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CURSO FITNESS MAIS 
AVALIAÇÃO FÍSICA  

PARA  FORMAÇÃO DE 
MUSCULAÇÃO, 

 AVALIAÇÃO FÍSICA E 
PERSONAL 

         AVALIAÇÃO FÍSICA 
 

Segundo Barrow e Megge(1971)  

conceituam avaliação física como  

o processo da educação que  

utiliza técnicas de medidas que,  

quando aplicadas, resultam em  

dados expressos qualitativa ou  

quantitativamente nos dois modos  

( subjetivo e objetivo) e que são 

 utilizados por comparação com 

 critérios preconcebido. 
 

POR QUE AVALIAR ? 

1. ENTENDER  seu cliente/aluno: O que deseja? Como está a 

condição física atual? Como está a saúde? 
 

2. Interpretando os resultados encontrados será possível 

criar desafios motivando o cliente/aluno a melhorar  

ENVOLVER 
 

3. ACOMPANHAR o progresso, renovar o programa de 

treinamento, criar novos desafios. 
 

4. DEMONSTRAR, por meio de dados reais ( números, 

filmagens...) os resultados alcançados. Ou seja, é 

fundamental  para o MARKETING DOS SEUS SERVIÇOS 
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TIPOS DE AVALIAÇÃO 
 

DIAGNÓTISCA:   Primeira avaliação para conhecer as 

condições atuais e traçar metas e objetivos.  

 

FORMATIVA: Reavaliações - saber se os resultados 

estão  sendo  alcançados. Avaliar e fazer os ajustes 

necessários. 

Reavaliações parciais / Reavaliações Semi completas 

(combos) e Reavaliações Completas. CUSTOMIZE! 

 

SOMATIVA : soma de todas as avaliações realizadas. 

Utilizada principalmente para avaliar a periodização do 

treinamento  

 

CRITÉRIOS E SELEÇÃO DOS TESTES 

VALIDADE:  O teste mede o que  se propõe a  medir com o 
mínimo possível de erros. 

 

CONFIABILIDADE OU FIDEDIGNIDADE: Pode ser definida como 
a habilidade de o teste produzir medidas semelhantes, tiradas pelo 
mesmo avaliador em diferentes ocasiões, ou seja, seu grau de 
consistência  (Marins Giannichi, 2003, Pitanga,2004) 

 

OBJETIVIDADE:  A habilidade de o teste produzir escores 
similares para um individuo específico. Quando o mesmo teste é 
administrado por diferentes avaliadores  

( Marins e Giannichi,2003; Pitanga,2004) 
 

PRINCIPAIS OBJETIVOS QUE LEVAM OS ALUNOS A SE 

ENGAJAREM  NUM PROGRAMA DE   

TREINAMENTO PERSONALIZADO 

Pesquisa realizada por Fernandes et al ( 2007) 
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MONTANDO UMA AVALIAÇÃO FÍSICA 

A melhor avaliação é aquela que: 
 

1) Supre as necessidades do seu cliente. 
 

2) Que esteja relacionada com os equipamentos que o 

personal possui, com os custos e  com o local  
 

O importante é montar uma sequencia fundamentada 

visando atingir o máximo desempenho do cliente/aluno 

MODELO PARA ORGANIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

Ordem Tipo de avaliação Componente avaliado Sistema energético 
predominante 

1 Questionários 
Entender seu cliente 

Desejos e Necessidades 
x 

2 Fisiológico 
PA, FCR, glicemia, colesterol e 

triglicerídeos 
x 

3 Morfológico 
Antropometria e  

Composição corporal 
x 

4 Funcional Flexibilidade Fosfagênico 

5 Funcional Potência Fosfagênico 

6 Funcional Força máxima dinâmica Fosfagênico 

7 Funcional Resistência de força Glicolítico 

8 Funcional Cardiorrespiratória Oxidativo 

 
 
 
 

SISTEMAS ENERGÉTICOS  
E SEUS RESPECTIVOS TEMPOS 
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CUIDE DE SEU CLIENTE! 
 

MANTENHA A CONFIDENCIALIDADE  

 Os resultados não devem ser expostos de maneira que o  seu cliente/aluno se 
sinta constrangido. 

  

NÃO FAÇA COMENTÁRIOS INDESEJÁVEIS.  Não critique , aja! 

  

NÃO CAUSE DANOS FÍSICOS: CUSTO X BENEFÍCIOS.   

Não peça para  seu cliente/aluno realizar um teste de força de membros inferiores 
se ele relata dores nos joelhos com esforço. 

  

CUIDADO!  Nenhum  teste é perfeito:   

Os resultados da avaliação devem ser interpretados com completa consciência 
das falhas e limitações da ferramenta.  IMPORTANTE É A ANALISE 

 

ANAMNESE -  ouça seu cliente   

• Dados pessoais:  nome, e-mail, ENDEREÇO, profissão, estado civil 

• Hábitos diários:  horas de sono, fumante ou não,  alimentação,  medicação, 

• Antecedentes familiares:  patologias – pai,mãe. 

