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Resumo 

Atualmente, as doenças crónicas e as lesões músculo-esqueléticas são uma 

preocupação acrescida devido às suas consequências na vida pessoal, 

nomeadamente na saúde. 

O exercício físico tem sido até esta parte motivo de estudo, nomeadamente o seu 

efeito na prevenção e auxílio no tratamento das doenças crónicas mais 

prevalentes hoje em dia (como por exemplo: obesidade, diabetes, hipertensão, 

etc.). Numa outra visão, o exercício físico é hoje em dia, forma de auxílio na 

recuperação física após lesão, quer nas lesões musculares quer nas lesões 

ósseas e/ou articulares. A Fisiogaspar, Lda evidencia-se pelo trabalho 

multidisciplinar que efetua nos diversos serviços referidos, ao nível de fisioterapia, 

ginásio, nutrição e ainda medical spa. 

Assim, este trabalho consistiu essencialmente na avaliação física de clientes com 

diferentes patologias e aplicação de planos de exercício específicos e 

acompanhados ao longo de vários meses. Numa análise final de cada caso, foi 

possível verificar melhorias na maior parte das variáveis analisadas (pressão 

arterial, índice cintura/anca, índice de massa corporal, %massa gorda, kg de 

massa muscular, metabolismo basal, força muscular, resistência muscular, 

flexibilidade, capacidade aeróbia e postura corporal). Nas variáveis em que o 

resultado não melhorou e/ou piorou, as razões principais passaram pela falta de 

assiduidade e pelo estilo de vida. 

Palavras-Chave: doença crónica; lesão; postura corporal; exercício físico 

individualizado; população especial;  
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Abstrat 

Currently, chronic diseases and musculoskeletal disorders are a greater concern 

due to their effects on personal life, particularly on health. 

The exercise has been subject of study, particularly its effect on prevention and 

aid in the treatment of chronic diseases more prevalent nowadays (for example: 

obesity, diabetes, hypertension, etc.). In another point of view , physical exercise 

is nowadays a form of assistance in physical recovery after injury or muscle, bone 

and/or joint lesions. The Fisiogaspar, Lda is evidenced by the multidisciplinary 

work that performs in different services referred to, both in terms of physiotherapy, 

gym, Office of nutrition and medical spa. 

Thus, this work consisted essentially in the physical assessment of customers with 

different pathologies and in applying specific exercise plans, followed during 

several months. In a final analysis of each case, it was possible to verify 

improvements in most variables under study (blood pressure, waist/hip, body 

mass index,% fat mass, kg of muscle mass, basal metabolism, muscular strength, 

muscular endurance, flexibility, aerobic capacity and body posture. For the 

variables for which the result did not improve and/or worsened, the main reasons 

are the lack of attendance and the lifestyle 

 

Keywords: chronic disease; lesion; body posture; individualized physical exercise; 

special population; 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório engloba os seguintes temas: Objetivos do processo de 

estágio; Caraterização do local de estágio; Enquadramento da prática profissional; 

Realização da prática profissional; e Reflexão Final. Dentro destes temas gerais 

este documento descreve as doenças crónicas e patologias osteoarticulares e 

músculo-esqueléticas com as quais tive maior contato, e descreve ainda a sua 

relação e/ou efeito com o exercício físico, como meio de tratamento e prevenção. 

Para além desta abordagem teórica, iria apresentar os casos clínicos a que fiquei 

sujeito durante os vários meses, apresentando a evolução de cada um deles. 

Deste modo, é expectável que com este documento, fique percetível a 

forma como se deve atuar nas diferentes situações patológicas, desde a 

avaliação do estado físico do cliente à execução e acompanhamento do plano de 

exercício respetivo. 

Segundo o documento com o planeamento do processo de estágio: 

“ 3.1.O Estágio é uma unidade curricular, que funciona em regime tutorial, sob a 

responsabilidade de um professor. 

3.2. O Estágio pressupõe um regime de trabalho tutorial, com uma 

responsabilização directa do aluno perante o orientador, e com flexibilidade no 

modo de funcionamento, em virtude da amplitude de temas e processos de 

abordagem a adoptar.” 

3.3. O estágio tem a duração de dois semestres lectivos (anual). A carga de 

trabalho para o estudante é de 48 ECTS, correspondente a uma carga horária 

semanal de 20 horas no 1ºsemestre e de 40 horas no 2º semestre. O estágio tem 

uma duração de 40 semanas, com início na segunda semana de Setembro e final 

na última semana de Junho.” 

Sendo que o horário do 1º semestre definido pela Entidade de Estágio e o aluno 

passa pelo cumprimento de 4h diárias em quatro dias da semana, e de 2h no 

quinto dia. Tendo ainda a situação pontual de ter de cumprir 5h diárias, em alguns 

sábados, já definidos previamente. No que diz respeito ao 2º semestre o horário 
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contemplaria a realização de 8h diárias e ainda em alguns casos, incluindo 

sábado. 
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II. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS 

1. Objetivos Gerais 

No âmbito da unidade curricular “Estágio” são propostos vários objetivos com fim 

a desenvolver várias competências, como: a utilização de conhecimentos 

adquiridos ao longo do processo de Mestrado em Exercício e Saúde, 

desenvolvimento e aplicação de estratégias nas áreas em que o Curso se 

enquadra, e também planeamento e desenvolvimento de programas de exercício 

para populações específicas, que careçam de acompanhamento profissional 

especializado a nível do Exercício e Saúde. 

Numa visão mais pessoal, tenho como objetivos gerais: 

 Adquirir o máximo de experiência(s) e conhecimento no tratamento e 

reabilitação física pós-fisioterapia, especialmente em  lesões músculo-

esqueléticas e osteoarticulares, especializando-me no acompanhamento 

deste tipo de população.  

 Acompanhar, perceber e auxiliar na modificação comportamental dos 

doentes (diagnosticados com doenças crónicas, nomeadamente a 

Obesidade, Hipertensão Arterial e as Doenças Cardíacas) em relação à 

prática de exercício físico, e na forma como no seu dia-a-dia podem 

reverter a sua situação.  

 Conhecer e integrar-me numa equipa multidisciplinar na área da saúde e 

do exercício, perceber e conhecer todos os processos que envolvem a 

entrada de um cliente na clínica, nomeadamente no ginásio (pós 

fisioterapia). 

 Implementar um programa de preparação física e prevenção de lesões 

para a corrida, tendo dados observacionais da população do ginásio, e o 
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aumento da atividade física na forma de corrida, quer em espaços ao ar 

livre quer em ginásio e ainda em contexto desportivo/competitivo. 

 Otimizar o método de avaliação e reavaliação dos clientes de ginásio 

 

Duma forma mais pratica objetivo ainda: 

1) Acompanhamento de clientes com historial clínico e objetivos distintos – 

avaliação, prescrição e reavaliação (evolução)  

2) Melhoria do processo de avaliação/reavaliação do cliente – implementação 

quadros de referência para testes físicos; e avaliação motivacional; 

3) Perceber quais os métodos mais eficazes no tratamento das lesões mais 

recorrentes no ginásio, nomeadamente da cadeia muscular lombar e 

cervical – exercícios mais eficazes na redução da dor por auto-relato; 
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III. CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1. A Clínica 

 

Clínica na área da Fisioterapia e Reabilitação Funcional, fundada em 1998, por 

António Gomes Gaspar. Alargou, desde 1998 ao presente, o seu focus de 

intervenção para áreas transversais à fisioterapia como a fisiologia do exercício, 

spa, consultas de especialidade médica e ainda através das suas formações. 

Recentemente a Fisiogaspar trabalha nos mais diversos serviços e soluções de 

saúde e ainda na otimização da performance desportiva, através de programas 

transversais, desenvolvidos pelos seus profissionais das várias valências. António 

Gomes Gaspar, Fisioterapeuta e Comendador da Ordem do Mérito, é a cara forte 

por detrás da Clínica, sendo responsável pela reabilitação e preparação dos 

futebolistas da seleção Nacional de Futebol A.  

2. Enquadramento Profissional 

A British Association of Sport Rehabilitators and Trainers (2013) admite a 

credencial para “Graduate Sport Rehabilitator” com a abreviatura de  “GSR”. E 

segundo a instituição o GSR é um técnico especializado única e exclusivamente 

em cuidados de saúde relativos à função músculo-esquelética do paciente, 

fazendo uma intervenção técnica em exercício e reabilitação física. 

É da responsabilidade do GSR assumir os seguintes valores e funções em 

relação à sua intervenção profissional: 

a. Desenvolvimento profissional e responsabilidade; 

b. Prevenção (lesões); 

c. Reconhecimento e Avaliação; 

d. Gestão – Intervenção Terapêutica, Reabilitação e Otimização da 

Performance; 
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e. Cuidados Imediatos; 

 

A medicina física e reabilitação (PM&R) é considerada umas das 24 

especialidades médicas certificadas pelo American Board Of Medical Specialities. 

Um especialista em medicina física e reabilitação acumula funções em diversas 

áreas da reabilitação, podendo desde logo, focar a sua intervenção em doenças 

crónicas, em lesões desportivas, em lesões no trabalho, etc. Muitos profissionais 

desta área optam por incidir o seu trabalho numa área abrangente a fim de 

contactarem com todo o tipo de lesões. Noutro tipo de casos, a opção passa por 

direcionar a intervenção para casos particulares, como lesões desportivas, 

desenvolvendo planos de tratamento e prevenção dessas mesmas lesões, 

usualmente em desportos específicos (American Academy of Physical Medicine 

and Reabilitation, 2013). 

Na Europa, e no caso particular de Portugal, a reabilitação é definida como o uso 

de todos os meios possíveis a fim de minimizar o impacto das situações que 

lesaram o paciente, devolvendo-lhe a capacidade de integração social (Secção de 

Medicina Física e de Reabilitação da Union Européenne des Médecins Spécialists 

(UEMS) & Académie Uropéenne de Médecine de Réadaptation, 2009). A 

Medicina Física e de Reabilitação é definida como uma especialidade médica 

autónoma, que tem como objetivo promover a otimização da função física e 

cognitiva, da atividade, da participação e na modificação dos fatores pessoais e 

ambientais de cada paciente. 

3. Missão 

 

A Clínica distingue-se pela forma como une as áreas relacionadas com a saúde e 

o bem-estar. Isto é, tem com objetivo criar um equilíbrio entre as vertentes de 

Fisioterapia e Reabilitação Funcional, os tratamentos do Medical SPA e os planos 

personalizados do Ginásio, de forma a dar a resposta mais especializada e 

personalizada possível.  



15 
 

4. Valores 

 

A Fisiogaspar rege-se pelos seguintes valores: 

 RIGOR – conhecer profundamente as necessidades e limitações de cada 

cliente e ajudá-lo a atingir os seus objetivos;  

 COMPROMISSO – valorizar e colocar o cliente em primeiro lugar, em 

todas as tarefas que se realizem, em prol da sua saúde; 

 INTEGRIDADE – manter uma postura séria, e respeitar de forma honesta e 

transparente o relacionamento entre cliente e profissional; 

 EXCELÊNCIA – manter sempre uma atitude de excelência, procurando 

sempre a superação e a busca permanente pela superação do nosso 

trabalho; 

5. Instalações 

 

A Fisiogaspar está organizada em três grandes setores: Fisioterapia, Spa e 

Ginásio.  

a) Fisioterapia 

 1 balneário feminino e 1 balneário masculino 

 5 gabinetes de tratamento 

 5 marquesas 

 Espaço para máquinas de musculação e de tratamento 

 Piscina  

 Pista de corrida 

 Gabinete dos terapeutas  
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b) Ginásio 

 1 balneário masculino e 1 balneário feminino  

 Sala de exercício (sala Kinesis, sala de pesos livres, sala de máquinas) 

 Sala de arrumação 

 Gabinete dos fisiologistas do exercício  

c) Spa 

 1 balneário masculino e 1 balneário feminino 

 Espaço comum com jacuzzi 

 4 gabinetes privados  

 Gabinete dos “terapeutas” 

Para além destes espaços a clínica tem ainda um Bar, Gabinetes da 

Administração, dos Recursos Humanos, da Receção, do Marketing, várias 

salas de formação, uma sala de espera geral e ainda um parque de 

estacionamento exclusivo para clientes. 

A. FISIOTERAPIA  

Os serviços de Fisioterapia para além da Orto-traumatologia, da Músculo-

esquelética e da Fisioterapia no Desporto, as valências incluem a Hidroterapia e a 

Fisioterapia Respiratória Pediátrica, acabando por se conjugarem proporcionando 

a criação de programas de reabilitação e prevenção muito completos e 

individualizados. Outro tipo de serviço prestado passa pelos Programas e 

Classes – conjunto de programas individuais e/ou em grupo com o objetivo de 

reeducação e otimização postural e ainda sessões de Biofeedback – técnica que 

tem como objetivo analisar a resposta eletromiografica do músculo a um 

determinado estimulo (exercício), com a finalidade de otimizar a 

performance/desempenho dessa mesma estrutura muscular. Este processo é 

acompanhado por fisioterapeutas especializados neste método. 
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B. MEDICAL SPA 

No Medical Spa os tratamentos iniciam-se na Zona Aqua, onde se pode encontrar 

a banheira de hidromassagem e a piscina/jacuzzi, com possibilidade de 

experienciar o banho Hammam (um banho com origem Árabe que combina 

elementos básicos, o calor e a humidade). 

Para além deste procedimento inicial, todos os clientes tem a possibilidade de 

optar por uma serie de tratamentos, enquadrados num plano personalizado. São 

de realçar os seguintes tratamentos: 

 Tratamentos Assinatura  

 Terapias Orientais   

 Momentos a dois Medical Spa  

 Programas de Spa Bem-Estar  

 Spa Sénior  

 Spa for Men   

 Teens and Kids Spa  

 Tratamentos de rosto by Kanebo  

 Detalhes Spa  

 Tratamentos com Aparatologia  

 Spa Etiqueta  

 

C. FISIOGASPAR PRO  

 

A Fisiogaspar Pro destaca-se nas seguintes áreas: Academia, Formação, 

Consultadoria. Tem como objetivos, a constante atualização de competências e 
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conhecimentos dos seus profissionais. Ainda neste âmbito, a Fisiogaspar 

promove e organiza cursos, workshops, conferências e colóquios, muitos deles 

em parceria com escolas do Ensino Superior e entidades ligadas à saúde e ao 

bem-estar. 

D. CLÍNICA 

Para completar estas possibilidades e soluções de tratamentos de bem-estar, a 

Fisiogaspar têm ainda um acompanhamento médico especializado, 

nomeadamente nas seguintes áreas: 

 Análises Clínicas 

 Clínica Geral 

 Cardiologia 

 Dermatologia 

 Fisiatria 

 Gastrenterologia  

 Medicina Desportiva 

 Nutrição  

 Ortopedia 

 Psicologia Clínica 

 Terapia da Fala 

 

E. GINÁSIO 

O ginásio FISIOGASPAR apresenta um conceito inovador, que tem por base o 

desenvolvimento harmonioso de cada individuo, adequando o trabalho de todas 

as qualidades físicas. Integrado num espaço de saúde, com diversas 
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especialidades médicas, que colaboram entre si para o desenvolvimento de 

planos personalizados para cada caso, oferecendo o acompanhamento 

especializado de Fisiologistas do Exercício.  

Inicialmente, cada cliente que pretenda iniciar o seu plano terá de se submeter a 

uma avaliação física inicial, completa e detalhada, e só depois será prescrito o 

seu plano de treino, consoante as necessidades, limitações e objetivos pessoais. 

Posteriormente tem lugar as reavaliações periódicas a fim de identificar todas as 

alterações que o processo de treino promoveu.  

Para além deste processo completo, o Ginásio FISIOSGAPAR é especialmente 

indicado para casos clínicos em que a maioria dos clientes exige cuidados 

personalizados tendo em conta a condição (ver tabela de clientes em Anexos). A 

formação profissional dos seus Fisiologistas do Exercício é claramente dirigida 

para avaliar, orientar e prescrever exercício nomeadamente em populações 

especiais (ex: doentes coronários, hipertensos, diabéticos, obesos, pacientes com 

postura corporal incorretas e também no caso de pacientes com problemas 

ósseos/musculares). 

