava, e indiquei o tempo 
e intensidade que teria a realizar, como forma de aquecimento. Enquanto o sócio realizava 
o aquecimento, prescrevi um plano de treino provisório, geral e simples, para o sócio 
realizar no momento. Após o término do aquecimento na passadeira, expliquei ao sócio os 
exercícios prescritos, os ajustes das máquinas, correção da postura, forma correta da 
respiração, entre outras dicas ao longo da execução dos exercícios. 

Após a realização da sessão de treino, demonstrei os alongamentos que deviam 
ser executados, e os procedimentos de final de treino, como o registo do dia na ficha de 
treino, e a colocação do plano no sítio indicado para os planos de treino diários. 

Enquanto estive com o sócio, também realizei treino a um atleta chinês, fazendo 
uma gestão entre os dois indivíduos, de forma a explicar sucintamente os exercícios e a 
metodologia de treino, sem deixar nenhum dos dois com tempo de recuperação muito 
longo entre exercícios. 

Às 13:30, iniciei sessão teórico-prática com o instrutor Filipe, onde abordamos de 
forma teórica e prática todos os procedimentos da avaliação inicial ao sócio, iniciando com 
a receção da ficha médica, com os dados do sócio, todo o material necessário para a 
realização da avaliação, as abordagens a ter com o sócio ao longo da avaliação da 
condição física, os procedimento na sala de exercício na realização dos testes de força, 
endurance e cardiovascular, e a posterior prescrição do plano de treino. Durante a sessão, 
foram abordados os melhores momentos para cada fase da avaliação, bem como a 
abordagem da venda do PT e posteriores procedimentos. 

Posteriormente, observamos as fichas de registo da avaliação, bem como os 
procedimentos a ter após a avaliação com o sócio. 

 

Sexta-feira, dia 04/04/14 às 9h acompanhei o Mestre Rodrigo Ruivo ao campo de 
futebol de Massamá, para realização do treino de Speed Coordination com os atletas de 
futebol chineses. Começamos por preparar o circuito de coordenação, com o auxílio de 
material, em diversas zonas do campo, para que o grupo fosse dividido pelas várias 
estações. O treino consistiu em vários exercícios de coordenação, com junção de alguns 
gestos desportivos no futebol, como passes com o pé e cabeceamento. Os arranques para 
início do exercício eram dados com o bater de uma bola no chão, para treino de reação, e 
posteriormente à realização de toda a sequência de exercícios, os atletas dirigiam-se 
novamente ao início da estação, até chegar a sua vez, repetindo os exercícios várias vezes. 

 

 

Sábado, dia 05/04/14 às 10h, realizei abertura da sala de exercício, realizando 
todos os procedimentos de abertura, como ligar as máquinas de treino cardiovascular, 
televisão e computador, abrir estore da saída do espaço outdoor e colocar os pesos e 
barras no sítio correto, bem como os colchões. Ao longo da manhã, acompanhei os sócios 
na sala de exercício, auxiliando-os quando necessário, nos exercícios prescritos e correta 
execução dos mesmos. Aproveitei ainda, para em conversa com alguns, convidar a vir 
experimentar a minha aula de segunda-feira.  
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Reflexão Semanal: 

 O início da semana começou com a minha primeira aula de grupo de forma 
autónoma, sendo preparada de forma a realizar um pequeno circuito semelhante às aulas 
anteriores, e uma segunda parte da aula com exercícios localizados e com auxílio de 
cargas externas, fazendo uma pequena introdução à nova aula. 

 Todo o planeamento da aula, tanto a nível dos abdominais, como do circuito e 
localizada, decorreram na normalidade e sem quaisquer tipo de alterações, sendo 
cumprido na totalidade. Os alunos realizaram os exercícios sem limitações, mas com um 
grau de dificuldade a nível cardiovascular e físico.  

 O feedback dado pelos alunos no final da aula foi muito positivo, transparecendo a 
sua continuidade nas aulas futuras. 

 A meu ver, considero que será importante fazer uma junção das aulas de circuito e 
localizada, e não somente localizada, devido à população-alvo e como forma de dinamizar 
mais as aulas. 

 Foram estabelecidos novos objetivos de estágio, fazendo um apanhado de tudo o 
que aprendemos ao longo do ano, para que apliquemos os novos conhecimentos, 
tenhamos alguma prática com os mesmos, e saibamos proceder de forma autónoma a 
todos os procedimentos/tarefas realizados dentro da clínica. Todas estas aprendizagens, 
terão um transfere para outros contextos semelhantes no futuro. 

 Em momentos que exigem atenção de várias partes, é importante saber organizar 
os exercícios e gerir o tempo a que se dedica aos vários momentos. Tendo presente um 
atleta de futebol que já realiza o treino há alguns meses, e um novo sócio que realiza pela 
primeira vez os exercícios prescritos, dei maior foco ao treino com o sócio, sem nunca 
deixar de prestar atenção ao atleta. Uma vez que, o atleta já dominava os exercícios 
prescritos, eu explicava os exercícios a realizar, qual a metodologia de treino, e os aspetos 
mais importante a ter em atenção na execução dos exercícios. O mesmo fazia com o sócio, 
embora exigisse maior tempo, visto não conhecer os exercícios, havendo a necessidade 
de explicar mais pormenorizadamente. Após terminar as explicações dos exercícios, 
tentava manter o foco em ambos os indivíduos, e ainda em algum outro sócio presente que 
necessitasse de auxílio. 

 De uma forma geral, as duas tarefas foram concluídas com sucesso, não 
comprometendo o treino do sócio, nem o treino do atleta.  

  Esta semana foi realizado o treino de ‘Speed Coordination’ com os atletas de 
futebol chineses, sendo uma nova experiência adquirida. Tive a oportunidade de 
exemplificar dois exercícios, com a promessa da procura de mais exercícios de 
coordenação, para que possam ser aplicados nos próximos treinos, dando novos estímulos 
aos atletas. 

 

Semana 24 – 07/04/2014 a 12/04/2014 

 

 

Objetivos:  

 

 Acompanhamento na sala de exercício 
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 Observação avaliações iniciais 

 Aula de grupo circuito/localizada 

 Treino Speed Coordination com atletas de futebol 

 Formação “Suplementação Desportiva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 07/04/14, iniciei às 14h com treino a dois atletas de futebol, 
realizando treino em super séries, agrupando dois conjuntos de dois exercícios para os 
grupos musculares peito e bíceps, outros dois exercícios de pernas e glúteos, e ainda, um 
conjunto de dois exercícios para os grupos musculares de costas e tríceps. Foram ainda 
realizadas três séries de três exercícios de trabalho abdominal, com auxílio da fitball. Por 
fim, os atletas realizaram os respetivos alongamentos. 

Às 19:15 dei a aula de abdominais, contando com a presença de 7 sócios, 
realizando trabalho em decúbito dorsal para os músculos reto abdominal e oblíquos, e 
terminando em decúbito ventral para maior trabalho do músculo transverso do abdómen. 
A segunda parte da aula, com início às 19:30, teve a presença de 4 sócios que se 
mantiveram da aula de abdominais, e mais 1 novo sócio, sendo composta por um circuito 
de 6 exercícios, realizado 2 vezes, com a duração de 30 segundos em cada estação, 
descanso de 5 segundos entre estações (para efeitos de troca de estações), e 3 minutos 
de descanso entre os dois circuitos. A segunda parte da aula contou com 7 exercícios de 
força, sendo eles o agachamento, agachamento com pernas afastadas a 100º, 
agachamento com pernas afastadas a 200º, remada unilateral, bíceps curl, aberturas e por 
fim, fundos no step. Os primeiros 3 exercícios, para trabalho de pernas, foram realizados 
seguidos e apenas com descanso de alguns segundos entre eles, com auxílio da barra 
colocada na zona do trapézio superior e deltoide posterior. O trabalho de remada unilateral 
foi realizado com o auxílio de um disco e apoio no step, sendo combinado com o trabalho 
de bíceps curl com halteres e em pé. Por fim, o trabalho de aberturas foi realizado com o 
auxílio de halteres, e em posição dorsal em cima de um step, combinado com o trabalho 
de tríceps usando os fundos no step. 

A metodologia de treino usada durante o treino localizado foi de 16 repetições com 
tempo de execução 2:0:2, 8 repetições com tempo de execução 1:0:1, e com término em 
mais 16 repetições com o mesmo tempo de execução nas primeiras repetições. 

A aula terminou com a realização de 5 minutos de retorno à calma e alongamentos, 
com posterior arrumação de todo o material. 
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Terça-feira, dia 08/04/14, realizei a aula de grupo de abdominais às 13h, e às 13:15 
a aula de TRX com o instrutor Filipe. A aula de TRX consistiu num pequeno aquecimento 
com o auxílio de fitball’s, em círculo dentro da sala, passando as bolas entre os 
participantes, de diversas formas e com vários objetivos, criando desafios e dinâmicas 
diferentes. Após o aquecimento, seguiu-se a aula com os TRX’s, sendo realizados 
exercícios para a parte posterior do tronco e braços, bem como parte anterior dos mesmos, 
usando várias metodologias de treino e exercícios alternados. Posteriormente, foi realizado 
um exercício com a junção de vários grupos musculares de pernas, tronco e braços. A fase 
final da aula foi realizada em decúbito dorsal, com o apoio dos calcanhares no TRX, 
realizando exercícios, essencialmente para a parte posterior das coxas e glúteos. A aula 
terminou com 5 minutos de alongamentos e retorno à calma. 