O Ginásio tem o seguinte horário de funcionamento: 

Horário de funcionamento 

Segunda-feira à Sexta-feira 7h – 22h 

Sábados 9h – 18h 

Tabela 1 - Horário de Funcionamento 
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Dispõe ainda de vários regimes/modalidades de adesão, como: 

Regime/Modalidade Horário 

Gym Free Pass 7h – 22h Seg. à Sex. E das 9h às 

18h Sáb. 

Gym Off-Peak 14h-18h Seg. à Sex. E das 9h às 

18h Sáb. 

Tabela 2 - Regime/Modalidade de Ginásio 

Um dos conceitos inovadores do Ginásio passa também pela especialização na 

preparação física e técnica de várias modalidades, como por exemplo Natação e 

Golfe. 

É também de realçar o serviço de treino pessoal, com acompanhamento do 

fisiologista do exercício durante toda a sessão. 

O Ginásio dispõe dos seguintes equipamentos : 

Total Resistance eXercise (TRX) – O TRX é um sistema de treino em que é 

usanda apenas a gravidade e o peso corporal para a realização dos exercícios. 

Este tipo de treino pode simplesmente aumentar de dificuldade alterando a 

apenas posição inicial do seu corpo em cada exercício. É um treino completo já 

que obriga à ativação das maiores cadeias musculares para controlar o 

movimento de forma correta (www.trxtraining.com, 2014).  

Plataforma vibratória Fitvibe – A plataforma foi concebida e desenvolvida a 

pensar na utilização em casos clínicos, qualquer que seja o ambiente médico. 

Está oficialmente concebida conforme os requisitos da norma relativa a 

Equipamentos Médicos (MDD). Além disso as frequências e amplitudes ajustáveis 

permitem o máximo conforto na realização de cada exercício. Assim, está 

especialmente indicada a sua utilização na recuperação de doentes com 

problemas físicos (fitvibe, 2010).  

Aparelhos de Treino Cardiorrespiratório – (Wave), Passadeira, Elíptica, 

Bicicleta e Máquina de “puxar e empurrar” (Push and Pull). 
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Aparelhos de Treino de Força – Máquina de agachamento apoiado (squat 

machine) Máquina para extensão da coxa (Leg Extension machine), máquina 

para flexão da coxa (Leg Curl machine), banco de supino, halteres, prensa de 

pernas (Leg Press). 

Kinesis - Permite o treino com exercícios e movimentos combinados, 

proporcionando um treino funcional nos mais variados ângulos de movimento. A 

Kinesis® Personal é a mais recente concepção no que respeita a equipamento de 

preparação física e bem-estar, destinado a espaços domésticos e/ou mais 

intimistas. A caraterística principal deste equipamento é trabalhar sem que 

existam limites de movimento, onde o seu sistema de roldanas articuladas 

proporcionam o movimento em qualquer dimensão, sendo possível a utilização de 

três tipo de pegas, ALFA, BETA e GAMA. Pode tornar-se um trabalho bastante 

funcional e completo, para além de permitir trabalhar a força, a flexibilidade, a 

resistência e velocidade, estimula ainda à grande utilização dos músculos 

estabilizadores do tronco (TechnoGym - The Wellness Company, 2014).  

Aparelhos de Treino de Equilíbrio e Propriocepção - Tábuas de equilíbrio e 

propriocepção, Bosus – Este tipo de equipamento é utilizado, com resultados 

positivos, na otimização postural (Oliveira, Brito Silva, Farina, & Kersting, 2013; 

Sayenko, Masani, Vette, Alekhia, Popovic, & Nakazawa, 2012) e como 

conseguinte na redução do número de lesões (Verhagen, 2004; Emercy, 2005). 

O seu uso preferêncial passa pela sua utilização em casos onde o controlo motor 

e postural está comprometido ou alterado (Mckeon, Ingersoll, Kerrigan, Saliba, 

Bennett, & Hertel, 2008; Sayenko, et al., 2010. No entanto, pessoas que sofrem 

de deficiências motoras ou mobilidade reduzida podem não estar preparadas para 

suportar o peso total do seu corpo. Nestes casos, são usadas técnicas que 

permitem a estes individuos suportar apenas parte do seu corpo, fazendo uma 

evolução gradual (Trueblood, 2001). 
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IV. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

1. Reabilitação física funcional 

1.1. Reabilitação Física Funcional e Desportiva 

O aumento do número de praticantes de atividade física, quer seja de forma 

recreativa quer seja de forma federada/profissional, tem provocado também um 

aumento de lesões relacionada com a prática (Pochini, Ingham, Oliveira, 

Ejnisman, & Cohen, 2008). 

Desta forma, a reabilitação física tem um papel fundamental enquanto meio para 

o regresso à atividade. Este processo envolve uma grande dinâmica entre várias 

áreas de especialidade. Cada individuo lesionado tem as suas necessidades, e 

dependendo disso necessita de diferentes cuidados. No caso da reabilitação 

desportiva, uma equipa multidisciplinar é muita das vezes composta por treinador, 

preparador físico, técnico biomecânico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo 

clínico, osteopata, reabilitador desportivo entre outras possíveis especialidades 

(British Association of Sport Rehabilitators and Trainers, 2013). 

Este processo de reabilitação envolve um elevado número de profissionais, cada 

um com uma área de intervenção específica. Os profissionais que mais se 

aproximam da área em estudo neste trabalho acabam por ser os fisioterapeutas, 

que atualmente já se inserem no contexto de medicina física e de reabilitação 

(Secção de Medicina Física e de Reabilitação da Union Européenne des 

Médecins Spécialists (UEMS) & Académie Uropéenne de Médecine de 

Réadaptation, 2009).  

A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APF) (2009) é a entidade que 

regula e providencia, a todos os locais prestadores de serviçoes de fisioterapia, 

todas as normas e procedimentos que devem ser seguidos a fim de alcançar um 

serviço de qualidade. Neste contexto o termo “Fisioterapeuta”, “aplica-se 

unicamente a pessoas que detêm as qualificações regulamentadas em Portugal e 

reconhecidas pela APF”. Segundo as “Normas de Boas Práticas para prestação 

de Serviços de Fisioterapia” a colaboração interdisciplinar é um dos pontos a 
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seguir para a existência de um padrão de qualidade nas instituições prestadores 

deste tipo de serviço de saúde.  

O papel inicial do fisioterapeuta envolve a avaliação inicial do paciente, pela 

elaboração de um plano de intervenção, pela intervenção propriamente dita, 

posteriormente a reavaliação do paciente. E por fim dá-se a conclusão  do 

processo, quando se atingem os objetivos e a respectiva alta ou interrupção da 

intervenção.  

Atualmente a maior parte das intituições que prestam serviços de fisioterapia que 

envolvem profissionais deste e de outros ramos transversais. Esta 

multidisciplinariedade é pensada e executada em prol da saúde e bem estar do 

paciente, fazendo um elo de ligação entre essas diferentes valências e serviços. 

De realçar os especialistas em massagem, os nutricionistas, os psicologos,os 

fisiatras,e ainda os fisiologistas do exercício, com uma função muito particular 

dentro do contexto de uma clínica de fisioterapia. 

Segundo Wilmore & Costil (2004) os especialistas em fisiologia do exercício 

estudam e intervem com as estruturas corporais que são alteradas quando 

expostas a efeitos crónicos e agudos ao exercicio. 

Um fisiologista do exercício deve ter formação superior em exercício e áreas 

afins, devendo acumular ainda outras formações adicionais e relevantes neste 

contexto. Um fisiologista do exercício deve ter conhecimentos acerca de 

adapatações e respostas fisiologicas, quer sejam agudas ou crónicas, inerentes à 

atividade e exercício físico, que permitem, otimizar o estado de saúde e condição 

física dos seus clientes.  

Pode afirmar-se que existe realmente um papel determinante destes profissionais 

enquanto intervenientes ativos na prevenção e recuperação do paciente, 

nomeadamente nos estados patológicos associados às doenças crónicas, e ainda  

às lesões musculo-esqueléticas e/ou osteoarticulares. 

1.2. Lesões mais comuns  
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A atividade física e o exercício físico são considerados como um meio para atingir 

inúmeros benefícios a nível físico e mental, nomeadamente reduzindo a 

mortalidade em doenças como doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes 

millitus e ainda cancro do cólon. No entanto, aumenta o risco de lesão, quer a 

nível amador quer a nível profissional (Olsen, Myklebust, Engebretsen, Holme, & 

Bahr, 2005). Cerca de 10-19% das lesões mais prevalentes em departamentos de 

urgência são as lesões desportivas (Kjaers, et al., 2003). 

Também Fong et. al (2007) sugere que o exercício é uma das maiores causa de 

lesões a nível mundial, comparando com outras causas como acidentes de 

viação, acidentes em casa, acidentes de lazer, acidentes laborais ou violência. 

Afirma ainda que as lesões desportivas podem resultar em dor, afastamento dos 

jogos e/ou do trabalho, e não menos importante, podem resultar em gastos 

médicos e financeiros. 

O Programa Nacional Contra Doenças Reumáticas (Direcção-Geral da Saúde, 

2008) refere que as lesões musculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho 

podem ser classificadas através da estrutura afetada, assim:  

 Tendinites ou tenossinovites são lesões localizadas ao nível dos tendões e 

bainhas tendinosas. Síndromes canaliculares, existindo lesão de um nervo, 

como acontece na Síndrome do Túnel Cárpico e na Síndrome do canal de 

Guyon; 

 Raquialgias, existindo lesão osteoarticular e/ou muscular ao longo de toda 

a coluna vertebral ou em alguma parte desta; 

 Síndromes neurovasculares, existindo lesão nervosa e vascular em 

simultâneo.  

Pelo local afetado podemos identificar as seguintes lesões:  

a) Ombro e pescoço 

 Síndrome do desfiladeiro torácicio; 

 Mialgia do trapézio; 
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 Síndrome cervical; 

 Tendinte bicipital; 

 Tendinite do supra-espinhoso; 

 Tendinite da coifa dos rotadores; 

 Bursite sub-acrómio-deltoidea; 

 

b) Cotovelo 

 Epicondilite; 

 Epitrocleite; 

 Síndrome do canal radial; 

 Síndrome do canal cubital; 

 Bursite do cotovelo; 

 

c) Mão e punho 

 Síndrome do tunel cárpico; 

 Síndrome do tunel de Guyon; 

 Tendinites dos flexores/extensores do punho; 

 Tenossinovite estenosante digital; 

 Contractura de Dupuytren; 

 Cãibra da mão; 

 

d) Joelho 
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 Bursite pré-patelar; 

 Gonartrose; 

 

e) Coluna vertebral 

 Cervicalgias; 

 Dorsalgias; 

 Lombalgias; 

 Hérnias discais; 

Nicolini, Carvalho, Matsuda, Cohen, & Sayum (2014) dão conta que no meio 

desportivo as lesões mais prevalentes encontram-se na anca, coxa, perna, 

tornozelo e pé.  

Durante este periodo de Estágio tive em meu benefício trabalhar com uma 

variedade diversificada de lesões, quer originadas em meio laboral quer no meio 

desportivo. Essa experiência permitiu-me dar conta de que as lesões mais 

prevalentes no Ginásio FISIOGASPAR são: a) Dor na coluna lombar/lombalgia; b) 

Hérnias Discal Lombar; c) Lesão nos rotadores da coifa do ombro; d) Lesão no 

joelho ( Rotura de LCA + Desgaste da cartilagem do joelho + Rotura do menisco). 

São descritas abaixo as orientações generalistas pelas quais basiei a minha 

intervenção prática, com o objetivo de proprocionar uma reabilitação funcional e 

postural especializada para cada caso. 

A. Dor na coluna lombar/sacrolombar   

Cerca de 50%a 90% dos individuos apresentam lombalgia/dor lombar em algum 

momento da sua vida (Imamura, Kaziyama, & Imamura, 2001). 

Dos fatores de risco mais fortemente associados a esta patologia encontram-se 

fatores de risco individuais, posturais e ainda associados a uma ocupação. Nestes 

últimos, destacam-se as sobrecargas na coluna lombar pelo levantamento de 
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pesos, deslocamento de objetos, permanência na posição por demasiados 

periodos de tempo e ainda exposição a estimulos vibratórios. Já, dentro dos 

fatores individuais podemos destacar o excesso de peso, a altura, postura 

incorreta, fragilidade muscular abdominal e espinhal e a falta de condição física 

(Lee, Hoshino, Nakamura, Kariya, Saita, & Ito, 1999).   

Imamura, Kaziyama, & Imamura  (2001) sugerem ainda várias causas etiologicas 

para o aparecimento da dor lombar. Centrando o focus na população alvo com 

que tive maior contato, destaco as seguintes causas: 

1. Causa mecânica  

2. Estenose do canal raquidiano  

3. Protrusão e hérnia discal 

4. Lombalgia degenerativa 

5. Sindrome dolorosa miosfascial 

6. Lombalgia em atletas 

7. Lombalgias em grávidas 

Todos estas causas, são de uma forma mais ou menos acentuada capazes de 

regredirem, seguindo métodos de tratamento com fármacos, com massagens, 

com manipulação vertebral, com repouso, e ainda com exercício físico. 

O exercício físico individulaizado, incluindo fortalecimento e alongamento 

muscular, com supervisão especializada, são indicados para diminuição da dor e 

melhoria da função neste tipo de casos. (Kool, Bie, Oesch, Knu"sel, Vab den 

Brandt, & Bachamann, 2004) 

Também o ACSM (2008) destaca a importância do exercício físico para a 

prevenção e melhoria do estado de saúde neste tipo de condição. Aconselhando 

o treino de força para individuos com dor lombar, nomeadamente reforço da 

musculatora posterior com sessões de alongamentos específicos. 
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B. Hérnia Discal Lombar 

O disco intervertebral têm a importante função de suportar e distribuir cargas. Ao 

longo da vida, e devido as excessivas cargas que a coluna tem de suportar, as 

fibras do anel fibroso começam a degenerar, aproximadamente a partir dos 25 

anos. De forma que, devido à pressão axial a subtância do núcleo pode passar 

através das fibras do anel. Normalmente estas fugas têm um sentido lateral e 

posterior, podendo ocorrer depois de um esforço por  levantamento de cargas em 

posições inclinadas para a frente.  Assim, quando existe uma pressão anterior  do 

disco provocando uma projeção posterior do núcleo atinge-se inicialmente o 

ligamaneto vertebral comum.Por fim ao verticalizarmos a coluna, essa massa do 

disco fica bloqueada debaixo do ligamento vertebral comum. Depois disto, a 

massa constituida pela hérnia comprime o nervo (Kapandji, 2000), causando na 

maioria dos casos dor lombar irradiada ao nervo ciático ou não, parestesias ou 

sensação de dormência ou de falta de força quer nos membros inferiores quer 

nos membros inferiores (Phipps, Sands, & Marek, 2003). 

No tratamento desta patologia, os neurocirugiões concordam que a intervenção 

cirurgica é solução só em última hipótese, caso o tratamento convencional falhe. 

Normalmente esse tratamento inicial envolve periodos de repouso, nunca 

superiores a 2 dias, e manutenção das atividade da vida diária, resultando numa 

melhoria dos sintomas (Sonntag, 2012).  

Num tratamento convencional  Humphreys & Eck (1999) sugerem a adoção de  

exercício físico como terapia. Indicam que o fortalecimento muscular alivia os 

sintomas, diminuindo ainda o peso, e por conseguinte a pressão intervertebral. 

Também são sugeridas medidas como a mudança comportamental, analgesia, e 

ainda utilização de colete (Eherlich, 2003).  

Contúdo, deve ser realizado com precaução, começando por exercícios de 

alongamento muscular e em fase mais avançada introduzir exercícios que 

envolvam extensão do tronco. Só numa fase avançada, e caso não existam 

dores, devem incluir-se exercícios de flexão ao plano. 
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O mecanismo proposto para o alívio dos principais sintomas da patologia é a 

redução do abaulamento ou protrusão discal, reduzindo  a compressão nas raizes 

nervosas e o aumento do espaço intervertebral (Cameron, 2009). 