Às 14:30 participei na avaliação inicial de uma nova sócia, com a instrutora Ema, 
iniciada no gabinete com um questionário sobre historial clínico, físico e familiar. A 
conversa começou com os motivos da inscrição da sócia na clínica, quais os objetivos, qual 
a sua situação clínica, abordagem dos pontos referidos na ficha da avaliação médica, como 
principais patologias, dores que relata, e quais os picos de dor ao longo do dia. Partindo 
para o ponto do exercício físico, foi questionado quais os efeitos que sente ao realizar 
exercício físico, quantos treinos por semana costumava realizar, que experiências 
desportivas anteriores teve e quais os benefícios que verifica ao realizar exercício físico. 
Levando o questionário de uma forma motivacional, foi abordado qual seria o aspeto, 
dentro dos referidos, mais importante a melhorar numa primeira resposta à prática de 
exercício físico, como definiria a sua condição física atual, e o que é para a sócia uma boa 
condição física. Para definição de objetivos, foram estabelecidas tarefas/exercícios, aos 
quais sente dificuldade em fazer, e que futuramente gostaria de realizar sem dificuldade, 
como por exemplo, push ups e prancha sem dor nos ombros. A instrutor tentou ainda 
perceber o que fez a sócia sair do local anterior, e quais os aspetos negativos desse mesmo 
local, para que não sejam cometidos esses pontos no local atual, e para que seja marcada 
a diferença pela positiva. 

De seguida, a instrutora procedeu à avaliação da composição corporal na balança 
“Tanita”, registando todos os valores e fazendo uma pequena abordagem aos mesmos. 
Por fim, ainda em gabinete, foi avaliada a pressão arterial e frequência cardíaca. 

Após a primeira abordagem em gabinete, a instrutora dirigiu-se com a sócia à sala 
de exercício, para realizar os testes de postura, como o teste de Overhead Squat, teste de 
Adams, e ainda um terceiro teste, para despistar possível desnivelamento dos ombros. 
Após os testes de postura, foi pedido à sócia que realizasse 2 push ups, uma vez que era 
uma dos objetivos estabelecidos futuramente, para que fosse avaliada a consciência 
postura na sua realização. A instrutora encaminhou a sócia para a passadeira, e uma vez 
que era a primeira vez que realizava treino em passadeira, em alternativa ao teste 
cardiovascular, a sócia realizou apenas 8 minutos de caminhada livre, de forma a adquirir 
o padrão do movimento de forma autónoma, sem indicações prévias, com o objetivo de 
ganhar confiança na marcha livremente. Ao terminar o exercício em passadeira, foi 
questionada qual a sensação após sair da mesma. Por fim, realizaram-se os exercícios de 
Low Row e Supino Inclinado com haltares, para estabelecimento de quais os pesos 
adequados a determinadas repetições, sendo ajustados consoante a resposta da sócias 
aos pesos incrementados inicialmente. 

Na fase final da avaliação, foi explicado o funcionamento da ficha de treino, e quais 
os procedimentos a realizar quando se chega à sala de exercício, bem como analisar uma 
ficha de treino, e por fim, os procedimentos após o treino, e locais respetivos das fichas de 
treino. 
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Foi agendado um próximo momento em conjunto, para que fosse explicado o plano 
de treino definitivo prescrito após a avaliação.  

 

Quarta-feira, dia 09/04/14, iniciei às 10:30 com acompanhamento aos sócios na 
sala de exercício, auxiliando uma sócia no seu plano de treino, uma vez que foi alterado o 
seu plano de treino antigo, e ainda só tinha realizado uma vez os exercícios, não tendo 
fixado todos eles. Ao demonstrar os exercícios consoante indicados no plano de treino, a 
sócia recordava o exercício já realizado, e a sua forma de execução, tendo maiores 
dificuldades em alguns deles, nomeadamente em aspetos posturais. Uma vez que, os 
exercícios estavam agrupados em 3, explicava os 3 exercícios de um grupo e deixava a 
sócia autónoma na realização de todos os exercícios, estando porém, atenta ao nível de 
posturas e correta execução, e só após realizar o nº de séries total indicado, explicava o 
próximo grupo de exercícios. 

Às 13:30 na hora teórico-prática, discuti com o instrutor Filipe alguns procedimentos 
das avaliações iniciais aos sócios, bem como a disponibilização das fichas de avaliação, 
treino personalizado, e tabela de preços, fazendo uma pequena abordagem a cada uma 
delas. 

Às 16h estive presente numa avaliação inicial a um novo sócio com o instrutor Filipe. 
A sessão iniciou com apresentação do instrutor ao sócio, e prosseguiu com o respetivo 
questionário. Primeiramente, foi realizada a leitura à ficha médica, fazendo referência aos 
pontos mais destacados e importantes relatados pelo médico, como hipertensão arterial e 
postura. Foram questionados pontos como o da alimentação, tabagismo, atividade 
profissional e lombalgias (em que situações e duração). Seguiu-se o historial familiar, com 
relatos de situações clinicas dos familiares diretos, como hipertensão arterial, ritmo 
cardíaco acelerado e problemas cardíacos. O instrutor abordou o sócio no sentido de 
perceber em quantos ginásios já teria andado, qual a duração em cada um, e o motivo pelo 
qual abandonou, como forma de combater o insucesso no presente. Em seguida, na sua 
situação clínica, foram abordadas assimetrias posturais, a importância de realizar correção 
postural, relacionamento entre o exercício físico e o tabagismo, qual a experiência própria, 
e relatos de cansaço no dia-a-dia na execução de tarefas simples. 

No que toca ao historial físico, o sócio define-se como inativo no momento, e relata 
abandono em ginásios anteriores por falta de acompanhamento. O instrutor questionou 
ainda sobre o seu tipo de treino anterior, qual o objetivo, uso de suplementos extra e dias 
de treino. Posteriormente, foi informado do trabalho que iria realizar no presente, 
metodologia e protocolos de treino. O sócio foi alertado para as mudanças que iram ocorrer, 
como a observação de resultados rápidos numa fase inicial, e um posterior abrandamento 
após algum tempo de realização do treino, dando ênfase à importância da alimentação, do 
treino e higiene do sono. 

Seguiu-se a avaliação da pressão arterial e frequência cardíaca, e ainda, a 
composição corporal, com o auxílio da balança “Tanita”, fazendo de seguida uma pequena 
abordagem aos valores observados. Foram retirados ainda, os perímetros do peito e 
bicípite em contração, para efeitos comparativos no futuro. Para terminar a sessão em 
gabinete, foi abordada a sua motivação, para que em seguida fosse colocada a questão 
do treino personalizado, quais os seus objetivos a curto e médio prazo, qual o seu foco, 
que resultados pretende atingir, e em quanto tempo, explicando a importância do treino 
personalizado e como seria realizado o treino em ginásio. 

A segunda parte da avaliação foi realizada no ginásio, onde foi realizado o teste de 
flexibilidade, membros inferiores e superiores, o teste de Adams, para despistar uma 
possível escoliose, teste de endurance (push up’s e abdominais), e por fim, o teste de força 
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na Leg Press e na Chest Press. Por fim, foram abordados os procedimentos realizados e 
os testes realizados, e o que se seguiria com os valores apresentados, bem como todos 
os procedimentos após a avaliação, tais como relatório da avaliação, metodologia de treino 
na sala de exercício, local e funcionamento das fichas de treino. Uma vez que o sócio ainda 
tinha tempo para treinar, realizou um pequeno aquecimento numa das máquinas 
cardiovasculares que mais gostava, e posteriormente fez um treino de força apenas para 
os grandes grupos musculares, com carácter provisório, pois iria ter um treino definitivo 
posteriormente, de acordo com a avaliação realizada. 

 

Quinta-feira, dia 10/04/14, comecei na sala de exercício às 10h, onde já estava 
presente o sócio que fez a avaliação inicial no dia anterior com o instrutor Filipe, e que se 
encontrava a meio do seu plano de treino. A instrutora Ema, presente na sala, passou-me 
as informações necessárias acerca do sócio, quais os exercícios que já teria feito, em que 
ponto do plano iria, bem como aspetos a ter em atenção. Posteriormente, dirigi-me ao sócio 
e continuei a acompanhá-lo nos exercícios, explicando os restantes exercícios, dando 
feedbacks ao longo das suas execuções, bem como procedimentos da sala de exercício. 
Por fim, relembrei-o do registo da data na ficha de treino, bem como a colocação do plano 
de treino no local certo, e onde o teria que ir buscar quando regressasse. 

Ao longo da restante manhã, continuei a acompanhar os sócios presentes na sala 
nos seus planos de treino, bem como forma de socialização, conseguindo uma maior 
proximidade com alguns deles. Com um dos sócios, prestei auxílio a nível de ajudas nas 
últimas repetições das séries, uma vez que as cargas aplicadas eram elevadas, levando à 
exaustão nas repetições finais. Neste sentido, é importante ter um bom posicionamento e 
estar atento à expressão do sócio ao longo da realização das mesmas, para perceber 
quando é necessário intervir, e de forma a não prejudicarmos a nossa postura. 

 

 

Sexta-feira, dia 11/04/14 às 9h acompanhei o Mestre Rodrigo Ruivo ao campo de 
futebol de Massamá, juntamente com o meu colega de estágio, para realização do treino 
de Speed Coordination com os atletas de futebol chineses. Após um pequeno aquecimento 
no campo e com bola, e enquanto preparávamos o material e as estações, os atletas 
reuniram-se por filas em cada estação, e iniciaram um pequeno aquecimento com corrida 
ligeira, skippings à frente, laterais e atrás. Em seguida, realizaram-se os exercícios de 
coordenação com o auxílio dos cones desportivos e argolas colocadas no chão, de forma 
estratégica para a realização dos exercícios propostos. Após os exercícios orientados pelo 
Mestre Rodrigo Ruivo, tive a oportunidade de voltar a demonstrar os dois exercícios que 
dei na semana anterior, e acrescentar um novo, corrigindo os atletas ao longo da execução 
do mesmo. Posteriormente, o Mestre Rodrigo Ruivo avançou para os restantes exercícios, 
com o incremento da bola, realizando exercícios coordenativos nas argolas, com remate 
ou cabeceamento após o circuito de pés. No fim do treino coordenativo, os atletas 
prosseguiram com o treino habitual de futebol em campo.  

Às 14:30, observei uma avaliação inicial do instrutor Paulo, tendo a particularidade 
de ter presente dois sócios ao mesmo tempo, uma vez que era um casal. O instrutor deu 
preferência a realizar o questionário em primeiro lugar a um sócio, e só depois ao outro. 
Ao longo da conversa, abordou o historial clínico, o historial físico (prática de atividade 
física passada, objetivos, motivação, desportos praticados, etc) e posteriormente fez a 
avaliação, registando os valores de pressão arterial e frequência cardíaca, valores de 
composição corporal, perímetro da cintura, e por fim, realizou uma abordagem aos valores 
apresentados. 
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O instrutor tentou perceber qual a disponibilidade dos sócios para a vinda ao 
ginásio, fazendo uma pequena abordagem ao trabalho que iriam realizar. Por fim, foi 
esquematizado um plano semanal, abordando a questão de treino personalizado para a 
sócia, uma vez que apresentava excesso de peso, conciliando com os treinos de ginásio. 
Para o sócio, foi igualmente esquematizado o planeamento semanal, de forma mais 
autónoma. 

 

Sábado, dia 12/04/14 participei na formação Suplementação Desportiva, com 
preleção da Drª Filipa Vicente, com a duração de 4h e início às 15h. Uma vez que, estava 
responsável pela formação juntamente com o meu colega de estágio, cheguei 1h 30 mais 
cedo ao local, para preparação de pastas oferecidas aos participantes, colocação de todo 
o material na sala de formação, como cadeiras, mesa, projetor, quadro para escrever, entre 
outros. Às 14:40 começou a receção aos participantes e respetiva credenciação, fazendo 
uma pequena visita à clínica, e levando-os seguidamente à sala de formação. A formação 
teve início à hora marcada, com apresentação da formadora aos participantes, feita pelo 
Mestre Rodrigo Ruivo. 

A formação em Suplementação Desportiva começou por incidir na sua eficácia, 
quais os produtos eficazes e os duvidosos, passando à abordagem dos diversos tipos de 
suplementação, proteicas, hidratos de carbono, Weight Gainers, em aminoácidos, em 
vitaminas e minerais, e por fim, outros suplementos existentes. Em cada tipo de 
suplementação, foi referida a sua importância, em que casos seriam corretamente 
utilizados, que tipo de consumidores existem, quais as necessidade diárias de cada 
nutriente, quais as fontes primárias dos vários nutrientes, que tipo de suplementos existem, 
dentro de cada categoria, quais os seus efeitos, que perigos estão expostos os 
consumidores, qual a aplicabilidade de cada tipo de suplemento, qual a forma de usar, e 
em que momentos é mais correta a sua utilização. 

 

Reflexão Semanal: 

 Algumas das dificuldades sentidas na primeira aula de grupo, mantiveram-se esta 
semana, não afetando o desenvolvimento normal da aula, mas aumentando o tempo de 
pausa entre troca de exercícios e partes da aula, pois incide sobre a preparação de todo o 
material com barras, discos e halteres. Uma vez que, são as primeiras aulas com este tipo 
de treino localizado, os sócios ainda não estão familiarizados com os pesos a aplicar, e por 
isso torna mais demorado todo o processo de montagem do material. Da mesma forma, o 
facto de ainda não ter sido criada uma rotina de montagem de todo o material, torna o 
processo mais lento, e com maior tempo de recuperação entre exercícios, sendo um aspeto 
a melhorar ao longo das semanas. 

 Outra limitação à realização deste tipo de treino localizado é a quantidade reduzida 
de discos e halteres com pesos mais elevados, tendo por vezes que recorrer à utilização 
de algum material da sala de exercício, quando disponível, e ainda, criando estratégias de 
maior desgaste muscular, mesmo com pesos mais baixos, como o maior número de 
repetições, tempo de execução de cada repetição mais lenta, e também, execução de um 
exercício de um pequeno grupo muscular, após ele trabalhar num exercício de um grande 
grupo muscular, como é o caso da junção da remada unilateral com bíceps curl, e aberturas 
com fundos. Desta forma, um músculo trabalhar como sinergista no primeiro exercício, já 
o torna mais fatigado, quando é solicitado como músculo principal no segundo exercício, 
sendo mais fácil de chegar à sua exaustão. 
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  Na avaliação realizada pela instrutora Ema, o questionário foi guiado de forma a 
perceber quais os motivos para a sócia sair do local anterior, para que não fossem 
cometidos os mesmos aspetos negativos, bem como citando os pontos positivos que 
devem ser seguidos e ao que tem direito na prescrição de exercício, e ao qual a sócia não 
teve direito. Também foram criados objetivos específicos, para que sejam observados após 
um determinado período de tempo, e não crie desmotivação à sócia. Para isto, foi 
importante definir o que era para a sócia uma boa condição física, e o que seria capaz de 
realizar futuramente para obter uma boa condição física. 

 A avaliação realizada pelo instrutor Filipe, foi orientada de acordo com o sócio que 
estava presente, tendo uma abordagem diferente da sócia avaliada pela instrutora Ema. O 
sócio era mais descontraído, e já apresentava um historial físico com objetivos idênticos 
ao do instrutor, seguindo a conversa para um âmbito próximo ao trabalho realizado pelo 
instrutor, de forma a criar maior empatia, com apresentação de exemplos práticos. Os 
testes realizados, foram apenas os de interesse para o objetivo do sócio, eliminando alguns 
que não seriam importantes. 

 A avaliação do instrutor Paulo teve uma característica diferente, pois estavam 
presentes dois sócios, sendo realizadas estratégias de forma a proceder à conversa com 
ambos. A orientação do questionário foi feita de forma semelhantes nos dois sócios, 
embora com objetivos diferentes, e em alguns pontos, abordagens diferentes ao trabalho 
que iram realizar, consoante os resultados apresentados ao longo da avaliação. 

 O conteúdo abordado pela Drª Filipa Vicente foi bastante útil e importante para 
profissionais na área da saúde e exercício físico, pois frequentemente nos deparamos com 
questões relacionadas com indivíduo que querem otimizar o seu aumento de massa 
muscular ou perda de massa gorda, preferencialmente com o auxílio de suplementos além 
do treino que realizam. Considero ser uma área em que pouco domino, e por isso foi de 
extrema importância participar nesta formação, para aumentar o meu conhecimento neste 
campo, e poder responder de forma mais adequada às necessidades das pessoas com 
quem lido diariamente. De qualquer forma, é uma área que ainda muito tenho a descobrir, 
e por isso o trabalho de pesquisa e formação terá de ser contínuo no futuro. 

 

 

Semana 25 – 14/04/2014 a 18/04/2014 

 

Objetivos:  

 Acompanhamento na sala de 
exercício 

 Aula de grupo circuito/localizada 

 Treino Personalizado 

 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 14/04/14, comecei por dar treino a 3 atletas de futebol no 
ginásio, fazendo um treino geral devido, devido à sua pouca assiduidade. O treino consistiu 
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num pequeno aquecimento cardiovascular em bicicleta, seguindo treino para parte anterior 
do tronco e braços, parte posterior do tronco e braços, reforço muscular dos isquiotibiais e 
glúteos, um exercício de rotação externa e equilíbrio unipedal com remate, e por fim, o 
trabalho abdominal em circuito. Os atletas rodavam entre eles, ficando um a descansar no 
tempo em que os outros dois colegas realizavam os exercícios. 