 

C. Lesão no Ombro (rotura da coifa dos rotadores, luxações) 

A articulação do ombro é aquela que têm maior amplitude de movimento articular, 

como tal, existe maior probabilidade incidência de luxação e subluxações. A 

causa principal destes eventos é a perda de estabilidade quando a articulação 

atinge graus de movimento exageradamente elevados, comprometendo a sua 

ação (Good & MacGillivray, 2005). A estabilidade desta estrutura fica 

especialmente comprometida quando os tecidos moles como os músculos, 

tendões e ligamentos são afetados (ACSM, 2012). Um dos exemplos mais 

flagrantes deste fato acontece quando existe uma abdução e uma rotação externa 

máxima da articulação do ombro, acabando por obrigar a articulação a executar 

um movimentos anormal. A forma mais usual de tratamento não cirúrgico no caso 

de um primeiro episódio de luxação ou subluxação, passa essencialmente pela 

imobilização, inatividade e fisioterapia (Hayes, Callanan, Walton, Paxinos, & 

Murrel, 2002).  

 

 

D. Lesões no joelho (Rotura LCA + Desgaste da cartilagem + Rotura do 

menisco) 

De entre as lesões recorrentes na articulação do joelho, como a entorse,  a lesão 

meniscal, a lesão nos ligamentos laterais, a lesão dos ligamentos cruzados 

anteriores e posteriores, lesão da cartilagem e ainda lesão do tendões, lidei de 

forma mais efetiva com a lesões como rotura dos ligamentos cruzados anteriores, 

desgastes na cartilagem e ainda fraturas meniscais. 

A lesão no ligamento cruzado anterior é das mais reportadas na literatura, que 

atingem a articulação do joelho. Nestes casos, a reabilitação física após 

reconstrução ligamentar é uma importante ajuda no regresso às atividades da 
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vida diária (Wright, et al., 2008). Neste tipo de reabilitação, o treino neuromuscular 

pode ser benéfico na recuperação, no entanto não deve ser excluído exercício 

para reforço muscular nos membros inferiores e ainda exercícios para otimizar a 

amplitude e funcionalidade da articulação do joelho (Kruse, Gray, & Wright, 

2012).De forma que, neste tipo de intervenção parece de maior importância 

privilegiar o reforço muscular das estruturas afetadas, tal como músculos 

posteriores e anteriores da coxa, assim como privilegiar a otimização das 

amplitudes articulares do joelho, aumentando a funcionalidade das mesmas. 

A lesão nos meniscos, representam cerca de 54% das lesões no desporto. Este 

tipo de lesões é muitas vezes associada a traumatismos indiretos. Geralmente a 

dor, e lesão associada, surge aquando de movimentos de rotação com o pé fixo 

ou de agachamentos em que o menisco é comprimido entre o fémur e a tíbia, 

ocorrendo a fratura. 

No tratamento da lesão, o primeiro passo a considerar é a preservação máxima 

do menisco, tendo em conta que as alterações degenerativas provocadas pela 

remoção do mesmo são proporcionais a esse processo. É estimado que numa 

redução de 20% de tecido meniscal equivale a um aumento das forças de contato 

entre a cartilagem de 350% (Crook, Ardolino, Williams, & Barlow, 2009). Tendo 

em conta a lesão, na maioria dos casos é recomendada cirurgia, exceto nos caos 

em que os sintomas são reduzidos e o paciente é pouco ativo, optando nesta 

situação por tratamentos não cirúrgicos (Rath & Richmond, 2000). Alternativas 

não cirúrgicas passam essencialmente pela mobilidade articular, fortalecimento 

muscular, treino propriocetivo e treino aeróbio (Pinheiro, 2011). 

 

Deste modo, e analisando as recomendações para cada uma destas patologias, o 

trabalho de recuperação depende em muito do treino físico, decerto que limitado 

pelas várias condicionantes, mas essencial para a recuperação da funcionalidade 

do membro lesado. 
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2. Exercício nas Doenças Crónicas 

A WHO ( 2002) define doenças crónicas como “doenças de duração prolongada e 

progressão lenta” e descreve ainda quadros clínicos que incidem em problemas 

de saúde que exigem tratamento contínuo ao longo de vários anos ou décadas. 

Afirma ainda que estas doenças podem ser prevenidas caso se adote um estilo 

de vida adequado, eliminando fatores de risco como o tabagismo, dietas pouco 

saudáveis, inatividade física e o uso excesso do álcool. A escala do problema é 

gigantesca afirma a Organização Mundial de Saúde, considerando as doenças 

crónicas o “maior assassino” do mundo. 

2.1. Obesidade e Excesso de peso 

 

Em Portugal, na última década, a realidade dá conta de um aumento significativo 

(49.6% para 53.6%) na taxa de prevalência da obesidade e excesso de peso. No 

entanto os valores apontam para uma alteração das categorias, ou seja, menor 

prevalência de peso normal e maior prevalência de excesso de peso. Estes 

resultados confirmam que mais de metade da população portuguesa está 

propensa aos problemas de saúde consequentes deste estado (Carmo, et al., 

2008).Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2013), a Obesidade e o 

Excesso de Peso define-se pela acumulação anormal ou excessiva de massa 

gorda, ao ponto de afetar a saúde. Pode ser classificada em vários tipos de 

obesidade consoante o IMC, determinado através da estatura e peso da  

pessoa (IMC= peso(kg)/altura (m)2). 

IMC (kg - m
-2

) CLASSIFICAÇÃO 

Menor que 18,5 Abaixo do peso normal 

18,5 - 24,9 Peso normal 

25,0 - 29,9 Excesso de peso 

30,0 - 34,9 Obesidade Grau I 

35,0 - 39,9 Obesidade Grau II 

Maior que 39,9 Obesidade Grau III 

Tabela 3 - Classificação de Obesidade a partir do Índice de Massa Corporal (IMC) – WHO,2013 
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Atualmente o papel do exercício físico é considerado cada vez mais determinante 

na prevenção e tratamento deste estado. O papel do exercício físico regular (e 

uma alimentação saudável) vai para além do simples prevenção da obesidade e 

excesso de peso. Esta combinação ajuda a prevenir doenças crónicas que estão 

associadas à obesidade, tais como: a hipercolestrolémia, a diabetes tipo 2, 

ateroesclerose e hipertensão arterial, mais concretamente, esta dupla ação 

promove a diminuição da agregação de agentes inflamatórios nas paredes das 

artérias e veias, mantendo uma pressão arterial total dentro dos valores normais 

(Schmidt, 2012).Para além destes efeitos existem cinco importantes beneficios 

para inciar a prática de exercício físico como meio preventivo e de tratamento 

para esta epidemia:  

1. O Exercício melhora o humor – através de estimulantes químicos que são 

libertados no nosso cérbero, após e durante o exercício, e que promovem 

um sentimento de bem-estar e de relaxamento, capaz ainda de reduzir 

estados de ansiedade e depressão. 

2. O Exercício ajuda a controlar o peso – quanto mais exercício físico 

praticado mais calorias são gastas. 

3. O Exercício melhora o sono – uma boa noite de sono e de descanso pode 

melhorar o seu desempenho e concentração ao longo do dia, e o exercício 

ajuda não só a adormecer rapidamente mas também a ter uma noite mais 

tranquila. 

4. O Exercício pode tornar-se divertido – trocar as tardes de domingo 

passadas a ver televisão ou a jogar vídeo jogos por atividades desportivas 

em família pode ser uma ótima solução. Para além de se manter ativo, tem 

momentos divertidos e enriquecedores em família.  

5. O Exercício ajustado à sua forma – para indivíduos com obesidade e 

excesso de peso a principal preocupação no programa de exercício é 

adaptar a intensidade aos indivíduos, ou seja, iniciar com atividades 

aeróbias de baixa intensidade, aumentando progressivamente a duração. 
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Para além das atividade aeróbias de baixa intensidade, no decorrer do 

programa devem adicionar-se atividades de força muscular, como 

complemento do treino aeróbio.  

Schmidt (2012) ainda deixa algumas precauções a ter na prescrição e supervisão 

do exercício neste tipo de população, como são exemplos: 

 Aumentar gradualmente de duração e intensidade de exercício, sabendo 

qual o momento certo para aumentar intensidades a fim de perceber se irá 

ou não existe uma evolução do individuo. 

 Prestar atenção a atividades de alto impacto como a corrida, que podem 

trazer muito stress às articulações, nomeadamente às articulações dos 

joelhos e pés, aumentando o risco de lesão pelo peso excessivo que essas 

terão de suportar.  

Outro tipo de cuidados a ter em conta na prática de exercício passam por: 

 Salvaguardar e ter especial cuidado às mudanças de temperatura corporal. 

Este tipo de doentes são naturalmente menos capazes de controlar e 

perceber essas mudanças, desencadeando facilmente episódios agudos 

indesejados. Deve ser recomendado vestuário adequado a cada atividade 

e ao individuo em questão. 

 Prestar especial atenção à ingestão de líquidos antes, durante e depois do 

exercício. Devido às características da população, facilmente se atingem 

estados de desidratação. 

 Estar alerta a dores no peito, faltas de ar repentinas, palpitações, náusea 

e/ou dores de cabeça. Caso seja necessário, diminuir a intensidade ou 

interromper o exercício. 

Existem várias abordagens que visam combater esta condição, as quais 

englobam abordagens com intervenção interdisciplinar onde o exercício físico, a 

terapia comportamental e a dieta alimentar desempenham um papel primordial. 
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Uma revisão sistemática com meta-análise, acerca da eficiência de intervenções 

no estilo de vida de crianças com obesidade, comparou intervenções no estilo de 

vida, com grupo de controlo, tratamentos habituais, ou ainda com material 

educativo (escrito). Nesta pesquisa, os estudos com intervenções 

multidisciplinares promoveram maior redução no peso, no IMC, nos níveis de 

LDL, de triglicéridos e de insulina, bem como nos valores de pressão arterial (Ho, 

et al., 2012). 

Um outro estudo, que verificou o efeito da Teoria da Auto-Determinação (SDT) 

numa intervenção no controlo do peso em mulheres, verificou resultados 

positivos, nomeadamente na modificação comportamental (autocontrolo) e na 

adesão ao exercício (Silva, et al., 2010).  

No que respeita à influencia do exercicio físico com restrição alimentar ou apenas 

à dieta como forma de intervenção na perda de peso, a literatura sugere que 

intervenções com programa de exercício físico e dieta alimentar são mais eficazes 

na redução de peso a longo prazo do que as intervenções apenas com dieta 

alimentar, independetemente do tipo de dieta e de exercício (Wu, Gao, Chen, & 

van Dam, 2009). 

Numa meta-análise que incluiu 35 estudos, de uma pesquisa inicial de 1296, o 

objetivo central foi analisar a eficácia de programas de exercício físico na 

percentagem de gordura visceral (%GV) em indivíduos com obesidade e excesso 

de peso. Compararam-se programas de exercício aeróbio e exercício de 

resistência (ou de força), isolados ou combinados e seu efeito na %GV dos 

participantes. Constatou-se que o exercício aeróbio é claramente mais eficaz na 

redução de gordura visceral, no entanto essa redução é menos notória em 

indivíduos com suscetibilidade a possuírem outros fatores de risco cardio-

metabólicos. Por outro lado, o treino de resistência mostrou ser eficaz na redução 

desses mesmos fatores, tais como a resistência à insulina e dislipidémia. Assim, a 

evidência diz-nos que o exercício aeróbio é essencial na redução da gordura 

visceral, e não deve ser excluído de qualquer programa de treino (Ismail, Keating, 

Baker, & Johnson, 2012). 
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A evidência do efeito benéfico do exercício, isolado ou combinado com dieta 

alimentar na perda de peso, é já relativamente consistente. No entanto na maioria 

dos estudos controlados com amostras aleatórias (RCT’s), que usam apenas 

exercício como intervenção, mostram uma pequena melhoria na perda de peso, e 

na maioria desses casos a prescrição do exercício é baixa e produz um défice 

calórico menor do que seria recomendado para o caso. No entanto, outros 

estudos mostram uma perda significativa de peso, quando o exercício prescrito foi 

de intensidade elevada e essa prescrição era equivalente ao défice de energia 

recomendado para a perda de peso, pela restrição calórica em si (Catenacci & 

Wyatt, 2007). 

 

Numa outra revisão sistemática com meta-análise, compararam-se diferentes 

tipos de treino e o seu impato nas características metabólicas e antropométricas 

de sujeitos com obesidade e excesso de peso. As metodologias comparadas 

foram: treino aeróbio (AET), treino de resistência ou treino de força (RT) e treino 

combinado aeróbio e de resistência (CT).Os resultados provam que o treino 

aeróbio em comparação com o treino de força produz melhorias mais 

pronunciadas no peso corporal, no perímetro da cintura e ainda na massa gorda. 

Por outro lado, este último é mais eficiente no aumento de massa livre de gordura 

em comparação com o treino AET. No que respeito ao CT, verificou-se que é 

mais eficaz, em todos os parâmetros (massa gorda, perímetro da cintura e massa 

livre de gordura), comparando com o RT. Como conclusão, existe a forte 

evidência de que o CT é o método mais eficaz para redução das medidas 

antropométricas, e que deve ser o recomendado para pessoas com obesidade e 

excesso de peso quando assim o é possível (Schwingshackl, Dias, Strasser, & 

Hoffmann, 2013). 

Thorogood, et al., (2011) analisaram 14 RCT’s que envolveram 1847 individuos 

num programa de exercício aeróbio de 12 semanas a 12 meses e a sua influência 

na perda de peso. As conclusões sugerem que existe melhoria do risco 

cardiovascular e no perfil lipidico, no entanto o exercício aeróbio de intensidade 

moderada não é eficiente na perda de peso em individuos com obesidade e 
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excesso de peso. Segundo os autores, para além de exercício aeróbio terá de ser 

incluido uma componente nutricional à intervenção, nomeadamente um programa 

de dieta alimentar. 

Em indivíduos com excesso de peso a probabilidade de aparecimento de 

condições ortopédicas desfavoráveis é acrescida. Vicent, Seay, Vicent, & Montero 

(2013) afirmam que para manter e prevenir a condição ortopédica deste tipo de 

paciente é necessário passar por um processo transitório que engloba reabilitação 

e também exercício físico. O programa de exercício aplicado deve incidir nos 

sintomas primários (exemplo, dor lombar e no joelho) e se se verificar realmente 

eficaz haverá uma continuidade dos pacientes nos programas de exercício. É 

sugerido ainda que, este tipo de programa pode reduzir as dores localizadas e 

permite também um aumento da actividade física diária, podendo ser mais um 

bom incentivo para a manutenção na atividade.  

A Osteoartrite (OA) é umas das maiores causas de incapacidade crónica nos 

idosos. OA do joelho é considerada a maior causa de morbilidade e de perda da 

qualidade de vida, sendo a obesidade o maior fator de risco (Messier, et al., 

2013). 

 

Messier, et al. (2004) comparou 4 tipos de intervenção durante 18 meses, para 

doentes com OA do joelho. Exercício isolado, programa isolado de dieta, 

programa de dieta com exercício físico, e o tratamento usual com base em 

alteração do estilo de vida (grupo de controlo) foram as diferentes intervenções 

aplicadas. Este estudo demonstra ainda que a ligeira redução de peso e o 

exercício físico promovem melhorias na sensação de dor e nas medidas de auto 

relato no que respeita à morbilidade dos intervenientes. No entanto, sem a 

componente do exercício físico, e apenas com dieta alimentar os resultados não 

são significativos relativamente à dor e à morbilidade relatada. Ainda neste 

estudo, considerando que a terapêutica medicamentosa e a possibilidade da 

intervenção cirúrgica sejam ineficientes, os resultados sugerem um forte suporte 

de que o exercício é um pilar indispensável para a perda de peso, apoiando no 
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tratamento de OA do joelho em pacientes com obesidade e/ou com excesso de 

peso. 

 

É de salientar a importância do exercício físico como meio preventivo e de 

tratamento da obesidade, assim como dos problemas adjacentes, no caso 

particular as desordens metabólicas e lesões osteoarticulares. 

De forma resumida a seguinte tabela enumera as linhas orientadores para a 

prescrição do exercício físico nesta condição 

 
Linhas Orientadoras para Prescrição de Exercício Aeróbio, de Força e de Flexibilidade 

em Indivíduos com Excesso de Peso e Obesidade 

Frequência Mais de 5 vezes por semana 

Intensidade Inicialmente começar com intensidade moderada e aumentar 

progressivamente. 