Às 19:15 iniciei a aula de abdominais com duração de 15 minutos, estando 
presentes 7 sócios. O objetivo da aula foi incidir principalmente nos grandes e pequenos 
oblíquos, iniciando com o trabalho do transverso abdómen, bem como no término da aula, 
e realizando uma pequena porção de exercícios para o reto abdominal intercalado com 
cada dois de grande/pequeno oblíquos. Na segunda aula, realizou-se treino em circuito e 
localizado, com a duração de 45 minutos, contando com a presença de 4 sócios que se 
mantiveram todos eles, da aula de abdominais. A aula de circuito foi composta por 6 
exercícios com a duração de 30 segundos cada um, e sem intervalo entre eles, 
descansando após a realização dos 8 exercícios, e repetindo uma segunda volta com a 
mesma duração. A segunda metade da aula consistiu em 6 exercícios de força com 
elevadas repetições, sendo necessário o auxílio de barras, discos, halteres e steps’s. Os 
exercícios foram agrupados em super-séries, iniciando com peso morto e lunge, seguindo 
o supino plano com trícep à testa e fundos no step, e terminando com remada baixa, bícep 
curl e bícep martelo. Todos os exercícios de grandes grupos musculares foram realizados 
com 16 repetições, mais 8 repetições com 3 segundos de insistência no final da fase 
excêntrica, e por fim, 8 repetições com 4 segundos na fase excêntrica e 1 segundo na fase 
concêntrica. Os pequenos grupos musculares foram trabalhados com dois exercícios cada, 
usando apenas as repetições em tempo de execução normal, e posteriormente com 
aumento do tempo de execução na fase excêntrica.  

O final da aula contou com um retorno à calma, um pequeno relaxamento e 
alongamentos durante 5 minutos. 

 

 

Terça-feira, dia 15/04/14, dei treino a um atleta de futebol, começando por 
exercícios em superséries entre parte posterior do tronco e braço, e ainda parte anterior do 
tronco e braço. Para reforçar o trabalho dos grandes grupos musculares, uma vez que, a 
assiduidade do atleta é reduzida, realizei uma supersérie de grandes grupos musculares, 
entre parte anterior e posterior do tronco. Posteriormente, foi realizado um trabalho de 
reforço abdominal dinâmico, em conjunto com a parte posterior da coxa, e para finalizar, 
realizou-se o habitual circuito para trabalho abdominal, com o auxílio de uma fitball. 

Às 13h realizei a aula de grupo de abdominais com o instrutor Filipe. 

 

Quarta-feira, dia 16/04/14, comecei na sala de exercício às 10:30, prestando 
auxílio aos sócios presentes na sala na realização dos exercícios, em dúvidas de 
nomenclatura, no acompanhamento das últimas repetições no caso de cargas mais 
elevadas, e ainda, dando alguns feedbacks corretivos e informativos, para uma correta e 
mais adequada execução da tarefa realizada. Auxiliei ainda uma nova sócia, que teria 
acabado de realizar a avaliação inicial com um colega meu, e que deu continuidade ao seu 
treino após a avaliação, dando lhe algumas ajudas e relembrando os procedimentos na 
sala de exercício e no plano de treino. 
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Quinta-feira, dia 17/04/14, comecei por acompanhar os sócios presentes na sala 
de exercício às 10h, auxiliando um sócio que iria realizar um novo plano de treino a primeira 
vez, e por isso ainda não conhecia os exercícios. Em simultâneo, dei treino a três atletas 
de futebol, fazendo a gestão entre a necessidade do sócio e a instrução dos exercícios aos 
atletas. Em algumas situações, ainda foi necessária a minha intervenção perante outros 
sócios presentes na sala, bem como a arrumação da sala de exercício, pois estava a ser 
muito utilizada, o que torna o material bastante solicitado, e por vezes mal distribuído nos 
locais adequados. 

Às 13h dei a aula de abdominais express de 10 minutos, na sala de exercício, 
convidando os sócios presentes no momento a realizarem a aula. A aula foi realizada no 
espaço outdoor, aproveitando o facto de o tempo proporcionar uma boa aula no exterior. 

Às 15h dei início ao treino de PT com o Mestre Rodrigo Ruivo, simulando uma 
sessão de treino personalizado. O objetivo do treino era hipertrofia, de uma forma geral, 
realizando exercícios para membros inferiores, parte posterior do tronco e braços, parte 
anterior do tronco e braços, e ainda parede abdominal. O treino iniciou com um pequeno 
aquecimento de caracter geral, e terminou com os alongamentos assistidos ao sócio. O 
protocolo utilizado foi o de 3 séries de 10 repetições, com tempo de execução mais lenta 
na fase excêntrica, intercalando os exercícios em super-séries, agrupando dois exercícios, 
e fazendo tempo de recuperação de 1 minuto entre séries. 

 

Reflexão Semanal: 

 A aula de circuito realizada correu dentro do planeamento feito, realizando na 
primeira metade o circuito com várias estações, e posteriormente a aula de localizada. A 
preparação do material para ambas as partes já foi mais rápida, pois os sócios já começam 
a perceber a forma de montar e que material é necessário. De forma a não existirem 
demasiados tempos mortos, algum material já estava preparado para que fosse colocado 
no sítio certo rapidamente, após terminar a aula de abdominais. 

 Esta semana realizei uma sessão de treino personalizado ao Mestre Rodrigo 
Rodrigo, como forma de treinar e receber alguns feedbacks para melhorar. O planeamento 
feito contou com a parte de aquecimento, o treino específico para o objetivo, e por fim, os 
alongamentos assistidos. 

Sobre o treino realizado, foram dados alguns aspetos a melhorar, bem como dicas para 
próximos treinos. A minha presença deve ser mais acentuada ao longo do treino, fazendo 
a diferença entre indicar somente os exercícios e dar um treino que marque a diferença do 
tipo de serviço. Também alguns aspetos como contagem de repetições, tempos de 
descanso, preparação do material antecipadamente, devem ser melhorados, sendo 
algumas das falhas relatadas. No que se refere aos alongamentos, foram dadas algumas 
dicas para melhorar a qualidade do alongamento, bem como sugestões para marcar a 
distância entre o sócio e o instrutor. 

 A realização deste tipo de sessões é bastante importante, para que se perceba os 
erros ainda cometidos, e qual a melhor forma de os corrigir, bem como, outros aspetos que 
embora não esteja errados, podem ser sempre melhorados.  
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Semana 26 – 22/04/2014 a 25/04/2014 

 

Objetivos:  

 Acompanhamento na sala de exercício 

 Realização avaliação da condição física a um sócio 

 Treino Speed Coordination em atletas de futebol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição das tarefas:  

Terça-feira, dia 22/04/14, realizei treino a quatro atletas de futebol, começando 
primeiro por instruir os exercícios a dois deles, uma vez que os outros dois atletas 
chegaram mais tarde. O foco do treino foi para parte posterior do tronco e braços, bem 
como trabalho de rotação externa e abdominal, e ainda, um ligeiro trabalho de posteriores 
da coxa e glúteos. Os exercícios foram agrupados em dois, de forma a estarem sempre 
ativos, trocando entre eles após cada exercício.  

Às 13h realizei a aula de grupo de abdominais com o instrutor Filipe. 

Às 14:30 realizei uma avaliação da condição física a uma nova sócia, começando 
por preparar o gabinete disponível e o material necessário (balança de bioimpedância, fita 
métrica e esfigmomanómetro). Fiz à receção à nova sócia, começando por me apresentar 
e pedindo à sócia para falar um pouco de si. Ao longo da conversa, fui abordando os tópicos 
do seu historial clínico, físico e familiar, de forma fluída e sem um guião estabelecido. A 
sócia nunca tinha praticado exercício físico anteriormente, e o seu objetivo é a melhora da 
condição cardiorrespiratória, ficar ativa e tonificação muscular. Após o diálogo com a sócia, 
fiz as avaliações da composição corporal, pressão arterial e perímetros, abordando estes 
valores à medida dos resultados, e respondendo às dúvidas da sócia relativamente aos 
mesmos. Realizei ainda um pequeno teste de postura, recorrendo ao teste de Overhead 
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Squat e teste de Adams. Para finalizar a sessão em gabinete, abordei os aspetos a 
trabalhar, quais os dias e que tipo de treino a realizar, e por fim, qual a importância do 
treino acompanhado de acordo com os seus objetivos e limitações. 

A segunda parte da avaliação foi realizada em sala de exercício, começando a 
avaliar a flexibilidade dos membros inferiores e membros superiores, seguindo os testes 
de endurance para push up’s e abdominais (abdominal crunch), e para finalizar, os testes 
de força nas máquinas de Leg Press e Chest Press, avaliando força de membros inferiores 
e membros superiores. 