Tempo Mínimo de 30 minutos por dia, aumentando até aos 60 minutos por dia, de 

exercício aeróbio de intensidade moderada. Para indivíduos fisicamente 

melhor preparados é aconselhado aumentar a intensidade do exercício, 

maximizando os ganhos. Em alternativa ao treino contínuo de 30 a 60 minutos, 

é recomendado, para indivíduos menos preparados, que comecem por realizar 

exercício aeróbio 2 a 3 vezes por dia com períodos de 10 minutos de duração. 

Tipo Inicialmente o exercício deve focar-se nos grandes grupos musculares, 

nomeadamente em atividades aeróbias que recrutem o maior número de fibras 

musculares. Progressivamente é recomendado realizar treino de força, 

equilíbrio e flexibilidade. 

Tabela 4 - Linhas orientadoras para prescrição de exercício físico em pessoas com excesso de peso e obesidade - ACSM, 
2013 

2.2. Diabetes 

Doença metabólica caraterizada pela absoluta ou relativa deficiência de valores 

de insulina, resultando num estado hiperglicémico. Um diagnóstico positivo da 

doença aponta para os seguintes valores: >125mg/dl numa amostra sanguínea de 

jejum, uma amostra aleatória com valores >200mg/dl com sintomas de 

hiperglicemia ou ainda apresentar valores  de glucose >200mg/dl numa teste oral 

de tolerância à glucose de 2h (ACSM, 2013).  

Os sintomas de diabetes tipo 2 desenvolvem-se de forma gradual. Os sintomas 

podem incluir fadiga, micção frequente, aumento da sede e da fome, perda de 
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peso, visão turva e demora na cura de feridas e hematomas (National Institute of 

Diabetes and Digestive and Kidney Diseases,2004). 

Segundo a International Diabetes Federation (2013) existem três importantes 

tipos de diabetes, de entre vários tipos mais específicos.São eles a diabetes tipo 

1, diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional.  

A diabetes tipo 1 é caracterizada pela existência de uma reação auto-imune do 

organismo humano, mais concretamente, o sistema imunitário que ataca as 

células produtoras de insulina. Os doentes com este tipo de diabetes ficam 

incapazes de produzir insulina nos níveis normais, de tal forma que são-lhes 

necessárias doses diárias de insulina (injetável) para controlar a glicémia. 

No caso da diabetes tipo 2, a resistência à insulina e a sua secreção 

compensatória são as principais causas da patologia (Colberg, et al., 2010). Ou 

seja, o pâncreas normalmente produz insulina suficiente, mas neste caso o 

organismo não consegue utilizar com eficácia a insulina, uma condição 

denominada resistência à insulina. Depois de vários anos, a produção de insulina 

diminui por esgotamento, e o resultado é o mesmo que na diabetes tipo 1 — a 

glicose acumula-se no sangue e o organismo não consegue utilizar eficazmente a 

sua principal fonte de energia.  

Pelo fato da diabetes estar associada ao excesso de peso e obesidade, pode 

causar por si só um elevado nível de glucose no sangue. Neste caso específico 

de diabetes, o exercício físico pode promover efeitos positivos na evolução da 

doença, e provocar benefícios importantes, caso exista uma prática regular e 

orientada (ACSM, 2008). 

 Por fim, existe ainda a diabetes gestacional, que consiste num elevado nível de 

glucose no sangue durante a gravidez. Esta patologia está intimamente ligada a 

complicações na mãe e na criança, sendo que normalmente a patologia acaba 

por desaparecer após a gravidez. No entanto, tanto para a mãe como para o 

recém-nascido existe um risco acrescido de nos anos seguintes à gravidez lhe ser 

diagnosticada a doença (diabetes tipo 2). 
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Classificação dos vários tipos de diabetes 

Nome Características 

Diabetes tipo 1  Níveis baixos ou mesmo nulos de insulina circulante na 

corrente sanguínea por via endógena, causa dependência de 

insulina injetável para prevenir cetoacidose 

Predominantemente aparece em jovens 

Resposta autoimune inadequada 

A etiologia da doença aponta para cerca de 35% das causas 

por via genética em gêmeos monozigóticos com diabetes tipo 

1. 

Diabetes tipo 2  Níveis de insulina podem ser normais, elevados ou baixos; A 

maioria dos indivíduos apresentam híper-insulinémia e 

resistência à insulina. 

A insulinémia pode desenvolver-se como uma doença 

progressiva. 

A insulina pode ser auxiliar no tratamento da hiperglicémia 

embora não haja uma dependência da mesma. 

Aparece normalmente depois dos 40 anos de idade. 

Cerca de 50% dos homens e 70% das mulheres são obesas. 

A etiologia da doença aponta para 60%-90% para causa 

genéticas em gêmeos monozigóticos com diabetes tipo 2. 

 

Diabetes Gestacional A intolerância à glucose ocorre durante a gravidez. 

Está associada a idades avançadas, obesidade e historial de 

diabetes na família. 

Risco aumentado de macrossomia. 

Risco aumentado de vir a ter Diabetes tipo 2    

Tipos secundários de 

diabetes associados a: 

Doença pancreática 

Alterações hormonais 

Exposição a drogas ou 

químicos 

Anormalidades nos 

recetores de insulina 

Determinados 

síndromes genéticos 

Em adição às condições especificas descritas, existe ainda 

uma hiperglicemia diagnosticada como diabetes. 

As causas para esta hiperglicémia advém de várias causas 

como a lesões no pâncreas, em outros casos a etiologia 

aponta para uma relação causal entre a diabetes e outro tipo 

de condições. 

 

Tabela 5 - Classificação dos tipos de Diabetes - National Diabetes Group, 2011 
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O exercício físico desempenha um papel importante no tratamento e prevenção 

da diabetes, nomeadamente diabetes tipo 2. Dos benefícios mais importantes 

destacam-se:  

 Maior controlo sobre a glicémia. Em combinação com uma boa 

alimentação o exercício físico melhora os níveis de glucose na corrente 

sanguínea. Na diabetes tipo 1, tal não é visto como uma componente de 

tratamento, no entanto é aconselhado a fim de promover outros benefícios 

aos doentes, tal como a saúde cardiovascular. 

 Aumenta a sensibilidade à insulina. Para muitos pacientes é uma forma de 

evitar tomas excessivas de insulina, muitas vezes reduzidas consoante a 

resposta ao exercício físico. 

 Previne a diabetes tipo 2, na qual o exercício desempenha um papel 

importante na prevenção da doença. Também na diabetes gestacional ou 

em pessoas com antecedentes familiares de diabetes tipo 2, há benefícios 

com a prática regular de exercício físico. 

Contudo nem todos os doentes tendem a ter a mesma resposta positiva ao 

exercício, dependendo do caso e do doente existem alterações diferenciadas 

(ACSM, 2013). 

Ao iniciar um programa de exercício deve ainda ter-se em conta o controlo 

cuidadoso dos níveis de glucose no sangue e ainda o balanço energético, 

especialmente em caso específicos onde a medicação pode ser essencial para 

uma participação segura (Hornsby & Ann, 2009). 

Foram analisadas intervenções no estilo de vida em pacientes com diabetes tipo 2 

e em indivíduos com risco elevado para desenvolver a doença. Concluiu-se que 

intervenções com dieta alimentar e/ou exercício físico são eficientes na prevenção 

da doença. No que respeita ao efeito em indivíduos diabéticos, o resultado 

mostrou fraca evidência na redução da mortalidade por todas as causas e ainda 

nos benefícios cardiovasculares e de valores microvasculares (Schellenberg, 

Dryden, Vandermeer, Ha, & Korownyk, 2013) 
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Num estudo com meta-análise pretendeu-se determinar os efeitos do exercício 

supervisionado (aeróbio, de força e combinado) no perfil lipídico e pressão arterial 

de diabéticos tipo 2. Os resultados mostram que o exercício estruturado foi 

associado a uma alteração na Pressão Arterial Sistólica (PAS) de -2,4 mmHg, na 

Pressão Arterial Diastólica (PAD) de -2,23 mmHg (Hayashino, Jackson, Fukumori, 

Nakamura, & Fukuhara, 2012). 

 Por outro lado, van der Heijden, van Dooren, Pop, & Pouwer (2013) sugerem que 

os efeitos do exercício de força na qualidade de vida, sintomas de depressão, de 

ansiedade e no bem-estar emocional, em indivíduos com diabetes tipo 2 são 

ainda inconclusivos.  

Analisando uma variável mais concreta, o controlo glicémico, Oliveira, Simões, 

Carvaho, & Ribeiro (2012) afirmam que o exercício aeróbio aliado ao exercício de 

resistência ou de força parece promover melhorias comparado com o exercício 

isolado.  

Existe falta de evidência ao determinar o tipo, a intensidade, a frequência e a 

duração apropriada para este tipo de pacientes (O'Hagan, De Vito, & Boreham, 

2013) 

Contudo, na tentativa de determinar as anteriores variáveis, entidades como A 

International Diabetes Federation (IDF) (2006), Diabetes Australia (DA) (2009), 

Canadian Diabetes Association (CDA) (2008), American Diabetes Association 

(ADA) (2011), American College of Sports Medicine (ACSM) (2010) e a American 

Heart Association (AHA) (2009) publicaram as respetivas linhas orientadoras para 

a prática de exercício físico. Analisando esses dados, observam-se vários pontos 

similares, mais precisamente, no volume de exercício aeróbio que deve ser 

superior a 150 minutos por semana de intensidade moderada, em que a 

intensidade varia de 40% a 60% da frequência cardíaca máxima (FCM), e que no 

caso do ACSM essa intensidade pode chegar a 80% da FCM (intensidade 

vigorosa). 

Balducci, et al., (2012) comparou os efeitos do exercício aeróbio de baixa 

intensidade com programas de moderada a elevada intensidade e ainda de 
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exercício de força nos fatores de risco cardiovascular em pacientes com Diabetes 

tipo 2.Os resultados sugerem que o aumento de intensidade de exercício (acima 

dos 70% FCM) em pacientes sedentários com diabetes tipo 2 não tem efeitos 

positivos ou negativos adicionais nos fatores de risco cardiovasculares. 

Organismo  Recomendações para a pática de exercício físico na Diabetes 

 Tipo Intensidade Frequência Duranção Volume 

ACSM Aeróbio 40-60% Vo2 max. 3 

dias/semana 

≥10 minutos 150 

minutos/semana 

Força 50-80% de 1RM 2/3 

dias/semana 

- 5-10 exercícios; 

1 série; 10 a 15 

repetições 

ADA Aeróbio 50-70% FC max. - - 150 

minutos/semana 

Força - 3 

dias/semana 

- - 

AHA Aeróbio Moderada a 

Vigorosa 

 ≥10 minutos 150 

minutos/smeana 

(moderada);90 

minutos/semana 

(vigorosa) 

Força - 3 

dias/semana 

- 2-4 séries; 8-10 

repetições; 1-2 

minutos 

repouso  

 

CDA Aeróbio 50-70% FC max. 3 

dias/semana 

- 150 

minutos/semana 

Força Moderada, 

progredindo para 

vigorosa 

3 

dias/semana 

- 1 série; 10-15 

repetições 

DA Aeróbio 60-70% FC max. 3/4 

dias/semana 

- 150 

minutos/semana 

IDF - - 3/5 

dias/semana 

30-45 

minutos/semana 

150 

minutos/semana 

Tabela 6 - Recomendações gerais do ACSM da ADA, da AHA, do CDA, da DA e da IDF para a prática de Exercício Físico 
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A evidência sugere que o exercício físico pode ser encarado como um ótimo 

aliado na prevenção e tratamento da Diabetes tipo 2. De forma que, o inicio e 

manutenção de um estilo de vida saudável incluindo exercício físico deve ser 

recomendado por todos os profissionais de saúde e do exercício. 

2.3. Hipertensão  

A hipertensão arterial (HTA) é um dos maiores problemas nas sociedades 

industrializadas (Gordon, 2009). A seguinte tabela  apresenta a classificação  de 

HTA para adultos. 

 

 

 

 

 

Cornelissen et. al  (2011) 

afirma que a pressão 

arterial é um 1 dos 9 fatores 

de risco que influenciam o 

aparecimento da doença cardiovascular, e que por ano morrem 7 milhões de 

pessoas, o que equivale a 13% do total de mortes em todo o mundo, dados de 

Blumenthal, Siegel, & Appelbaum (1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação 
Pressão Arterial 

PAS 
(mm Hg) 

PAD 
(mm Hg) 

Normal <120 e <80 

Pré-Hipertensão 120-139 ou 80-89 

Estágio 1 
Hipertensão 

140-159 ou 90-99 

Estágio 2 
Hipertensão 

≥ 160 Ou ≥100 

Tabela 7 - Classificação da HTA para adultos de acordo com os critérios do National Heart, Lung, and Blood Institute 
(2004) 
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No caso particular de Portugal, a percentagem de homens adultos, com idade 

superior ou igual a 25 anos, com PAS ≥140 mmHG e PAD ≥90 mmHg é de 

46,5%, no caso das mulheres essa percentagem era relativamente mais baixa, 

com o valor 37,4% (Nichols, et al., 2012). 

A prevenção e tratamento da HTA está ao alcance de qualquer paciente. 

Segundo recomendações das principais instituições mundiais ligadas ao estudo 

da HTA, a prevenção e tratamento da doença deve, numa fase inicial, incidir na 

mudança do estilo de vida, incluindo desde logo o aumento dos níveis de 

atividade física  (Cornelissen & Fagard, 2005). 

 

É aconselhada a prática de exercício aeróbio como andar, correr e nadar na 

prevenção e tratamento da HTA. Por outro lado, citando o ACSM, a prescrição de 

exercício de força pode ser incluída na terapia não medicamentosa de prevenção 

e redução da HTA, baseando-se numa meta-análise de Cornelissen & Fagard 

(2005). 

Os mecanismos pelos quais o exercício físico reduz a pressão arterial continuam 

a não ser totalmente elucidativos (Gordon, 2009). Possivelmente incluindo: 

 Redução dos níveis de norepinefrina no plasma 

 Aumento de substâncias vasodilatadores na circulação 

 Otimização da hiperinsulinémia 

 Alteração da função renal 

Para o controlo da HTA e da redução do risco cardiovascular recomenda-se: 

 Perda de peso, no caso de pessoas com excesso de peso 

 Limitar a ingestão de álcool (duas bebidas para homens e uma bebida para 

mulheres, limite máximo) 

 Realizar atividade física aeróbia de pelo menos 30 minutos na maioria dos 

dias da semana 
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 Reduzir a ingestão de sal, idealmente para os 65mmol/dia 

 Iniciar uma dieta rica em frutas, vegetais, e em produtos de baixo valor 

energético, e reduzir ainda na ingestão de gorduras saturadas; no caso do 

potássio a ingestão deve perfazer 120mmol/dia 

 Cessação tabágica  

No que respeita aos cuidados relativos à terapia medicamentosa há a considerar 

vários fatores, incluindo: 

 Severidade da HTA 

 Presença ou ausência de doença cardiovascular   

 Presença ou ausência de outras condicionantes clinicas ou fatores de risco 

para doença cardiovascular 

Para hipertensos que necessitem de terapia medicamentosa aliada a um estilo de 

vida saudável irão, segundo o autor, necessitar de um ou dois anti-hipertensivos 

para conseguir atingir a pressão arterial pré-determinada (Gordon, 2009). 

Considerando o exercício uma componente importante na HTA, o ACSM  (2013) 

aconselha à prática de exercício físico como uma estratégia preventiva na 

redução da incidência de HTA, e indica ainda que pode ser efetivamente usado 

como uma terapia definitiva ou complementar no combate à doença. As linhas 

orientadores para prescrição de exercício físico passam pela adoção de 

atividades aeróbias que exercitem grandes grupos musculares, com uma 

frequência diária (ou muito próxima), com duração ≥ 30 minutos de atividade 

continua ou acumulada por dia, a uma intensidade entre os 40% e os 60% VO2 

de reserva, o recomendado para este tipo de pacientes. Também Fagard RH 

(2011) aconselha os mesmos 30 minutos de exercício aeróbio dinâmico, como 

andar, correr, nadar e pedalar, com uma frequência entre 5 a 7 dias por semana. 