Para terminar a sessão, expliquei todos os procedimentos do funcionamento da 
ficha de treino, bem como a introdução às máquinas cardiovasculares, abordando o seu 
funcionamento e para que serve cada uma delas. Uma vez que, a sócia ainda tinha tempo 
para treinar, prescrevi um pequeno treino de carácter geral e provisório, incidindo nos 
grandes grupos musculares. 

Ao terminar a avaliação, procedi ao registo de toda a avaliação na ficha de avaliação 
da condição física, estipulada e orientada segundo o protocolo Club Clínica das Conchas, 
preenchendo todos os requisitos pedidos, bem como o registo da avaliação da nova sócia 
num documento informático, e por fim, a prescrição do plano de treino definitivo, na devida 
ficha de treino. 

 

Quarta-feira, dia 23/04/14, comecei na sala de exercício às 10:30 com treino a três 
atletas de futebol e acompanhamento aos sócios presentes na sala. O treino dos atletas 
consistiu em grupos musculares diferentes dos trabalhados no dia anterior, com uma 
metodologia de treino semelhante. O estímulo final do trabalho de abdominais foi diferente, 
para que não repetisse o realizado no dia anterior, e atrasasse a recuperação dos 
músculos. 

Ao longo da manhã auxiliei os sócios com os seus planos de treino, demonstrando 
exercícios, fazendo correções de forma a rentabilizar o exercício de acordo com o seu 
objetivo, e ainda, dando alguns feedbacks sobre a sua execução. 

Durante tempos mortos, aproveitei ainda para lançar os dados da avaliação inicial 
que realizei no dia anterior, bem como finalização do preenchimento do plano de treino, 
deixando-o no sítio correspondente ao nome da sócia. 

 

Quinta-feira, dia 24/04/14, comecei às 10h com novo treino aos atletas de futebol 
e simultaneamente auxílio aos sócios que estavam a realizar o seu treino. O treino dos 
atletas consistiu num treino mais geral, uma vez que teriam realizado dois treinos 
anteriormente, cada um deles para grupos musculares específicos e diferentes. Uma vez 
que seria o último treino da semana, os exercícios foram de caracter geral e sem cargas 
elevadas, pois os músculos ainda se encontravam em fase de recuperação dos treinos 
anteriores. Embora de caracter geral, os exercícios foram diferentes dos realizados 
habitualmente, para que houvessem novos estímulos dentro do mesmo grupo muscular 
trabalhado. 

A sócia a quem realizei avaliação inicial, estava presente na aula de grupo de 
localizada, indo posteriormente à sala de exercício para realizar alguns alongamentos, uma 
vez que não teria acabado toda a aula. A aluna encontra-se bastante descondicionada, e 
por isso sentia-se muito cansada pela aula realizada, não ficando na sala para realizar o 
plano de treino prescrito. Conversei com a sócia no sentido de lhe dar algumas sugestões, 
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e ainda para combinar uma hora com ela, de forma a realizarmos o plano de treino em 
conjunto. 

No acompanhamento na sala de exercício, abordei alguns sócios no sentido de 
fazer pequenas correções durante a execução dos exercícios, de forma a melhorar 
posturas e rentabilizar melhor o exercício de acordo com o seu objetivo. 

 

Sexta-feira, dia 25/04/14, acompanhei o Mestre Rodrigo Ruivo ao treino dos atletas 
de futebol, onde iniciamos com treino de coordenação às 9h no campo de futebol, 
montando as estações antes do aquecimento realizado com bola. O treino de coordenação 
consistiu no habitual aquecimento de corrida e skippings, e posteriores exercícios de 
coordenação com o auxílio dos cones desportivos e arcos, e ainda, a junção de exercícios 
de cabeceamento e pontapé na bola com exercício coordenativo em arcos. 

Após o treino coordenativo, os atletas realizaram o treino de futebol em campo, e 
por fim, dirigiram-se ao ginásio para realizar treino de força. Os atletas foram divididos em 
vários grupos, com objetivos de trabalho diferentes, de acordo com o seu nível e escalão. 

 

Reflexão Semanal: 

 Esta semana realizei a primeira avaliação inicial, procedendo de acordo com todas 
as normas aprendidas a longo das observações às avaliações iniciais dos colegas. A 
experiência foi bastante positiva, uma vez que criei empatia com a sócia presente, 
conseguindo orientar a conversa de forma fluída e abordando todos os pontos importantes. 
Os testes foram igualmente realizados de forma normal, sendo apenas deixado o teste 
cardiorrespiratório por fazer, uma vez que a sócia ainda se encontra demasiado 
descondicionada, e por isso, deve focar-se inicialmente na adaptação ao treino de ginásio, 
ganhando alguma resistência cardiovascular e aumentar níveis de força. 

 

Semana 27 – 28/04/2014 a 02/05/2014 

 

Objetivos:  

 Aulas de grupo abdominais, circuito e localizada 

 Acompanhamento na sala de exercício 

 Realização avaliações da condição física 

 Treino PT 

 Treino ginásio atletas de futebol 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 28/04/14, realizei o treino 
a dois atletas de futebol, realizando exercícios com 
incidência na parte anterior do tronco e braços em 
super-séries, com posterior trabalho de ombro e 
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glúteos. No final do treino, foram realizados os habituais abdominais, com diferentes 
estímulos aos que estavam habituados. 

Às 19:15 dei a aula de abdominais, estando presentes 9 pessoas, número mais 
elevado desde a primeira aula que realizei. Os alunos tiveram que se ajustar na sala para 
que todos tivessem o devido espaço para a realização dos exercícios. Após os 15 minutos 
de abdominais, montei as estações para o treino de circuito, com caracter cardiovascular 
maioritariamente. O circuito foi realizado 2 vezes, com uma duração em cada estação de 
45 segundos na primeira volta, e na segunda volta de 30 segundos, com descanso de 3 
minutos entre circuitos. No planeamento da aula tinha programadas 6 estações, tendo que 
introduzir mais uma estação, uma vez que tinha 7 alunos presentes. Enquanto 
demonstrava as estações planeadas, introduzir no mesmo seguimento a 7ª estação, 
respeitando a ordem de todas as outras, para que não repetisse o tipo de exercício em 
duas estações consecutivas. 

A segunda metade da aula, foi composta por aula de localizada, com o auxílio de 
barras e discos, para realizar exercícios de agachamento com peso morto, supino plano 
com remada baixa, e por fim, diferentes variantes do trabalho de gémeos, com o auxílio 
dos step’s. A metodologia utilizada foi 16 repetições em tempo de execução 2:0:2, seguindo 
8 repetições com 3 segundos de repetições curtas no final da fase excêntrica, finalizando 
com 8 repetições em tempo de execução 1:0:1. O final da aula contou com os 
alongamentos e retorno à calma. 

 

Terça-feira, dia 29/04/14, dei treino a dois atletas de futebol, com incidência na 
parte posterior do tronco e braços, realizados em super-séries e de forma diferente ao 
realizado anteriormente. Foram ainda realizados exercícios de ombros e glúteos, e por fim, 
trabalho abdominal em circuito com auxílio de uma fitball. 

Às 13h participei na aula de grupo de abdominais, com o instrutor Filipe, e após 15 
minutos, iniciamos a aula de TRX, com grande foco no trabalho de pernas, variando os 
estímulos aos mesmos exercícios. Intercalando o trabalho de pernas, realizamos trabalho 
de costas, com uma proporção mais reduzida, e para finalizar, trabalho de core no TRX, 
com diversas variantes de prancha. 

Às 18h realizei uma avaliação da condição física a uma nova sócia, preparando o 
gabinete disponível com o material necessário (balança de composição corporal “Tanita”, 
esfigmomanómetro e fita métrica). Iniciei a avaliação com uma pequena apresentação à 
sócia, abordando o seu historial físico em primeiro lugar, razões para o abandono da prática 
de exercício físico, e consequentes alterações na rotina provenientes da mudança 
realizada. Posteriormente, abordamos o seu historial familiar, de forma a perceber quais 
os problemas que poderia ter associados aos progenitores, bem como a existência de 
fatores de risco. 

Realizamos uma abordagem à ficha médica realizada na consulta inicial, falando 
de todos os pontos descritos e estabelecendo os objetivos principais para a sócia de acordo 
com as suas limitações. O foco principal da sócia é a perda de peso, devido ao seu peso 
excessivo, bem como melhorar a condição física, devido a situações do dia-a-dia e fazer 
correção postural. Uma vez que a sócia está a tentar engravidar, e o processo está 
dificultado, o seu foco em perder peso está aumentado, para que facilite o processo de 
gravidez e decorra tudo dentro da normalidade. 

Na sessão, definimos ainda o tipo de treino a realizar, tanto em sala de exercício 
como acompanhado, bem como a aula de grupo que poderia participar, estabelecendo um 
plano semanal de imediato. A sócia irá realizar o seu plano de treino num horário em que 
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eu estou presente na sala de exercício, e assim, o meu acompanhamento para com ela 
será maior, podendo ter uma maior controlo no seu treino. Posteriormente, faremos um 
treino personalizado, de acordo com os seus objetivos específicos, e com foco maior às 
limitações da sócia, uma vez que tem a minha supervisão, e por fim, foi definida a presença 
numa aula de grupo que irá de encontro ao objetivo de perda de peso. 

A segunda parte da avaliação, em sala de exercício não foi realizada, uma vez que 
a sócia não trouxe equipamento, temos agendado uma próxima sessão para concluirmos 
a avaliação. Ainda assim, dirigi-me à sala de exercício com a sócia, explicando-lhe todos 
os procedimentos de realização do plano de treino, bem como onde dirigir-se ao iniciar o 
treino, e ainda após o treino. 

 

Quarta-feira, dia 30/04/14, dei treino personalizado às 09:30, a uma aluna do 
Mestre Rodrigo Ruivo, substituindo-o na sua ausência. Iniciamos com aquecimento na 
passadeira, e posterior treino de força, dividindo-se em 2 circuitos diferentes, com 3 séries 
cada um, intercalando treino cardiovascular em elíptica entre eles, e ainda no final, em 
passadeira. Por fim, realizei os alongamentos assistidos à sócia. 

Às 10:30 iniciei na sala de exercício, ajudando logo um sócio que estava a realizar 
o treino pela primeira vez, demonstrando-lhe os exercícios e explicando os aspetos 
técnicos dos exercícios, bem como dos ajustes das máquinas. Ao longo da execução, ia 
dando feedback de forma a rentabilizar melhor o exercício de acordo com o seu objetivo. 

Ainda no restante tempo, prestei auxílio aos sócios presentes na sala, bem como 
garantia da manutenção da sala arrumada e execução de procedimentos na sala de 
exercício. 

Às 13:15 participei na aula de grupo de Cardio Cycle, com o instrutor Paulo, com a 
particularidade de ser na rua, trazendo as bicicletas para o espaço outdoor. A aula decorreu 
dentro da normalidade, sempre com uma motivação extra pelo ambiente criado pelo 
instrutor da aula. 

Às 17h, realizei uma avaliação da condição física a uma nova sócia, tendo a 
observação do colega Paulo, com a devida autorização da sócia, como forma de reter 
informação e observar a forma de elaborar a avaliação por mim realizada, e ainda poder 
receber feedback sobre aspetos positivos e negativos, e o que melhorar.  

O início da sessão deu-se no gabinete, com uma conversa sobre o historial físico 
da pessoa, qual a sua relação com o exercício, o que fazia, expectativas para a prática de 
exercício, o que a trouxe até nós, e dificuldades sentidas anteriormente. Em seguida 
abordamos a sua ficha médica, bem como o seu historial clínico, sendo uma pessoa 
bastante saudável, embora sedentária. Abordamos ainda aspetos a melhorar clinicamente, 
e qual a sua importância para o dia-a-dia. Também falamos do historial familiar, como forma 
de perceber o transfer da situação clínica familiar para a da sócia Foi realizada a avaliação 
da composição corporal e da pressão arterial, onde foram explicados todos os resultados 
obtidos. A sócia era bastante interessada, fazendo imensas perguntas sobre todas as suas 
dúvidas e curiosidades, bem como muito ativa no seu dia-a-dia, tendo uma disponibilidade 
limitada, realizando um plano semanal dos dias apresentados pela sócia como disponíveis 
para vir ao ginásio, de forma a incluir uma aula de grupo do interesse da sócia, e treinos 
individualizados e autonomamente na sala de exercício.  

A segunda parte da avaliação foi realizada na sala de exercício, onde realizamos 
os testes de flexibilidade, endurance (push ups e abdominais) e força (leg press e chest 
press). Para os exercícios de endurance, foram definidos valores de repetições, uma vez 
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que a sócia não conseguiria fazer até terminar 1 minuto de execução, e para os exercícios 
de força, foram realizadas 3 tentativas, sendo que a primeira foi realizada para efeitos de 
aquecimento e noção das cargas realizadas. Por fim, foi explicado o funcionamento das 
máquinas cardiovasculares, mostrando a sócia interesse em conhecê-las, e ainda o 
procedimento pré e pós treino, relativamente à ficha de treino. 

 

Reflexão Semanal: 

A aula de grupo desta semana teve presente um número elevado de sócios, 
aumentando o grau de dificuldade na organização da sala e dos exercícios com auxílio de 
material. O treino de circuito facilmente foi ajustado com a introdução de mais uma estação, 
embora aumentasse o tempo de execução do treino, e por isso, o treino de localizada foi 
mais curto. A maior dificuldade sentida foi na preparação do material de localizada, uma 
vez que a quantidade de material presente na sala limita o número de sócios, e a sua 
inexperiência em montagem deste tipo de material para o contexto de aula de grupo, fez 
com que o tempo de transição das aulas fosse elevado, encurtando o tempo de execução 
da aula. Ainda assim, a aula decorreu conforme planeada maioritariamente, à exceção da 
estação extra no circuito, e o corte de dois exercícios de localizada, devido ao aumento do 
tempo da aula de circuito. 

 Na avaliação da condição física da primeira sócia, foram definidos dois objetivos 
essenciais para a mesma, sendo um ponto de partida para o aumento da sua motivação e 
cumprimento do plano semanal prescrito, bem como a realização do treino acompanhado 
como forma de aumentar o sucesso das metas definidas. 

Relativamente à segunda sócia, o conteúdo foi muito diferente, devido aos objetivos 
e interesses das duas sócias, bem como à necessidade de cada uma relativamente aos 
seus objetivos. Foram realizados os mesmos procedimentos, embora conduzidos de forma 
diferente, e abordados especificamente para o objetivo de cada uma. 

 

 

Semana 28 – 05/05/2014 a 10/05/2014 

 

Objetivos:  

 

 Aulas de grupo abdominais, circuito e localizada 

 Acompanhamento na sala de exercício 

 Avaliação da condição física 

 Treino ginásio atletas de futebol 
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Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 05/05/14, dirigi-me a Massamá às 10h para dar treino físico, em 
ginásio, aos atletas de futebol, após o seu treino de campo. Uma vez que o grupo era muito 
grande, foram divididos em 4 estações, ficando entre 5 a 7 atletas por estação. Duas das 
estações estavam divididas em exercícios para parte anterior do tronco e braços, 
realizados em super séries, e as outras duas estações, estavam direcionadas para trabalho 
do core e estabilidade. Após realizarem um grupo de exercícios, os atletas dirigiam-se às 
estações seguintes, até perfazerem todos os exercícios. No final do treino, em conjunto e 
com a minha indicação, foram realizados os alongamentos. 

Às 12:30 realizei uma avaliação da condição física a um novo sócio, iniciando no 
gabinete com uma abordagem aos aspetos clínicos, físicos e familiares, bem como 
estabelecimento dos objetivos de treino, limitações, disponibilidade, e ainda, avaliação da 
composição corporal, pressão arterial e perímetros (abdominal, bicipital relaxado e em 
contração, consoante definição de objetivos). Na segunda metade da avaliação, dirigimo-
nos à sala de exercício, realizando os testes de flexibilidade, endurance (push ups e 
abdominais), força (leg press e chest press), e ainda o teste de VO2 máximo em 
passadeira, usando o protocolo da milha para o sócio em questão. 

No final da avaliação, foi explicado todo o procedimento a nível de planeamento de 
treino, bem como procedimentos antes e após o treino. 

Às 14h, dei treino a três atletas de futebol, incidindo na parte anterior do tronco e 
braços, bem como trabalho do core/abdominal, rotação externa e glúteos/parte posterior 
da coxa. 

Às 17h iniciei o acompanhamento na sala de exercício, auxiliando os sócios 
presentes. Uma das sócias a quem realizei avaliação da condição física, veio realizar pela 
primeira vez o seu treino, explicando-lhe todos os exercícios prescritos, ajustes de 
máquinas, metodologia de treino, funcionamento dos ergómetros, e ainda, procedimentos 
a ter na sala de exercício e com o seu plano de treino. O plano foi explicado por etapas e 
por grupos de exercícios, para que a sócia acompanhasse facilmente, sem se esquecer 
dos exercícios explicados. Após uma execução, a sócia realizava as restantes séries de 
forma autónoma, dando-lhe o meu feedback ao longo das restantes execuções. 

 Por fim, dei a aula de abdominais e de circuito/localizada. Na aula de abdominais, 
contei com a presença de 7 pessoas, mantendo-se um número elevado de participantes, 
bem como na aula seguinte, com 6 pessoas, realizando 7 estações na parte do circuito, 
com 45 segundos em cada estação, repetindo 2 vezes, e posteriormente, aula de 
localizada com o auxílio de barras, discos e step’s, realizando exercícios para pernas, 
costas, bicípite, peito e tricípite, usando 3 protocolos diferentes, variando tempos de 
execução e número de repetições. 