Mancia, et al., (2013) com base numa meta análise referem que o treino aeróbio 

de endurance, em indivíduos hipertensos, reduz a pressão arterial sistólica e 

diastólica de 3.0/2.4 mmHg e de 6.9/4.9 mmHg respectivamente. Molmen-
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Hansen, et al. (2012) afirma por sua vez, que o exercício aeróbio intervalado tem 

mostrado também resultados na redução da pressão arterial. Baseando-se num 

outro estudo de Leitzman , et al. (2007) e também de Rossi, Dikareva, Bacon, & 

Daskalopoulou (2012), Mancia, et al., (2013) afirmam ainda existir uma 

associação entre o exercício físico de baixa intensidade e baixa duração com a 

diminuição de 20% na mortalidade. 

 

Cornelissen, Fagard, Coeckelberghs, & Vanhees (2011) elaboraram uma meta-

análise com o objetivo de verificar os efeitos do treino de força na pressão arterial 

e noutros fatores de risco cardiovasculares. Os resultados apontam para uma 

possível causa efeito entre a redução dos valores de pressão arterial e o treino de 

força e isométrico. Para além desta evidência, o treino dinâmico de força mostrou 

efeitos favoráveis noutros fatores de risco cardiovascular. 

 

Outros estudos verificaram resultados no mesmo sentido, aconselhando ainda 

uma frequência de 2/3 por semana de treino de força. No entanto, o exercício de 

força em isometria não é recomendado, embora os dados referentes a este tipo 

de exercício sejam reduzidos (Vanhees, et al., 2012; Cornelissen, Fagard, 

Coeckelberghs, & Vanhees, 2011). 

 

Um dos efeitos agudos do exercício que merece especial atenção, passa pela 

hipotensão pós-exercício em pacientes medicados com anti-hipertensivos. Este 

efeito é consequente de fatores vasodilatadores que promovem a redução da 

pressão arterial periférica. Este efeito adverso pode ser prevenido facilmente 

evitando interrupção repentina do exercício e ainda um retorno à calma através de 

um período mais prolongado de tempo (Gordon, 2009). 

 

Dasgupta et al. (2013) referem ainda que uma das grandes questões na relação 

do exercício com a HTA passa pela incerteza em torno do treino de força. Já que, 

neste tipo de treino é usual o aumento da pressão arterial e, erradamente em 

casos pontuais, o uso da Manobra de Valsava, aumentando o risco de acidente 

hemorrágico. No entanto neste estudo, os autores contrariam esta ideia, 

confirmando que o treino de força para além de promover benefícios no estado de 
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saúde geral, otimiza os valores de pressão arterial, alertando ainda que este não 

deve ser evitado.  

 

Assim, analisando as publicações mais recentes acerca do efeito do exercício 

físico (aeróbio, força e combinado) na prevenção e redução dos valores da HTA, 

parece credível afirmar que aliado à terapia medicamentosa, à adoção de um 

estilo de vida saudável, nomeadamente nos hábitos alimentares (como é exemplo 

a restrição de sal na comida, de álcool e de gorduras saturadas), o exercício físico 

é imprescindível e uma das melhores formas de lidar com a doença. É então de 

notar, o importante papel dos profissionais de saúde (nomeadamente médicos 

cardiologistas) no encaminhamento e aconselhamento deste tipo de casos, 

especialmente para instituições especializadas ligadas ao Exercício e Saúde. 

2.4. Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)   

 

A DPOC resulta de uma obstrução das vias aéreas por bronquites crónicas, 

enfizemas ou ambas. Esta condição é caraterizada por pequenas inflamações da 

via aérea e ainda por fibroses nos brônquios, provocando tosses crónicas e 

dificuldades respiratórias. Atualmente, fumar é o principal fator desencadear da 

doença, estimando-se que 80% dos indivíduos com DPOC sejam fumadores 

ativos. Para além desse fato major, outros fatores de risco incluem poluição 

ambiental, alergias e a asma (ACSM, 2013). No caso particular da asma, existe 

uma desordem respiratória crónica, que pode ser afetada por fatores quer 

ambientais e/ou alérgicos, caraterizada pela obstrução reversível das vias 

respiratórias. É importante ter presente no acompanhamento desta condição 

fatores como a sintomatologia recorrente, variações no canal respiratório, e ainda 

a existência de uma inflamação crónica das vias aéreas (Clark & Cochrane, 

2009). 

A interação deste fatores irá determinar a severidade da asma (National Heart, 

Lung, and Blood Institue, 2007). 

A severidade da doença é então explicada através das seguintes alterações e/ou 

interações da via aérea: 
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 Bronco constrição    

 Edema da via aérea  

 Hiper-reatividade das vias aéreas  

 Remodeling das vias aéreas  

 

A asma pode ser diferenciada em dois tipos gerais, asma crónica, e por outro 

lado, asma marcada por episódios espontâneos desencadeados por fatores 

alérgicos, de stress ou de exercício. Os sintomas mais comuns associados a 

episódios de asma passam por, sensação de falta de ar, respiração muito 

acelerada, tosse forte e ainda “aperto” no peito (Clark & Cochrane, 2009). O 

exercício pode desencadear episódios de asma, cientificamente chamada de 

asma induzida pelo exercício. Para profissionais do exercício e saúde, é 

importante ter em conta a categoria de asma presente. Pondo isto, os autores 

categorizam-na como: 

 Asma induzida pelo exercício (AIE) sem outros sintomas 

 Asma “suave” (limitação ventilatória sem efeito restrito nos exercícios 

submáximos) 

 Asma moderada a Severa (limitação ventilatória restringe exercícios 

submáximos) 

 

Para indivíduos com asma suave ou apenas asma induzida pelo exercício, muitas 

das vezes o exercício físico, aliado à terapia medicamentosa, não é suficiente 

para desencadear episódios de asma, considerando-se benéfica a participação 

em programas de exercício.  

A inatividade física é um potencial fator de risco, pois é potencialmente 

modificável, consequentemente um ótimo meio de prevenção. Com base em 

estudos anteriores, o exercício físico melhora a condição cardiopulmonar, os 
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sintomas da doença e ainda a qualidade de vida dos indivíduos com asma 

(Chandratilleke, et al.,  2012). 

 

 Pakhale, Luks, Burkett, & Turner (2013) afirmam que atualmente as terapias para 

a asma não são suficientes para evitar o seu aparecimento, não existindo 

medicamentos capazes de mudar o historial da doença. Tanto os efeitos a longo 

prazo, como os custos elevados, e a parcial aderência aos medicamentos para 

asmáticos, são conjuntamente um desafio constante para um melhor controlo da 

doença (Pakhale, Mulpuru, & Boyd, 2011) (Holgate, 2011). Tendo em conta as 

limitadas opções de tratamento, a procura de novas soluções tem sido um 

objetivo de estudo de diversos especialistas (Chakir, Hamid, Bossé, Boulet, & 

Laviolette, 2002; Holgate, 2010). 

 

O papel da atividade física (AF) e o seu efeito na asma tem sido alvo de inúmeras 

pesquisas. Atualmente é já amplamente aconselhada em doentes asmáticos, 

sendo um benefício no controlo da doença, nomeadamente em faixas etárias 

mais baixas. No entanto, este processo não está intensivamente estudado 

(Chandratilleke, et al., 2012).  

 

Clark & Cochrane (2009) referem que em diversos estudos onde indivíduos 

asmáticos participaram num programa de exercício, 2 a 3 vezes por semana, com 

duração de 20 a 30 minutos, os efeitos verificados incluíram: 

 Aumento da ventilação máxima 

 Maior eficácia na captação, transporte, fixação e utilização do consumo de 

oxigénio 

 Capacidade de esforço aumentada 

 Otimização da Frequência Cardíaca (FC) 

 

No entanto, e sabendo dos benefícios da AF, as recomendações específicas 

quanto ao tipo, intensidade, duração ou frequência do exercício em doentes 

asmáticos continua por clarificar (Eijkemans, Mommers, Draaisma, Thijs, & Prins, 

2012; citando Lougheed, et al. ,2012).  
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É ainda importante ter em conta que existem momentos intermitentes de 

exacerbação que influenciam a capacidade do individuo na prática de exercício. 

Contudo, quando a doença (AIE) está bem controlada não evidencia efeitos 

negativos na adaptação a programas de exercício (Clark & Cochrane, 2009).  

 

Eijkemans, Mommers, Draaisma, Thijs, & Prins (2012) sugere que elevados níveis 

de atividade física são um fator protetivo para o aparecimento da doença. 

Contrariamente, nessa mesma análise, existem estudos que indicam uma 

causalidade invertida. No caso de indivíduos já asmáticos, o nível de adesão à 

atividade física é baixo, fator que os autores afirmam ser causado pelo medo de 

aparecimento dos sintomas da doença, como a falta de ar, uma educação errada 

ou ainda o fato da doença não ser devidamente controlada.  

 

Segundo as anteriores análises, e alguma controvérsia acerca da prescrição de 

exercício e seu efeito na asma, conclui-se que não é totalmente consensual esta 

temática. No entanto, os organismos com maior dimensão e importância a nível 

mundial, a nível de Exercício e Saúde, nomeadamente o ACSM (2013), 

recomenda a prática de exercício como método preventivo e como meio de 

controlo da doença.  

 

A seguinte tabela resume as linhas orientadores gerais para prescrição de 

exercício na AIE (controlada com prescrição farmacologica) e para asma 

considerada ligeira. 

 

 

Tipo de Treino Objetivos Intensidade/ 

Frequência/ 

Duração 

Tempo até 

ao objetivo 

Aeróbio 

Atividades para 

grande grupos 

musculares (andar, 

nadar, pedalar) 

 Aumentar VO2pico 

 Aumentar o limiar de 

latato e limiar 

ventilatório 

 Diminuir a sensação de 

 Escala de Borg 11-

13/20 

 Controlo da sensação 

de falta de ar 

 1-2 vezes, 3 a 5 dias 

2-3 meses 
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Tabela 8 - Linhas orientadoras para prescrição de exercício físico na AIE – ACSM 2013 

2.5. Osteoporose 

 

A osteoporose é um importante problema da sociedade atual, que envolve 

enormes custos, nomeadamente a nível social e económico (International 

Osteoporosis Foundation, 2008).  

A osteoporose é uma condição em que o osso se torna de tal forma fraco que 

pode fraturar a qualquer simples movimento ou queda. Patologia que se 

carateriza como uma alteração no esqueleto humano com perda da força ossea, 

sendo que essa força ossea reflete-se nos valores de densidade óssea e 

qualidade óssea (Smith, Wang, & Bllomfield, 2009).  

A formação de células ósseas tem um declínio acentuado a partir dos 35 anos de 

idade, sendo um processo comum a todo o ser humano. Este fenómeno tem sido 

falta de ar 

 Aumentar a eficiência 

respiratória 

 Aumentar a 

performance na 

Atividades da Vida 

Diária (ADL’s) 

por semana 

 Prioridade à progressão 

em tempo maior do que 

em intensidade 

Força 

Pesos livres 

Máquinas 

musculação 

 Aumentar o numero 

máximo de repetições 

 Aumentar o massa 

isenta de gordura 

 Aumentar capacidade 

de treino de força 

 Baixa intensidade, 

elevado numero de 

repetições 

 2-3 dias por semana 

2-3 meses 

Flexibilidade 

Alongamento 

 Aumentar a amplitude 

de movimento (ROM) 

 3 vezes por semana Continuo  

Neuromuscular  

Andar 

Exercícios de 

equilíbrio 

Exercícios 

ventilatórios 

 Aumentar o equilíbrio 

 Aumentar a eficiência  

respiratória  

 Todos os dias  
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descrito e observado em diversas raças e regiões do planeta, contudo, hábitos 

alimentares e de atividade física podem alterar o timing desta perda, atrasando o 

declínio da perda óssea. Estas perdas ósseas, em muitos casos, levam a uma 

reduzida massa óssea para a idade, osteopénia e em casos mais graves causam 

a osteoporose. Quando a perda da massa óssea é de tal forma grave, o doente 

tem fortes probabilidades de vir a sofrer fraturas ósseas.  

Consideram-se valores normais de densidade óssea em adultos, os valores de 

densidade mineral óssea entre 0 e ± 1 desvio padrão (DP) no que respeita aos 

valores médios observados em indivíduos jovens saudáveis (T-score). Em 

crianças, esses valores devem ser ajustados para a idade e o sexo. A osteopénia 

é definida pela densidade mineral óssea entre –1 e –2,5 DP, e a osteoporose pela 

densidade mineral óssea abaixo de –2,5. 

 A densitometria por raio-x de dupla energia (dual x-ray absorptiometry, DXA) é 

considerada a técnica mais eficaz e capaz na avaliação do conteúdo mineral 

ósseo (CMO). No diagnóstico de níveis de mineral ósseo e de ospeoporose, a 

WHO basea-se na DMO da anca e da coluna vertebral. A DXA determina a 

quantidade de mineral ósseo em gramas, resultado da divisão do conteúdo 

mineral ósseo pela sua respectiva área óssea  (expressa em g/cm²), 

determinando assim a DMO (World Health Organization, 2004). 

 Segundo o ACSM (2013) os fatores de risco para osteoporose/osteopénia 

incluem: 

 Género (mulheres com maior risco de incidência) 

 Idade avançadas 

 Certas raças e etnias: Caucasiana,Asiática, Hispanica/Latina (Americanos 

Africanos também são de risco elevado) 

 Historial familiar de osteoporose ou fraturas 

 DMO baixa, assim como peso corporal abaixo de 58kg tem risco 

aumentado 
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 Baixo nível de estrogénio nas mulheres (mulheres na menopausa também 

estão incluidas) 

 Historial de fraturas 

 Anorexia 

 Baixo níveis de hormonas sexuais 

 Atividade física inadequada e imobilizações 

 Fumar 

 Consumo de álcool (três ou mais bebidas por dia) 

 Dieta baixa em ingestão de cálcio 

 Nível reduzido de vitamina D  

 Ingestão excessiva de proteina, sódio, cafeína e de vitamina D 

 Determinados medicamentos causam perda óssea (ex: glucocorticoídes, 

anticonvulsantes,etc) 

 Certas doenças e condições (ex: anorexia, bulimia, asma,etc.) 

Parece consesual que as estruturas mais afetadas com a osteoporose são a 

coluna, a anca, o punho e ainda o umero proximal, zonas mais vezes afetadas 

pela baixa DMO e CMO. No caso da fraturas da anca, existe uma ligação próxima 

com o aumento da morbilidade e mortalidade, provocando ainda elevados custos 

no serviços de saúde, episódios que tendem a aumentar com o avançar da idade 

(World Health Organization, 2004). 

 

Segundo a lei de Wolff, o osso tem a capacidade de adaptar-se a várias situações 

externas, incluindo a carga mecânica resultante da tração que é exercida pela 

contração muscular, da transmissão dos tendões e por fim o suporte do próprio 

peso corporal. Este mecanismo, baseia-se no fato de que todas as alterações na 
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função de um osso são acompanhadas por modificações na sua estrutura, dando-

lhe assim capacidade para suportar forças deformantes exercidas. Assim, é 

expectável que a arquitetura do osso reflita o tipo de carga ao qual este 

normalmente é sujeito, acabando por se adaptar a esse estímulo. Um dos 

mecanismos de adaptação óssea centra-se na remodelação óssea, ou seja, nos 

locais onde as tensões mecânicas são elevadas existirá uma deposição óssea, 

enquanto que em locais com tensões menores existirá uma reabsorção óssea. 

Assim, a ideia principal da lei de Wolf  baseia-se na capacidade do sistema 

esquelético otimizar a morfologia esquelética,  possibilitando a adaptação do osso 

às exigências a que fica sujeito (Baptista, 2000). Deste modo, parece evidente a 

necessidade de adotar estratégias que promovam estes mecanismos, a fim de 

alcançar um estado de desenvolvimento ósseo adequado, desde a infância e 

adolescência. 

Cerca de 1/3 do CMO é acumulado nos 4 anos que antecedem e sucedem o pico 

de velocidade de crescimento em altura (Volgyi, et al., 2010). A infância e a 

adolescência são períodos considerados essenciais para a educação e aquisição 

de hábitossaudáveis (Kohrt, Bloomfield, Nelson, & Yingling, 2004). Assim, desde 

cedo, um trabalho interdisciplinar com Pediatras, Nutricionistas, Professores de 

Educação Física e os próprios Encarregados de educação, poderá garantir as 

condições necessárias para que as crianças e adolescentes cresçam de forma 

equilibrada, nomeadamente com um desenvolvimento e mineralização do 

esqueleto humano adequado, evitanto fraturas em idade adulta.  

É necessária a existência de uma estratégia global para prevenção e controlo da 

doença, que deve ser focada em três pontos essenciais, Prevenção, Controlo e 

Vigilância. Visto isto, e para melhor compreender a doença, tem vindo a ser 

desenvolvidos estudos com intuito de determinar os fatores que influenciam o 

risco de fraturas, para além dos níveis de DMO (Genant, et al. ,1999). 

O exercício e seu efeito na doença têm sido investigado, vários autores tentam 

determinar a importância do mesmo, e por sua vez a dose ideal, como meio de 

prevenção e como alternativa/auxilio no tratamento. Gunter, Almstedt, & Janz 

(2012) referem que uma das estratégias mais poderosas na prevenção da 
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osteoporose em crianças passa pela atividade física. Também  Behringer, 

Gruetzner, McCourt, & Mester (2014) referem que a atividade física, 

nomeadamente exercício que envolva levantamento de pesos combinado com 

uma adequada ingestão de cálcio deve ser encorajada em idades pré-pubertárias. 

Recomendação que tem como intuito prevenir o aparecimento de osteoporose 

numa fase mais avançada da vida, aumentando o pico de massa óssea em 

idades de crescimento. 

 

Já em idades avançadas, especialmente em indivíduos com osteoporose, parece 

ainda importante evitar flexões/extensões e rotações/torções do tronco (Chilibeck, 

Vatanparast, Cornish, Abeysekara, & Charlesworth, 2011). 

 

Numa meta-análise com o objetivo de verificar o efeito do exercício na densidade 

mineral óssea da cabeça do fémur (FN) e da coluna lombar (LS), foram 

analisados estudos RCT’s com programa de exercício com duração ≥ 24 

semanas. Os resultados mostram um aumento moderado na DMO da FN e ainda 

uma pequena inclinação no mesmo sentido na LS. Deste modo, sugere-se existir 

evidência suficiente para recomendar exercício de força no aumento e 

manutenção da DMO na FN e na LS (Kelley, Kelley, & Kohrt, 2013). 

 

Os autores referem haver uma forte evidência do efeito do exercício físico, 

contudo não conseguiram determinar definitivamente se existe um impacto 

positivo nas fraturas totais e fraturas vertebrais em idosos (Kemmler, Hãberle, & 

von Stengel, 2013). 

 

Segundo Wilhelm, Roskovensky, Emery, Christina, Valek, & Cook (2012) o 

exercício tem um efeito benéfico em diversas variáveis analisada, como DMO, 

risco de fratura, risco de queda e qualidade de vida. Os resultados finais sugerem 

que o treino de força produz uma combinação de efeitos positivos, 

nomeadamente no auto-relato e nas atividades da vida diária. Os autores 

aconselham a realização de estudos incidindo concretamente nos efeitos do 
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exercício no desempenho de habilidades funcionais, podendo ser uma mais valia 

na determinação programas de exercícios. 

 

Um outro estudo centrando-se no efeito que modalidades de diferentes impactos 

na DMO em mulheres na pré-menopausa. A pesquisa incidiu nos efeitos das 

intervenções  na DMO da coluna lombar, da cabeça do fémur e da anca. Os 

protocolos de exercício foram categorizados de acordo com o impacto e 

características da modalidade. Os resultados comprovam que os protocolos 

combinados (exercícios de resistência) foram o que causaram mais resultado nos 

ganhos de DMO que na coluna lombar que na cabeça do fémur (James & Carroll, 

2010). 

 

A seguinte tabela resume as diretrizes e orientações para prescrição de exercício 

na osteoporose. 

Tipo Objetivos Intensidade/ 

Frequência/ 

Duração 

Tempo até ao 

objetivo 

Aeróbio 

Depende da DMO e 

do cliente 

(Atividades para 

grande grupos 

musculares (andar, 

nadar, pedalar)) 

Aumento 

/manutenção da 

capacidade de 

esforço 

Manutenção da 

massa óssea 

40-70% FCpico  

3-5 dias por semana 

30-60 minutos  de 

duração 

2-6 meses 

9-24 meses para 

verificar alterações 

na DMO 

Força 

Dumbbells 

Máquinas de 

musculação 

Plataforma 

vibratória 

Exercícios de solo 

Aumentar a força do 

tronco; maior 

importância nos 

membros inferiores 

(MI) (nomeadamente 

extensores da coxa, 

extensores do 

joelhos, extensores 

da coluna, 

abdominais inferiores 

e dorsiflexores da 

anca) 

75% de 1 RM  

2 series de 8-10 

repetições 

2-3 dias por semana 

com duração de 20-

40 minutos 

≥ 6 meses para 

alcance máximo 
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Otimização da 

postura ( maior 

importância nos 

músculos posturais) 

Diminuir risco de 

queda 

Flexibilidade 

Alongamento  

 

Aumentar/manter 

ROM, especialmente 

da coxa, joelho e 

músculos peitorais 

5-7 dias por semana   

Funcional 

Exercícios 

específicos de 

ativação  

Caminhada rápida  

Exercícios de 

equilíbrio  

Aumentar/manter 

performance nas 

atividades do dia-a-

dia 

Aumentar o equilíbrio 

Diminuir o risco de 

queda 

3-5 dias por semana 

2-5 dias por semana 

2-6 semanas 

 

Tabela 9 - Linhas orientadores para prescrição de exercício físico na Osteoporose - Durstine, Moore & Roberts, 2009 

 

A manutenção da DMO e da força óssea, é apenas um dos pontos chaves 

consequentes do exercício, ligado diretamente à redução da fragilidade óssea. 

Outro benefícios como o aumento da força muscular, da mobilidade e do 

equilibro, são igualmente importantes, nomeadamente na qualidade de vida e 

especialmente na redução no risco de queda e consequentes fraturas (ACSM, 

2008). 

 

Concluindo, pode recomendar-se a adoção de exercício físico na generalidade 

dos casos de osteoporose, sendo de extrema importância em que condições a 

doença está instalada e as consequentes limitações para a prática. No que 

respeita à prevenção, é aconselhada a inclusão de estratégias para 

implementação de programas de exercício logo desde idades mais baixas, 

promovendo a manutenção e o desenvolvimento ósseo adequado. É ainda de 

ressalvar que o exercício, atualmente, não atua nem tem efeitos como terapia 
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isolada na doença, no entanto pode e deve ser aliado a terapias medicamentosas 

que incluem fármacos e suplementos alimentares.  
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V. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

1. Conceção 

 

Enquanto futuro fisiologista do exercício, este processo de estágio deu-me a 

oportunidade de trabalhar e experienciar com um alargado e diversificado número 

de condições físicas, nomeadamente patológicas. Razões pelas quais optei pelo 

Estágio na Fisiogaspar, clinica que trabalha de forma multidisciplinar, entre várias 

equipas de trabalho (ginásio, medical spa, nutrição e fisioterapia). Enquanto 

membro da equipa do ginásio, as principais funções a desempenhar passaram 

pela avaliação e reavaliação do cliente assim como a prescrição do plano de 

exercício físico e seu acompanhamento individualizado. Tendo em conta o 

ambiente de trabalho, inicialmente muito focado na fisioterapia, seria espetável 

experienciar e contatar com muitos casos diferenciados e patológicos. Tal que, na 

minha opinião foi uma mais-valia enquanto profissional do exercício e saúde, 

puder dirigir desta forma o meu foco de trabalhar também para uma área mais 

clínica. 
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2. Cronograma 

 

 

3. Principais Desafios  

 Como fazer uma primeira abordagem ao cliente? 

Tentei abordar as especificidades de cada cliente e conhecer a razão pela 

qual está no ginásio. 

 Como criar uma ligação/relação de confiança entre fisiologista e cliente? 

Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Observação na 
sala de 

exercício; 
Registo de 
presenças 

diárias; 
Pesquisa 
científica; 

Apresentação a 
clientes; 

 
 
 
 
 
 
 

Observação e 
acompanhamento 

no momento da 
avaliação de 

clientes; 
Prescrição de 

treinos em casos 
clínicos teóricos; 

 

Observação e 
acompanhamento 

no momento da 
avaliação de 

clientes; 
Prescrição de 

treinos em casos 
clínicos teóricos e 
em diversos casos 

reais; 

Apresentação 
do espaço; 

Realização de 
avaliações e 
reavaliações; 

 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Realização 
mais regular de 

avaliações e 
reavaliações; 

 

Realização de 
avaliações e 
reavaliações 

frequentemente; 
Encaminhamento de 
clientes, em caso de 
lesão, à fisioterapia; 

Contacto com os 
fisioterapeutas 

responsáveis por 
alguns clientes a 

frequentar ambas as 
valências; 

Elaboração e revisão 
de estratégias para 

retenção e 
angariação de 

clientes; 
Discussão conjunta 

acerca dos 
procedimentos do 

fisiologista, dos 
casos diários e do 

ginásio; 

(tarefas dos 
anteriores 

meses) 

(tarefas dos 
anteriores 

meses) 
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Demonstrando interesse e disponibilizando ajuda (técnica) para os problemas 

e questões que cada cliente enfrentava. 

 Como auxiliar na mudança comportamental fora do contexto do ginásio? 

Motivando e incentivando de forma real para uma melhoria da qualidade de 

vida com pequenas alterações no dia-a-dia, demonstrando como fazê-lo 

usando dados científicos e objetivos. 

 Como transmitir informação “negativa” após avaliações e reavaliações sem 

desmotivar ou causar sensações negativas prejudiciais? 

Primeiramente dar enfâse às alterações positivos, quem existem sempre, e só 

no final, de uma forma clara e explicativa, informar o que correu menos bem. 

 Como motivar o cliente para alcançar novos objetivos após conseguir 

realizar os anteriores? 

Alertando que o processo não termina apenas porque conseguiu atingir os 

objetivos propostos, e que é apenas mais uma fase ultrapassada e de 

passagem para novos desafios (porque existem sempre novos desafios). 

 Conhecimentos específicos limitados acerca do tratamento após recuperação 

de determinadas lesões.  

 

Neste ponto, a solução foi apoiar-me de certa forma na maneira como os 

meus colegas fisiologistas atuavam e aplicavam o conhecimento, retirando dai 

informação útil para atuar de forma segura e confiante. Outra forma de 

ultrapassar o problema passou pela pesquisa cientifica acerca de cada caso 

patológico que ia surgindo. Desde cedo me confrontei com algumas questões 

e inseguranças, e de fato, na lista acima realço aquelas que na minha opinião 

são relevantes, levando-me a refletir e evoluir, quer através das experiências 

que ia adquirindo quer do apoio e experiência dos colegas de equipa. 
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4. Tarefas e Estudos de Caso 
 

Numa fase inicial, e de normal adaptação, as tarefas mais importantes a que 

fiquei sujeito inicialmente focaram-se exclusivamente na compreensão do 

funcionamento e método de trabalho da equipa, isto é, analisar o comportamento 

dos fisiologistas com os clientes, quer a nível técnico quer a nível 

comportamental. Depois disso, e mais especificamente no processo de avaliação 

de um cliente, perceber como se desenrola todo esse processo de avaliação, e 

posterior prescrição de treino e reavaliação. 

Inicialmente foi esquematizada a possibilidade de elaborar um programa físico de 

preparação e prevenção de lesões na corrida. No entanto, tendo em conta o 

número elevado de clientes que me foram entregues, essa possibilidade ficou 

pendente e realmente mais difícil de elaborar. 

No desenrolar do processo de estágio as aprendizagens e as experiências 

passadas deram-me cada vez mais confiança com o cliente e a forma como 

trabalhar em cada caso específico. No meio deste processo de Estágio já estava 

com cerca de 6 a 7 clientes à minha responsabilidade, o que acabou por ser o 

meu grande trabalho na clínica.  

Em cada caso a atuar o desafio era constante, tanto pela especificidade como 

pela diversificação de cada um. Nomeadamente clientes em fase de reabilitação 

física após lesão, com excesso de peso e obesidade, asma, disfunções posturais, 

etc. Contudo o grande desafio acabava por ser a conjugação destas 

características numa só pessoa em alguns dos casos. Nos anexos A, B,C,D, E e 

F é possível observar a evolução de cada caso, desde a chegada e avaliação 

inicial até ao momento da última avaliação. 

 

A AVALIAÇÃO INICIAL 

Uma Avaliação Inicial engloba vários testes, iniciando com um questionário de 

estratificação do risco e ainda testes físicos com o objetivo de avaliar a força dos 
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membros superiores, força abdominal, flexibilidade dos ombros e membros 

inferiores, a postura através de testes posturais como o push, pull e over head 

squat e por fim a determinação do VO2 máximo.  

• Questionário PAR-Q & YOU 

• Testes de determinação do VO2 máximo - testes submáximos de 

Astrand, Rockport e Webbling 

• Testes de força – flexões/extensões de braços e abdominais 

• Teste de flexibilidade – sentar e alcançar 

• Testes posturais – Push e Pull 

Além destas tarefas ligadas especificamente ao Exercício e Saúde tive a 

oportunidade de participar em campanhas de responsabilidade social como por 

exemplo a angariação de cabazes de comida para oferecer na época Natalícia e 

participar no noutra outra ação de responsabilidade social, em que os 

colaboradores plantaram uma árvore (Tapada da Ajuda) por cada nova inscrição 

no ginásio durante o mês de Abril. 

A REAVALIAÇÃO 

• Testes de determinação do VO2 máximo - testes submáximos de 

Astrand, Rockport e Webbling 

• Testes de força – flexões/extensões de braços e abdominais 

• Teste de flexibilidade – sentar e alcançar 

• Testes posturais – Push e Pull 

 

5. Método de Avaliação do Desempenho 
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A avaliação do desempenho não teve obrigatoriamente um momento que fosse 

definido para tal, dependendo da necessidade, existiam momentos de discussão 

e reflexão, permitindo assim evolução técnica e comportamental adequada, no 

tempo e no espaço. Estes momentos eram na sua maioria acompanhados pela 

orientadora e fisiologista do ginásio que ficou com a função de me acompanhar ao 

longo do processo. 

 

6. Reflexão Final 
 

Numa reflexão geral, e analisando todo este processo, foi-me permitido vivenciar  

o quão importante pode ser o exercício físico na qualidade de vida do ser 

humano.  

Analisando os casos práticos aos quais que fiquei responsável, ficou-me 

demonstrado que tanto na lesão desportiva como na doença crónica, o exercício 

desempenha um papel importante e indispensável na prevenção e no tratamento. 

Tal que, o regresso à atividade desportiva, ou recuperação funcional após lesão 

depende em muito da quantidade e qualidade do exercício praticado. 

Tanto nos casos em que a evolução foi positiva como nos casos em que houve 

estagnação ou retrocesso, retiro de cada um dos casos conclusões e 

experiências decerto fundamentais no meu futuro profissional. Quer em termos 

comportamentais/relacionais com clientes, quer em termos técnicos (i.e. relativos 

à prescrição do exercício). 

Afirmo, esperançosamente, que a área do Exercício e Saúde poderá ter um 

grande potencial nas próximas décadas, sendo claramente uma área em 

crescimento tendo em conta as caraterísticas e o estilo de vida população 

Portuguesa. População essa cada vez mais envelhecida, e por outro lado, com 

uma preocupação crescente para o bem-estar físico e mental. De forma que 

exercer atividade neste ramo pode ser um bom investimento profissional.  
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A nível pessoal penso ser um enorme desafio optar por esta área, claramente 

mais clinica, sendo um desafio à minha formação em Exercício e Saúde, já que 

complementa os conhecimentos adquiridos no mestrado. 

 Para além disso, foi interessante trabalhar com este tipo de população, já que se 

tornou desafiante e motivador perceber e tentar encontrar formas de atingir 

objetivos à primeira vista considerados difíceis, no caso de pessoas com lesões e 

limitações complicadas. E é dessas experiências que levo uma maior base de 

conhecimento e formas diferentes de atuação, que certamente se tornarão uteis 

num futuro próximo. 