 Por fim, realizamos os alongamentos em conjunto, após arrumação de todo o 
material, para que a sala ficasse disponível para a aula seguinte. 

 

Terça-feira, dia 06/05/14, dei treino de preparação física aos atletas de futebol, às 
10:30 no ginásio em Massamá, tendo um número semelhante de atletas ao dia anterior, 
embora alguns deles tivessem jogo à tarde, e por isso o treino foi mais condicionado para 
esses. O treino foi repartido de igual forma ao dia anterior, onde os atletas foram divididos 
em grupos, e rodando entre eles após terminarem as séries realizadas numa estação de 
exercícios. Os atletas trabalharam parte posterior do tronco e braços, bem como abdominal 
e estabilidade. O treino acabou com os respetivos alongamentos. 
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Às 13h, realizei aula de abdominais com o instrutor Filipe, com a duração de 15 
minutos, e posterior aula de TRX às 13:15. O treino foi de caracter geral, realizando 
exercícios para todos os grupos musculares, usando o tempo de cada exercício como 
objetivo, tendo que fazer o máximo de repetições possíveis ao longo do tempo de 
execução. 

 

Quarta-feira, dia 07/05/14, iniciei o acompanhamento na sala de exercício às 
10:30, auxiliando dois sócios ao longo do seu plano de treino, uma vez que ainda eram 
recentes, tendo realizado apenas duas ou três vezes o seu treino. Um dos sócios em 
questão, foi o sócio a quem realizei avaliação da condição física no início da semana, 
explicando-lhe todo o treino e ajustando às suas preferências e necessidades, consoante 
a realização do mesmo. 

Durante o acompanhamento aos sócios na sala de exercício, mantive a sala 
organizada e arrumada, realizei todos os procedimentos na sala de exercício, e auxiliei os 
PT’s presentes ao longo dos seus treinos.  

Às 13:15 participei na aula de Cardio Cycle com o instrutor Paulo, onde realizamos 
várias combinações de sprints e subidas, bem como de exercícios de levantar e baixar do 
banco, conjugados com os tempos das músicas, usando intervalos de 16, 8, 6, 4, 2 e 1 
tempos em posição baixo e alta.  

 

Quinta-feira, dia 08/05/14, às 10h comecei na sala de exercício, acompanhando 
os sócios presentes nos seus planos de treino. Auxiliei alguns sócios na realização de 
treino de hipertrofia/força, apoiando as últimas repetições, uma vez que eram cargas 
elevadas, e poderiam não conseguir concluir todas as repetições. 

Dei treino de preparação física a um atleta de futebol, com incidência na parte 
anterior do tronco e braços, ombro e treino do core/abdominal. 

 

Reflexão Semanal: 

 O treino de preparação física aos atletas de futebol em Massamá, contou com um 
número elevado de atletas, tornando difícil o controlo sobre todos os atletas. De forma a 
facilitar, o grupo foi dividido por agrupamento de exercícios, de forma trabalharem de forma 
repartida e percorrendo todos os exercícios. 

  A avaliação da condição física ao novo sócio decorreu dentro dos parâmetros já 
realizados anteriormente, sendo o primeiro sócio do sexo masculino e da mesma faixa 
etária que eu, não interferindo em nada no processo todo. Todos os procedimentos foram 
realizados, bem como pontos a abordar, e ainda todos os testes foram cumpridos na sala 
de exercício. Uma vez que, o sócio irá realizar treino diário, o seu plano foi posteriormente 
prescrito, para que no dia seguinte já possa realizar todo o treino. Uma vez que eu não 
poderia estar presente no momento em que o sócio irá realizar o treino pela primeira vez, 
informei o colega presente na sala, para que explique e acompanhe o treino ao sócio. 

 As aulas de grupo em que tenho participado, têm sido uma ajuda na visualização 
da interação entre professor e alunos, bem como na construção das aulas, sendo aulas 
muito dinâmicas e versáteis. Os instrutores adaptam as aulas consoante os alunos 
presentes, e criam formas de motivação diferentes ao longo das aulas. 
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 Na sala de exercício tenho auxiliado vários sócios novos, sendo o balanço positivo 
do mesmo. Uma vez que, a nomenclatura dos exercícios é universal, e todos os instrutores 
usam a mesma, torna-se mais fácil identificar os exercícios e explicar no momento ao sócio, 
o que se torna muito importante, para não criar a imagem de que não conhecemos o nome 
dos exercícios. 

 Os sócios têm-se adaptado bem aos exercícios, precisando apenas de auxílios nas 
duas ou três primeiras vezes, tornando-se autónomos após alguns treinos. 

 

Semana 29 – 12/05/2014 a 17/05/2014 

 

Objetivos:  

 Aulas de grupo abdominais, circuito e localizada 

 Acompanhamento na sala de exercício 

 Avaliação da condição física 

 Treino ginásio atletas de futebol 

 

 

 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 12/05/14, iniciei o acompanhamento na sala de exercício, 
começando por dar a aula express de abdominais de 10 minutos às 3 sócias presentes na 
sala. Após a aula, as sócias continuaram a realizar o seu treino. Durante o 
acompanhamento aos sócios, auxiliei nos exercícios que os sócios tinham mais dificuldade, 
ou que não se lembravam de como os realizar, bem como na manutenção da sala 
arrumada, uma vez que, as horas terminais estavam presentes muitos sócios, sendo mais 
propício à desarrumação do material na sala. 

 Por fim, dei a aula de abdominais e de circuito/localizada. A aula de abdominais foi 
realizada por 7 pessoas, saindo apenas uma no final, não dando continuidade à segunda 
aula. O circuito foi composto por 7 estações, onde os sócios ficaram distribuídos por cada 
uma, e após o início da primeira estação, realizada durante 45 segundos, rodaram pelas 
estações todas, realizando o mesmo tempo em cada uma, e apenas descansando durante 
o tempo de trocas de exercícios. Após terminar a primeira volta, houve um descanso de 2 
minutos, e foi repetido todo o circuito, dentro dos mesmos parâmetros. Na segunda parte 
da aula de localizada com o auxílio de barras, discos e step’s, foram realizados exercícios 
de força para pernas, costas, bicípite, peito e tricípite, com várias repetições e diferentes 
tempos de execução, variando da posição em pé ou em decúbito dorsal. Por fim, 
procedemos à arrumação de todo o material, e após isso, os alongamentos e o retorno à 
calma.  
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Quarta-feira, dia 14/05/14, iniciei o acompanhamento na sala de exercício às 
10:30, auxiliando os novos sócios na realização do seu plano de treino, de forma a 
realizarem corretamente os exercícios prescritos, dando feedbacks ao longo da execução, 
bem como, os ajustes das máquinas. Alguns sócios mais antigos, que também têm novo 
plano de treino, necessitaram de alguma ajuda em exercícios não conhecidos, ou com 
maiores dificuldades na sua realização, bem como ajuda na realização das últimas 
repetições de exercícios mais exigentes e com maiores cargas. 

 

Quinta-feira, dia 15/05/14, comecei na sala de exercício às 10h, acompanhando 
os sócios presentes na realização dos exercícios. Realizei ainda, uma seleção dos planos 
de treino inativos, de forma a perceber se os sócios já não estavam inscritos, ou qual a 
razão da sua ausência. 

Dei treino de preparação física a um atleta de futebol, auxiliando-o nos exercícios 
prescritos, arranque e término das repetições e posturas corretas, nos exercícios para a 
parte anterior do tronco e braços, e ainda, treino de estabilidade e do core. 

Às 12:45 realizei uma avaliação da condição física a uma nova sócia, onde 
começamos por uma conversa em gabinete, abordando a sua ficha médica, quais as suas 
limitações e principais objetivos. Foi realizada a avaliação da composição corporal, bem 
como medições de pressão arterial e FC em repouso. Na segunda metade da avaliação, 
dirigimo-nos à sala de exercício, para realizar os testes de interesse aos objetivos da sócia, 
sendo eles o da flexibilidade, endurance (push ups e abdominais), e ainda o teste 
cardiovascular em passadeira, sendo usada a escala subjetiva de esforço ao longo do 
teste. Por fim, foram explicados todos os procedimentos na chegada à sala de exercício, 
bem como no término do treino, e como proceder com o seu plano de treino. 

 

Sábado, dia 17/05/2014, acompanhei os sócios na sala de exercício, ajudando-os 
nas dúvidas que tinham na realização dos exercícios prescritos, bem como no feedbacks 
de posturas menos adequadas, e ainda, no apoio enquanto realizavam exercícios mais 
exigentes e com maiores cargas, de forma a auxiliar nas últimas repetições. 

Por fim, realizei o fecho da sala de exercício, fazendo a contagem de todos os 
planos de treino e arrumando-os nos respetivos lugares, desligar todas as máquinas 
cardiovasculares, computador, ar condicionado e televisão, arrumar os pesos e discos, de 
forma a deixar o chão desimpedido, bem como colchões e barras. Por fim, fechar a grade 
de proteção para a rua e desligar todas as luzes. 