Para finalizar, avalio este processo como positivo e bem-sucedido, já que para 

além de todo o conhecimento e experiência que adquiri depois destes meses de 

aprendizagem e evolução, fui convidado a integrar a equipa do ginásio da 

Fisiogaspar, onde atualmente sou um dos Fisiologistas. 
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ANEXOS 
 

LISTA DE CLIENTES E RESPETIVA CONDIÇÃO/OBJETIVO 

 

DADOS DE NOVEMBRO DE 2013 

IDADE GÉNERO PATOLOGIA E/OU OBJETIVO 

 

46 M Lombalgia esquerda aguda 

12 M Correção postural 

17 M Prevenção de lesões (judoca) 

49 M Excesso de Peso 

47 F Taquicardias (extra sístoles) e pneumonia 

39 M Excesso de peso 

79 F Hipertensão 

38 F Correção postural 

44 F Excesso de peso 

42 F Escoliose 

51 F Excesso de peso e hipotiroidismo 

21 F Excesso de peso, asma alérgica e de esforço, hipotiroidismo 

42 F Diminuição massa gorda e correção postural 

65 F Obesidade grau I, Hipertensão, Hipercolesterolémia 

48 F Correção postural 

24 F Recuperação de ligamentoplastia ao joelho esquerdo e obesidade grau I 

44 M Excesso de peso e correção postural 



76 
 

75 M Hipertensão (medicado) 

68 M Hipercolestrolémia, degeneração do corno posterior do menisco interno do joelho 

esquerdo e condromalacia grau III 

55 M Trocantite bilateral, atrofia muscular coxa direita e hérnia l4-l5-l6 com irradiação 

para a virilha 

58 M Excesso de peso 

64 M Excesso de peso 

47 M Lesão ligamento lateral interno (menisco) 

16 F Preparação para natação de competição 

15 F Obesidade grau I e hipercolestrolémia 

38 F Correção postural 

47 M Correção postural 

50 M Hipertensão arterial, obesidade grau I e sedentarismo 

30 M Correção postural 

51 M Enfarte miocárdio e hipertensão 

48 M Obesidade grau I 

50 M Lesão ombro e correção postural 

65 M Hipercolestrolémia (medicado) 

29 F Correção postural 

31 F Hiperpressão nos joelhos e patela alta (faz infiltrações) 

44 F Obesidade grau I 

22 M Correção postural e aumento de massa muscular 

18 M Dores nos joelhos 

27 F Correção postural 

35 M Excesso de peso 

40 M Excesso de peso 

15 M Correção postural e aumento resistência física 
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39 F Lesão no pé, correção postural e hérnia lombar 

27 F Rotura de ligamentos cruzado anterior do joelho esquerdo e entorse pé esquerdo 

sem rutura de ligamentos 

37 F Correção postural e escoliose 

23 M Excesso de peso e hipertensão 

42 M Correção postural 

21 F Correção postural, lombalgias, escoliose e hiperlordose 

45 M Obesidade grau I, hipertensão (medida mas não diagnosticada) 

22 M Excesso de peso e correção postural 

25 M Excesso de peso 

56 M Obesidade mórbida (grau III); trombofletite em 2005 (perna esquerda); medicado 

para circulação sanguínea e hérnia abdominal e inguinal 

40 F Correção postural 

16 F Correção postural 

60 F Correção postural e excesso de peso, problemas nas cartilagens dos joelhos 

64 F Esporão calcâneo direito e hipercolestrolémia 

67 F Obesidade grau I 

76 M Obesidade grau II e hérnia abdominal 

48 M Obesidade grau II, hérnia inguinal e abdominal e lesões ligamentares em joelhos e 

ombros 

13 M Correção postural 

55 M Excesso de peso 

22 M Abaixo do peso ideal 

49 M Excesso de peso 

34 M Correção postural e pubalgia 

46 M Excesso de peso 

45 M Correção postural 

69 M Parestesias devido a alterações posturais 
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48 M Correção postural e dislipidémia 

50 M Excesso de peso 

56 M Obesidade grau II 

64 M HTA, Diabetes e tendinite no tendão rotuliano 

55 M Lesão nos joelhos e anca esquerda 

62 M Excesso de peso 

56 M HTA medicado 

55 M Problemas na cervical l5 l6 

60 F AVC há 1 ano e hipertensa medicada 

42 F Correção postural 

44 M Correção postural, diminuição massa gorda, HERNIA 

18 M Obesidade grau I 

20 M Reforço muscular 

27 M Correção postural, instabilidade do ombro e desequilíbrios a nível de trapézio e 

dorsais 

59 M Excesso de peso, problemas lombares 

68 M Excesso de peso; medicação para controlo da frequência cardíaca 

52 M Hipercolestrolémia e correção postural 

? M Lesões no joelho e excesso de peso 

62 M Obesidade grau I 

63 M Asma, fratura menisco interno esquerdo E enfarte miocárdio 

12 M Lesão joelho e preparação para futebol 

37 M Hérnia discal l4/l5 

51 F Rotura LCA esquerdo 

49 F Correção postural e sedentarismo 

64 F Hipercolestrolémia, bico de papagaio no astragulo, discopatia lombar e cervical, 

lombalgias que irradiam para a virilha, edemas tornozelos e rotura dos gémeos e derrame 1998) 
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47 F Lombalgias, cervicalgias e correção postural 

35 F Excesso de peso e hérnia lombar 

54 F Correção postural 

56 F Correção postural e sedentarismo 

42 F Hérnia lombar e correção postural 

53 F Correção postural e aumento de massa muscular 

14 F Rotura parcial do LCA direito 

61 F Correção postural 

71 F Rinite alérgica, hipotiroidismo, atroscopia – condromalacia e tendinite no ombro 

direito e hérnia discal l5-s1 

48 F Sedentarismo e correção postural 

57 F Obesidade grau II, hipercolestrolémia, fratura do punho direito; escoliose 

dorsolombar; 

45 F Correção postural e aumento de massa muscular 

12 F Correção postura e aumento da capacidade cardiorrespiratória 

62 F Obesidade grau I, problemas cardíacos e diabetes 

51 F Excesso de peso e correção postural 

23 F Pré-parto 

47 F Miocardiopatia dilatada e excesso de peso 

58 M Excesso de peso 

36 F Obesidade grau I 

33 F Tendinite flexores do punho, correção postural e manutenção da forma física 

27 M Correção postural e aumento da massa muscular 

15 M Correção postural e aumento da massa muscular 

54 M Dor em L1/L3, T5 a T9 e C6/C7, com diminuição da mobilidade vertebral e 

otimização correção postural 

53 F Hipertensa, excesso de peso e AIT diagnosticados 
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42 F Sem menisco direito, ligamento cruzados danificados, conflito acromioclavicular à 

direita e tensão muscular nos trapézios 

44 F Excesso de peso 

31 F Correção postural 

22 M Excesso de peso e correção postural 

38 M Fascite plantar e obesidade grau III 

18 M Lesão ombro e correção postural 

19 M Asma e aumento da massa muscular 

43 M Problemas de joelhos com artroscopia joelho direito e hérnia inguinal 

41 F Bem-estar físico 

38 F Correção postural e bem-estar físico 

46 M Correção postural 

27 M Correção postural e bem-estar físico 

39 M Excesso de peso, duas tendinites ombro esquerdo 

 

37 F Fratura do prato tibial externo do joelho direito 

36 F Recuperação física pós parto 

17 M Excesso de peso e bem-estar físico 

49 M Excesso de peso e bem-estar físico 

45 F Válvula cardíaca anormal, fratura rótula esquerda e bem-estar físico 

48 M Tendinite ombro direito 
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Anexo A 

IDENTIFICAÇÃO 

Cliente: A  Idade 51 Género: Feminino 

Data: 29/05/2014 

QUESTIONÁRIO PAR-Q & YOU 

Questionário de Estratificação do Risco (informação relevante) 

 Cliente fisicamente pouco ativa 

Fatores de Risco 

 Sem fatores de risco 

Classificação do Risco  

 Baixo 

AVALIAÇÃO INICIAL  

Avaliação Postural e Funcional e Testes Físicos 

Altura (m) Peso (kg) IMC (KG/M2) 

1,62 71,3 26,5 

 

Pressão Arterial Sistólica 
(MMHG) 

Pressão Arterial Diastólica 
(MMHG) 

Frequência Cardíaca de 
Repouso (BPM) 

102 70 54 

Testes Físicos 

Perímetro da Cintura Perímetro da Anca Índice Cintura/Anca Referência 

84,6 cm 109 cm 0,78 0,86 

 

 02/012/2013 

VO2 MAX (ml/kg/min) 33,36 

PUSH-UP (rep. máx.) 9 

ABDOMINAIS (rep. max.) 44 

FLEXIBILIDADE (CM) 9,7 – 10,5 – 10,8 

 

Bioimpedância 
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 Observada Referência 

Massa Gorda % 39,1 %,  

KG Massa Muscular 41,3 - 

Metabolismo Basal 1328 - 

 

Objetivos do programa 

 Otimização postura corporal  

 Alteração da composição corporal  

Prescrição do programa de exercício 

Força – aumento de massa muscular geral 

 Reforço muscular geral, ainda assim com especial atenção para o reforço muscular da 

cadeia posterior do tronco 

 Aumento da resistência e força muscular 

Aeróbio – Aumento do VO2 máximo  

 Trabalho maioritariamente na passadeira e elíptica  

Flexibilidade – Aumento de amplitudes articulares mais importantes e manutenção do equilíbrio 

entre aumento de massa muscular e flexibilidade e mobilidade  

 Exercícios em alongamento, com e sem assistência 

 Neuromuscular - aumento da coordenação e equilíbrio 

 Exercícios funcionais na plataforma vibratória, em Bosus e em tábuas de equilíbrio 

REAVALIAÇÃO 

Testes Físicos  

 02/12/2013 28/02/2014 29/05/2014 

VO2 MAX (ml/kg/min) 33,36 35,94 38,24 

PUSH-UPS (rep. max.) 9 20 23 

ABDOMINAIS (rep. max.) 4 53 55 

FLEXIBILIDADE (cm) 9,7 – 10,5 – 10,8 11,1 – 12 – 12,8 10,7 – 13 – 14 

 

Bioimpedância 

 02/12/2013 28/02/2014 29/05/2014 

Massa Gorda % 12,4 % 13,9 % 39,2 % 

Kg Massa Muscular 41,3 41,6 39,4 
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Metabolismo Basal 1328 1332 1273 
 

Notas finais: 

Após cerca de 6 meses, a cliente evidenciou uma capacidade de adaptação a novos estímulos 

muito boa, sendo uma pessoa pouco ativa reagiu muito bem ao aumento gradual de intensidade 

e de frequência dos treinos. Mais especificamente de realçar a melhoria de avaliação para 

avaliação em todos os testes físicos, VO2MÁXIMO, Push-ups. Abdominais e flexibilidade. 

No que diz respeito aos valores de bioimpedência, a cliente evoluiu positivamente da 1ª para a 2ª 

avaliação, no entanto na terceira esses valores pioraram ligeiramente, 37,9% de massa gorda para 

39,2%, de 41 kg de massa muscular para 39,4kg e ainda o metabolismo basal baixou de 

1332Kcal/dia para 1273 Kcal/dia. O que no entanto não é preocupante, tendo em conta que 

muito provavelmente este recuo se deu apenas pela assiduidade, em que a cliente deixou por 

motivos profissionais de conseguir treinar 3x semanais e passou para 2x e até 1x, o que facilmente 

se recupera num plano de treino seguinte. 

Para além destes valores objetivos a cliente demonstra um gosto e “novo vício” pelo exercício 

físico, já que nunca tinha praticado exercício físico em contexto de ginásio. Algo extremamente 

positivo para além das melhorias a nível da sua saúde física e mental.  

 

Anexo B 

IDENTIFICAÇÃO 

Cliente B   Idade 63  Género: Masculino 

Data 15/10/2013 

QUESTIONÁRIO PAR-Q & YOU 

Questionário de Estratificação do Risco (informação relevante) 

 Asmático 

 Hipertenso 

 Fratura do menisco do membro inferior direito 

 Postura cifótica 

 Placa de titânio a unir vertebras lombares (lx-lx) 

Fatores de Risco 

 Hipertensão 
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 Asma 

Classificação do Risco  

 Moderado 

AVALIAÇÃO INICIAL  

Avaliação Postural e Funcional e Testes Físicos 

Altura (m) Peso (kg) IMC (KG/M2) 

1,73 75,3 25,8 

 

Pressão Arterial Sistólica 
(MMHG) 

Pressão Arterial Diastólica 
(MMHG) 

Frequência Cardíaca de 
Repouso (BPM) 

138 89 72 

Testes Físicos 

Perímetro da Cintura Perímetro da Anca Índice Cintura/Anca Referência 

88,5cm 97,5cm 0,91 0,97 

 

 15/10/2013 5/12/2013 14/02/2014 

VO2 MAX (ml/kg/min) 37,94 37,88 39,43 

PUSH-UP (rep. máx.) 16 21 39 

ABDOMINAIS (rep. max.) * 30 100 

FLEXIBILIDADE (CM) * 0 – 3 – 5 4 – 7 – 11 

 

Bioimpedância 

 Observada Referência 

Massa Gorda % * * 

KG Massa Muscular * * 

Metabolismo Basal * * 

 

Objetivos do programa 

 Otimização postural e diminuição de dores lombares 

 Recuperação e prevenção de nova lesão do menisco do joelho 

 Alteração da composição corporal 

Prescrição do programa de exercício 

Força – reforço muscular de membros inferiores, musculatura do tronco, mais especificamente 

posteriores do tronco, e ainda auxilio na alteração da composição corporal 
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 Exercícios em serie, incindindo essencialmente nos músculos posteriores do tronco e 

membros inferiores (na Kinesis e em máquinas de força para membros inferiores)  

 Reforço muscular lombar e abdominal 

Aeróbio – Aumento do vo2 máximo e auxílio na alteração de composição corporal 

 Trabalho maioritariamente sem impato, na bicicleta, e esporadicamente realizado na 

elítica e na passadeira) 

Flexibilidade – Alteração postural da cintura escapular e diminuição de dores articulares com a 

diminuição da tensão e stress muscular, nomeadamente a nível da coluna lombar 

 Exercícios em alongamento, com e sem assistência, nomeadamente dos músculos 

posteriores da coxa, grande peitoral e várias porções do deltoide 

Neuromuscular - aumento de equilíbrio e capacidade de adaptação a estímulos diversos 

 Exercícios funcionais na plataforma vibratória, em Bosus e em tábuas de equilíbrio 

REAVALIAÇÃO 

Testes Físicos  

 15/10/2013 5/12/2013 14/02/2014 

VO2 MAX (ml/kg/min) 37,94 37,88 39,43 

PUSH-UPS (rep. max.) 16 21 39 

ABDOMINAIS (rep. max.) * 30 100 

FLEXIBILIDADE (cm) * 0 – 3 – 5 4 – 7 – 11 

 

Bioimpedância 

 15/10/2013 5/12/2013 14/02/2014 

Massa Gorda % * 19,7% 22,1% 

Kg Massa Muscular * 55,6kg 53,7kg 

Metabolismo Basal * 1673 Kcal/dia 1607 Kcal/dia 

 

Notas finais: 

No final de cerca de 4 meses de treino, o cliente evidenciou melhorias visuais a nível da postura 

corporal, aumentando o alinhamento entre todos os segmentos corporais assim como a redução 

de dores lombares. 

Para além destas variáveis qualitativas, o cliente evidenciou melhorias em todos os testes físicos. 

No entanto a composição corporal foi sofrendo alterações para valores inicialmente positivos em 

todas as variáveis, no entanto, na última reavaliação os valores de massa gorda aumentaram, e os 

de massa muscular e de metabolismo basal diminuíram. Possíveis razões para estas alterações 
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passam por assiduidade inconstante devido a estados patológicos agudos. No entanto, são 

alterações mínimas e recuperáveis em algumas semanas. 

De realçar que esta reavaliação não é a mais recente, mas para efeitos de organização do 

documento optei por comparar apenas três momentos de avaliação consecutivos, considerados 

os mais importantes e com informação mais relevante acerca do estado do cliente. 

 

*Testes não realizados por condicionantes físicas do cliente 

 

Anexo C 

IDENTIFICAÇÃO 

Cliente C  Idade 17  Género: Feminino 

Data 30/05/2014 

QUESTIONÁRIO PAR-Q & YOU 

Questionário de Estratificação do Risco (informação relevante) 

 Lombalgias  

 Hipotensa 

Fatores de Risco 

 Não apresenta 

Classificação do Risco  

 Baixo 

AVALIAÇÃO INICIAL  

Avaliação Postural e Funcional e Testes Físicos 

Altura (m) Peso (kg) IMC (KG/M2) 

1,66 55,9 20,8 

 

Pressão Arterial Sistólica 
(MMHG) 

Pressão Arterial Diastólica 
(MMHG) 

Frequência Cardíaca de 
Repouso (BPM) 

107 57 61 

Testes Físicos 

Perímetro da Cintura Perímetro da Anca Índice Cintura/Anca Referência 
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63,6cm 93,2cm 0,68  

 

 13/02/2014 

VO2 MAX (ml/kg/min) 48,50 

PUSH-UP (rep. máx.) 9b 

ABDOMINAIS (rep. max.) 42 

FLEXIBILIDADE (CM) 39,1 – 42 – 43,3 

 

Bioimpedância 

 Observada Referência 

Massa Gorda % 26,2  

KG Massa Muscular - - 

Metabolismo Basal - - 

 

Objetivos do programa 

 Otimização postural e diminuição de dores lombares 

 Diminuição de massa gorda abdominal 

 Aumento de massa muscular nos membros inferiores e membros superiores 

Prescrição do programa de exercício 

Força – reforço muscular de membros inferiores, musculatura do tronco, mais especificamente 

posteriores do tronco.  

 Exercícios em serie e em circuito, incindindo essencialmente nos músculos posteriores do 

tronco e membros inferiores (na Kinesis e em máquinas de força para membros 

inferiores)  

 Reforço muscular lombar e abdominal 

 Auxilio na perda de massa gorda através de exercícios em circuito e de alta intensidade- 

Aeróbio – Aumento do vo2 máximo e auxílio na alteração de composição corporal 

 Trabalho maioritariamente na Elitica, Passadeira e Wave. 

Flexibilidade – Diminuição de dores articulares com a diminuição da tensão e stress muscular, 

nomeadamente a nível da coluna lombar 

 Exercícios em alongamento, com e sem assistência, nomeadamente dos músculos 

posteriores da coxa, grande peitoral e lombar. 

Neuromuscular - aumento da coordenação e equilibrio 
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 Exercícios funcionais na plataforma vibratória, em Bosus e em tábuas de equilíbrio 

REAVALIAÇÃO 

Testes Físicos  

 13/02/2014 30/05/2014 

VO2 MAX (ml/kg/min) 37,94 37,88 

PUSH-UPS (rep. max.) 16b 21b 

ABDOMINAIS (rep. max.) - 30 

FLEXIBILIDADE (cm) - 0 – 3 – 5 

 

Bioimpedância 

 13/02/2014 30/05/2014 

Massa Gorda % 26,2 % 20,5 % 

Kg Massa Muscular - - 

Metabolismo Basal - - 

 

Notas finais: 

Depois de cerca de 3 meses de treino, a cliente evidenciou-se uma redução evidente nas dores 

que a levaram a inscrever-se no ginásio. Para além disso, e com objetivos “extra” propostos pela 

cliente, conseguimos uma redução da massa gorda em cerca de 6%. De realçar que a cliente 

frequentava o ginásio 2 vezes semanais, levando por isto algum tempo até uma reavaliação que 

realmente nos desses dados comparáveis. 

Nos testes físicos o VO2maximo baixou ligeiramente, não sendo uma descida significativa, e por 

outro lado no teste de push-up verificou-se uma melhoria de 16 repetições para 21. Os restantes 

testes não foram comparáveis devido à não realização dos mesmos no momento da avaliação 

inicial, por motivos de lesão e dor lombar. 

*Testes não realizados por condicionantes físicas do cliente 

b – Teste de push-ups para mulheres, com joelhos apoiados no solo 

 

Anexo D 

IDENTIFICAÇÃO 

Cliente: D  Idade 53  Género: Feminino 

Data: 23/04/2014 

QUESTIONÁRIO PAR-Q & YOU 
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Questionário de Estratificação do Risco (informação relevante) 

 Síndrome do ombro congelado (ombro direito) 

 Lombalgias 

 Cliente pouco ativa fisicamente 

Fatores de Risco 

 Sem fatores de risco 

Classificação do Risco  

 Baixo 

AVALIAÇÃO INICIAL  

Avaliação Postural e Funcional e Testes Físicos 

Altura (m) Peso (kg) IMC (KG/M2) 

1,61 49,3 19 

 

Pressão Arterial Sistólica 
(MMHG) 

Pressão Arterial Diastólica 
(MMHG) 

Frequência Cardíaca de 
Repouso (BPM) 

108 74 69 

Testes Físicos 

Perímetro da Cintura Perímetro da Anca Índice Cintura/Anca Referência 

64 cm 88,5 cm 0,72 0,86 

 

 23/04/2014 

VO2 MAX (ml/kg/min) 37,24 

PUSH-UP (rep. máx.) 5b 

ABDOMINAIS (rep. max.) 11 

FLEXIBILIDADE (CM) 38 – 39 – 40 

 

Bioimpedância 

 Observada Referência 

Massa Gorda % 25,2 %,  

KG Massa Muscular 35 - 

Metabolismo Basal 1104 - 

 

Objetivos do programa 
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 Recuperação de lesão 

 Otimização postura corporal  

 Aumento de massa muscular geral 

 Reforço muscular do ombro lesado 

Prescrição do programa de exercício 

Força – aumento de massa muscular geral, e reforço muscular do ombro direito 

 Reforço muscular geral, ainda assim com especial atenção para o reforço muscular do 

ombro direito e ainda toda a musculatura do tronco 

 Aumento da resistência e força muscular 

Aeróbio – Aumento do VO2 máximo  

 Trabalho maioritariamente na bicicleta 

Flexibilidade – Aumento de amplitudes articulares nomeadamente a nível da articulação do 

ombro direito  

 Exercícios em alongamento, com e sem assistência 

 Neuromuscular - aumento da coordenação e equilíbrio 

 Exercícios funcionais na plataforma vibratória, em Bosus e em tábuas de equilíbrio 

REAVALIAÇÃO 

Testes Físicos  

 23/04/2014 22/05/2014 

VO2 MAX (ml/kg/min) 37,24 37,20 

PUSH-UPS (rep. max.) 5b 15b 

ABDOMINAIS (rep. max.) 11 13 

FLEXIBILIDADE (cm) 38 – 39 – 40 36,5 – 37,9 – 40,3 

 

Bioimpedância 

 23/04/2014 22/05/2014 

Massa Gorda % 25,2 % 23,9 % 

Kg Massa Muscular 35 52,2 

Metabolismo Basal 1104 1128 
 

Notas finais: 
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Após 1 mês de treino, esta cliente fisicamente pouco ativa e sem experiência em ginásios, 

evidenciou uma grande capacidade de adaptação e de esforço, resultando numa melhoria em 

cerca de 90% das variáveis avaliadas. Mostrando apenas recuo no teste de flexibilidade, que 

possivelmente teve como principal razão o reforço muscular do tronco e pernas que não foi 

acompanhado por trabalho de flexibilidade nesta primeira fase, o que não se torna preocupante 

já que a preocupação principal acabou por ser o reforço de toda a cadeia muscular do tronco e 

nomeadamente ombro lesado, e ainda dos membros inferiores. Para além disso, a amplitude 

articular do “ombro congelado” foi recuperada com trabalho específico para essa estrutura. 

 

*Testes não realizados por condicionantes físicas do cliente 

b – Teste de push-ups para mulheres, com joelhos apoiados no solo 

 

Anexo E 

IDENTIFICAÇÃO 

Cliente E   Idade 52  Género: Masculino 

Data: 13/09/2013 

QUESTIONÁRIO PAR-Q & YOU 

Questionário de Estratificação do Risco (informação relevante) 

 Hipertenso Medicado 

 Alinhamento Postural Incorreto 

 Fratura e lesão na articulação do ombro direito (recuperada) 

Fatores de Risco 

 Hipertenso 

Classificação do Risco  

 Baixo 

AVALIAÇÃO INICIAL  

Avaliação Postural e Funcional e Testes Físicos 

Altura (m) Peso (kg) IMC (KG/M2) 

1,81 74,9 23,1 
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Pressão Arterial Sistólica 
(MMHG) 

Pressão Arterial Diastólica 
(MMHG) 

Frequência Cardíaca de 
Repouso (BPM) 

120 79 66 

Testes Físicos 

Perímetro da Cintura Perímetro da Anca Índice Cintura/Anca Referência 

87,9 cm 92,1 cm 0,95 0,95 

 

 13/09/2013 

VO2 MAX (ml/kg/min) 44,94 

PUSH-UP (rep. máx.) 25 

ABDOMINAIS (rep. max.) 120 

FLEXIBILIDADE (CM) 17,9 – 19,3 – 20,9 

 

Bioimpedância 

 Observada Referência 

Massa Gorda % 21,9%,  

KG Massa Muscular 32,5 * 

Metabolismo Basal 1633 * 

 

Objetivos do programa 

 Otimização postura corporal  

 Diminuição de massa gorda abdominal 

 Aumento de massa muscular geral 

 Aumento da coordenação e funcionalidade corporal 

Prescrição do programa de exercício 

Força – reforço muscular de geral. Maior incidência na musculatura envolvente da cintura 

escapular, com reforço dos músculos posteriores e alongamento dos anteriores.  

Exercícios em serie e em circuito, alterando o estimulo no decorrer do programa. Prescrição inicial 

de exercícios monoarticulares e pouco complexos evoluindo para monoarticulares e mais 

complexos quando necessário. Inicialmente muito s exercícios com estabilidade e no decorrer do 

programa incluíram-se exercícios mais instáveis, inclusive exercícios poliarticulares na kinesis. 

Objetivo:   

 Reforço muscular geral, ainda assim com especial atenção para o reforço dos músculos 

que compõem a cintura escapular (em especifico o ombro direito) 
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 Auxilio na perda de massa gorda através de exercícios em circuito e de alta intensidade 

 Aumento da resistência muscular 

Aeróbio – Aumento do vo2 máximo e auxílio na alteração de composição corporal 

Objetivo: 

 Trabalho maioritariamente na Elitica, Passadeira e Wave. 

Flexibilidade – Diminuição de dores articulares com a diminuição da tensão e stress muscular, 

nomeadamente na articulação do ombro direito. 

Objetivo: 

 Exercícios em alongamento, com e sem assistência, nomeadamente dos músculos 

posteriores da coxa, grande peitoral e lombar. 

Neuromuscular - aumento da coordenação e equilíbrio 

 Exercícios funcionais na plataforma vibratória, em Bosus e em tábuas de equilíbrio 

REAVALIAÇÃO 

Testes Físicos  

 13/09/2013 28/03/2014 28/05/2014 

VO2 MAX (ml/kg/min) 44,94 46,08 44,24 

PUSH-UPS (rep. max.) 20 25 27 

ABDOMINAIS (rep. max.) 120 103 105 

FLEXIBILIDADE (cm) 17,9 – 19,3 – 20,9 26 – 28 – 26,5 24 – 24,1 – 25,4 

 

Bioimpedância 

 13/09/2013 28/03/2014 28/05/2014 

Massa Gorda % 21,9% 21,4% 20,2% 

Kg Massa Muscular 32,5 56,1 58 

Metabolismo Basal 1633 1633 1755 
Nota: os valores das avaliações de 28 de Março e de 28 de Maio forma realizadas num aparelho diferente 

da avaliação inicial, o qual evidencia valores de massa muscular que inclui valores percentuais não 

exclusivos de massa muscular, ao contrário do aparelho da primeira avaliação 

Notas finais: 

Depois de cerca de 6 meses de treino, e três programas distintos o cliente evidenciou melhorias a 

nível de postura corporal, nomeadamente na diminuição da anteriorização dos ombros. Para além 

disso, notou-se uma grande diferença a nível  funcional e de coordenação no decorrer dos treinos. 

No entanto e como foi necessário o aumento de exercícios de força, o vo2maximo acabou por não 
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diferir muito das avaliações iniciais, não sendo no entanto um fator preocupante tendo em conta 

as características e valores de VO2 do cliente. 

Nos testes de força houve sempre uma melhoria notória e esperada, no entanto no teste de 

flexibilidade existiram momento de aumento e de recuo, possivelmente devido ao reduzido 

número de momentos únicos e específicos de alongamento e flexibilidade, não sendo mais uma 

vez uma razão preocupante, devido aos valores normais que o cliente apresenta tendo em conta 

a sua idade e género.  

Para finalizar, um valor que é realmente bastante positivo passa pelo fato do valor percentual de 

massa gorda baixar de avaliação para avaliação, contrariamente ao de massa muscular, que 

aumenta, assim como o metabolismo basal. 

*Testes não realizados por condicionantes físicas do cliente 

 

Anexo F 

IDENTIFICAÇÃO 

Cliente: F  Idade 18  Género: Masculino 

Data: 21/05/2014 

QUESTIONÁRIO PAR-Q & YOU 

Questionário de Estratificação do Risco (informação relevante) 

 Tendinite e instabilidade no ombro esquerdo (recuperado) 

 Ex- Judoca 

Fatores de Risco 

 Sem fatores de risco 

Classificação do Risco  

 Baixo 

AVALIAÇÃO INICIAL  

Avaliação Postural e Funcional e Testes Físicos 

Altura (m) Peso (kg) IMC (KG/M2) 

1,76 65,9 21,3 

 

Pressão Arterial Sistólica Pressão Arterial Diastólica Frequência Cardíaca de 
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(MMHG) (MMHG) Repouso (BPM) 

121 52 52 

Testes Físicos 

Perímetro da Cintura Perímetro da Anca Índice Cintura/Anca Referência 

74 cm 94 cm 0,76 0,95 

 

 27/01/2014 

VO2 MAX (ml/kg/min) 53,05 

PUSH-UP (rep. máx.) 20 

ABDOMINAIS (rep. max.) 225 

FLEXIBILIDADE (CM) 29 – 30 – 32 

 

Bioimpedância 

 Observada Referência 

Massa Gorda % 12,4%,  

KG Massa Muscular 50,9 * 

Metabolismo Basal 1732 * 

 

Objetivos do programa 

 Otimização postura corporal  

 Aumento de massa muscular geral 

 Reforço muscular do ombro lesado 

Prescrição do programa de exercício 

Força – aumento de massa muscular geral, e reforço muscular do ombro esquerdo 

 Reforço muscular geral, ainda assim com especial atenção para o reforço muscular do 

ombro esquerdo  

 Aumento da resistência e força muscular 

Aeróbio – Aumento do VO2 máximo  

 Trabalho maioritariamente na passadeira. 

Flexibilidade – Aumento de amplitudes articulares mais importantes e manutenção do equilíbrio 

entre aumento de massa muscular e flexibilidade e mobilidade  

 Exercícios em alongamento, com e sem assistência 

 Neuromuscular - aumento da coordenação e equilíbrio 
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 Exercícios funcionais na plataforma vibratória, em Bosus e em tábuas de equilíbrio 

REAVALIAÇÃO 

Testes Físicos  

 27/01/2014 07/04/2014 03/05/2014 

VO2 MAX (ml/kg/min) 53,05 56,65 60,25 

PUSH-UPS (rep. max.) 20 25 87 

ABDOMINAIS (rep. max.) 225 239 239 

FLEXIBILIDADE (cm) 29 – 30 – 32 21 – 28 – 31,5 24 – 25,5 – 24,5 

 

Bioimpedância 

 27/01/2014 07/04/2014 03/05/2014 

Massa Gorda % 12,4 % 13,9 % 12,3 % 

Kg Massa Muscular 50,9 52,2 54,9 

Metabolismo Basal 1732 1656 1731 
 

Notas finais: 

Após 4 meses de treino o cliente evidenciou momentos de incomodo na zona lesado, no entanto 

no final esse incomodo foi tratado e recuperou totalmente. A nível de testes físicos, houve de fato 

uma grande evolução desde o momento inicial até ao final, quer no VO2 máximo, nos push.ups, 

nos abdominais e ainda no teste de flexibilidade. Também foi visível uma melhoria em todos os 

momentos de avaliação nos valores da bioimpedância, alcançando um aumento de massa 

muscular, uma redução da % massa gorda e ainda um aumento do metabolismo basal. 

*Testes não realizados por condicionantes físicas do cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 