 

Reflexão Semanal: 

 A aula de grupo realizada tem continuado a ter uma boa aderência, sendo dado 
novos estímulos aos sócios, para que cada aula seja diferente e dinâmica. Os exercícios 
aplicados foram diferentes das aulas anteriores, bem como os protocolos aplicados na aula 
de localizada. A maior dificuldade sentida, continua a ser na montagem de todo o material, 
uma vez que está muito material envolvido, fazendo com que o tempo de transição da aula 
de circuito para a de localizada continua a ser muito longo. Como forma de diminuir este 
tempo, deixei algum material preparado antes da aula, facilitando o processo de aquisição 
do material para a realização da aula. 

 Têm surgido muitos sócios novos, necessitando de muito auxílio na realização dos 
exercícios e ajustes das máquinas, para que não adquiram más posturas ou troquem os 
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exercícios prescritos. É também importante educar os sócios para a arrumação de todo o 
material usado, bem como respeitar os vários sócios presentes na sala. 

 A avaliação da condição física à nova sócia foi realizada de forma semelhante às 
anteriores já realizadas, mas sempre de acordo com o objetivo da sócia, abordando o 
planeamento semanal que iria realizar, bem como os aspetos a trabalhar numa fase inicial 
e no futuro. Os testes de avaliação realizados na sala de exercício, foram apenas os que 
correspondiam às necessidades da sócia, de forma a comparar os resultados numa 
avaliação futura. 

 

Semana 30 – 19/05/2014 a 23/05/2014 

 

Objetivos:  

 Aulas de grupo abdominais, circuito e localizada 

 Acompanhamento na sala de exercício 

 Avaliação da condição física 

 Treino ginásio atletas de futebol 

 

 

 

 

Descrição das tarefas:  

Segunda-feira, dia 19/05/14, entrei na sala de exercício às 17h, começando por 
convidar os sócios presentes a realizarem a aula express de 10 minutos de abdominais, 
onde apenas 1 sócia mais nova não realizou, contando com a presença de 6 sócios. Após 
a aula, todos eles deram continuidade ao seu treino. 

Durante o acompanhamento do treino aos sócios, prestei auxílio às duas sócias a 
quem realizei avaliação da condição física, e ao qual já tinham realizado o plano de treino 
anteriormente, mas ainda sentiam algumas dificuldades na execução dos exercícios. Dei 
algumas sugestões para rentabilizar os exercícios e o treino, e feedbacks de correção para 
melhorar postura e forma de execução. Durante o restante tempo, auxiliei outros sócios 
nos seus planos de treino, bem como na manutenção da sala arrumada, visto ser uma hora 
de bastante afluência.   

 Às 19:15 dei a aula de abdominais, contando com a presença de 11 sócios. Após 
esta aula, iniciei a aula de circuito/localizada, com o mesmo número de alunos, sendo que 
alguns deles vieram somente a esta aula, e outros realizaram apenas a aula de abdominais. 
Todos eles já tinham experimentado a aula, embora com menos assiduidade, sendo os 
restantes alunos habituais.  

Esta aula teve a particularidade de ser diferente, não só pelo número elevado de 
pessoas, motivo pelo qual não poderia utilizar o formato de aula em circuito, nem mesmo 
utilizar o material habitual da localizada, visto não ser suficiente. A aula consistiu numa aula 
em conjunto, dividida em parte cardiovascular e de força, 2 grupos de 4 exercícios em cada 
parte. Cada exercício foi realizado durante 30 segundos, e repetidos uma segunda vez. O 
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primeiro grupo de exercícios de cada parte (cardiovascular e força), foi realizado no lugar 
onde cada um se encontrava, e o segundo grupo de exercício de ambas as partes, foi 
elaborado com recurso ao espaço da sala, para que fossem realizados deslocamentos pela 
sala. No final da aula, foi realizada uma pequena aula de localizada sem recurso aos 
materiais, variando apenas nas metodologias dos exercícios, com nº elevado de 
repetições, tempo de execução de cada repetição variado e diferentes formas de realização 
da fase excêntrica e concêntrica. Para finalizar, foram realizados os alongamentos.  

 Às 20:30 realizei uma avaliação da condição física a uma nova sócia. A primeira 
parte da avaliação foi composta por uma conversa em gabinete, abordando o seu historial 
físico, clínico e familiar, bem como os aspetos referidos na sua ficha médica. Foi realizada 
a avaliação da pressão arterial e frequência cardíaca, bem como valores de composição 
corporal na balança “Tanita”, sendo abordados posteriormente os resultados. Ainda em 
gabinete, elaboramos um esquema do seu plano de treinos, consoante a disponibilidade 
que tinha, e qual seria a metodologia inicial. 

 Já na sala de exercício, realizamos os testes de flexibilidade (membros inferiores e 
membros superiores), testes de endurance (push ups e abdominais), e ainda, testes de 
força (leg press e chest press). Posteriormente, realizamos na passadeira um pequeno 
conhecimento ao seu funcionamento, bem como adaptação ao movimento, uma vez que 
era o primeiro contacto da sócia com as máquinas de ginásio. No final da avaliação, foi 
explicado o modo de funcionamento e leitura do plano de treino, bem como procedimentos 
iniciais e finais de treino na sala de exercício. 

  

Quarta-feira, dia 21/05/14, comecei por acompanhar os sócios na sala de exercício 
às 10:30, onde auxiliei os que tinham maiores dificuldades na realização dos exercícios, 
ajustes de máquinas, e ainda, dando feedbacks de correção, para que não adotassem 
posturas incorretas e rentabilizarem assim, o seu treino. Realizei ainda, algumas ajudas ao 
nível do apoio na realização das repetições em exercícios de força, com cargas elevadas. 

 

Quinta-feira, dia 22/05/14, comecei às 10h na sala de exercício, dando apoio aos 
sócios presentes na realização do seu plano de treino. Em simultâneo, dei ainda, treino de 
preparação física a um atleta de futebol, mantendo o foco nos restantes sócios presentes. 

Às 13h convidei as pessoas presentes na sala a realizarem a aula de abdominais 
express de 10 minutos, contando com a presença de 3 pessoas. A aula teve de ser 
adaptada, uma vez que uma das sócias está a iniciar a sua prática de atividade física, e 
outra era de idade mais avançada, usando assim exercícios mais acessíveis, com tempos 
de execução mais lentos, mas de forma a ser intenso para a sócia mais condicionada. No 
final da aula, as sócias continuaram o seu treino, sendo uma delas, uma sócia a quem 
realizei avaliação da condição física na semana passada, ajudando-a no seu plano de 
treino, que teria realizado apenas uma vez. Uma outra sócia, também necessitou da minha 
ajuda, para que relembrasse os exercícios prescritos, pela dificuldade em memorizar o 
nome dos exercícios. 

 

Sexta-feira, dia 23/05/14, dei a primeira sessão de treino personalizado a uma das 
sócias a quem realização avaliação da condição física. O treino foi de 30 minutos, onde a 
sócia veio 15 minutos mais cedo, e realizou o aquecimento segundo orientações de 
velocidade, inclinação e duração por mim dadas. Posteriormente, realizamos os exercícios 
em conjunto, de forma dinâmica e com poucos tempos de pausa, recorrendo ao treino em 
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circuito, para que todo o tempo fosse rentabilizado ao objetivo da sócia. Por fim, foram 
realizados 3 minutos de alongamentos. 

  

Reflexão Semanal: 

 A aula de grupo desta semana teve a especial particularidade de ter 11 pessoas 
presentes, sendo um número bastante elevado ao habitual, e limitado pelo espaço e 
material da sala. A aula foi realizada sem qualquer tipo de material, e com todos em 
conjunto, onde participei em simultâneo com os alunos, de forma a terem um foco 
motivacional e a acompanharem todos os exercícios por mim realizados. Embora as 
limitações, a aula foi bastante intensa e com um ritmo acelerado, sendo o feedback muito 
positivo por parte dos sócios. 

 O acompanhamento na sala de exercício tem-se tornado cada vez mais natural e 
sem dificuldades, uma vez que os sócios já me conhecem e facilmente solicitam ajuda, ou 
aceitam feedbacks por mim dados. Todos os restantes procedimentos em sala de exercício 
têm sido bem realizados, sem dificuldades. 

 Ao longo da minha presença em sala de exercício, tenho acompanhado os sócios 
a quem realizei avaliação da condição física, podendo ajudá-los na execução dos 
exercícios, bem como na perceção da metodologia aplicada. De uma forma geral, os sócios 
têm-se adaptado aos exercícios prescritos, realizando todo o plano e metodologia aplicada. 

 A primeira sessão de treino personalizado, à semelhança do treino 
anteriormente dado por iniciativa minha, foi muito positivo e a sócia sente-se motivada para 
continuar. 

 