• Antecedentes Clínicos: dores, cirurgias, lesões,  patologias. 

• Atividade física: que praticou e que pratica atualmente além do personal 

• Objetivos gerais e específicos 

• Em quanto tempo pretende atingir os objetivos: 

• Perguntas Comportamentais 

PREENCHA A ANAMNESE COM RIQUEZA DE DETALHES.   

FARÁ  DIFERENÇA NA REAVALIAÇÃO  

MODELO DA ANAMNESE DA BODY CHECK  
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DICAS DA *CLAUDIA*! 

1) Você pede para seu  cliente/aluno preencher a anamnese.  

Você analisa e coleta as informações que faltam.  

 

2) Você preenche a anamnese com seu cliente/aluno. 

 

3) Peça para se eu  cliente/aluno assinar a anamnese. 

 

4) Coloque um  pequeno  texto, na anamnese, que essa avaliação física 
não substitui uma avaliação médica. 

 

5) Só organize a baterias de medidas e testes após analisar a anmnese.        

                Avaliação Personalizada  para seu cliente/aluno.  

 

AVALIAÇÕES ANTROPOMETRICAS  

• Peso Corporal 

• Estatura 

• Perimetria 

 

FERRAMENTAS PARA ACOMPANHAR OS 
EFEITOS DA DIETA, EXERCÍCIOS E AMBOS 

 

 PESO CORPORAL 

       MATERIAIS -  Balança Digital  com precisão de 10 gramas  

                              Balança Mecânica  com precisão de 100 gramas 

  

       CUIDADOS ANTES DE PESAR: 

• Verifique se a balança está estável no chão ( nivelada).  

       na mecânica, mexa nos pés.   

•  Verifique se está calibrada ( cilindros). 

•  Seu cliente/ aluno deve utilizar o mínimo de roupa. 

   

     PESANDO SEU CLIENTE/ALUNO: ( balança mecânica) 

• Balança travada 

• Coloque os cilindros no peso do seu cliente/aluno 

• Peça para subir na balança, olhar para frente e ficar parado  

• Destrave os cilindros e faça os ajustes  necessários até o nível ficar em equilíbrio 

                                     SUBIR DE COSTAS OU DE FRENTE? 
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ESTATURA 

É  a distância compreendida entre os planos que 

tangenciam respectivamente a planta dos pés e o  

vertéx ( ponto mais alto da cabeça). (Pitanga, 2001). 

  

MATERIAS -  Estadiometro de parede, 

Antropometro de Martin ( o que fica na balança) ou trena na parede 

 

MEDINDO SEU CLIENTE/ALUNO: 

1) Na posição ortostática, com os pés unidos, manter contato a  superfície 

posteriores dos calcanhares, glútea, posterior dos ombros e occipital. 

2) A cabeça deve estar orientada no plano de Frankfurt (paralela ao solo) 

3) O cliente/aluno deve fazer uma inspiração máxima e bloqueio respiratório  

    (apnéia respiratória) 

 

 

PERIMETRIA  

Pode ser definida como o perímetro máximo  

de um segmento corporal, quando medido de 

 um ângulo reto em relação ao seu eixo 

 ( Fernandes, filho 2003). 

  

POR QUE MEDIR? 

 

• Simples de medir e oferece muitas informações 
 

• Avalia assimetria entre os segmentos corporais 

• Mostra modificações nos  diâmetros corporais 

• Relaciona com outras medidas ( exemplo: dobras cutâneas) 
 

• Determina riscos relacionados a saúde ( exemplo:  ICQ) 

 
 

 

 

 

PERIMETRIA  

• Fita métrica flexível e inextensível  com precisão de 0,1 cm ou trena antropometrica 

 NÃO VALE A PENA :  utilizar  fitas de tecido ( fita de costureira) com o decorrer do tempo sofrem 

deformação e podem interferir na medida. 

 CUIDADOS ANTES E DURANTE : 

1. Sempre que possível medir sobre a pela nua 

2. Identifique  o local que será feito a medida –  Faça com calma, olhe. 

3. Cuidado com a tensão excessiva ou a frouxidão durante a medida . 

4. Cuidado com o dedo entre a fita e a pele. 

 VOCÊ PODE MEDIR: 

• No ponto médio, no maior perímetro  ou em um ponto pré estabelecido. 

• Com o segmento relaxado ou contraído 

DICA DA * CLAUDIA * 

Após a analise da anamnese do seu ciente/aluno defina quais pontos vale a pena 
medir.  Exemplo: se teve uma cirurgia no joelho meça em vários pontos da coxa. 
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PRINCIPAIS LOCAIS  PARA  

AVALIAÇÃO DA PERIMETRIA CORPORAL 

REFERENCIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO E  

AVALIAÇÃO DE PERIMETRIA CORPORAL 

Local Referencial Anatômico Posição Mensuração 

Pescoço 
Proeminência da laringe – 

pomo de Adão 

Perpendicular ao 
eixo longitudinal do 

pescoço 

Aplique a fita com pressão mínima 
inferiormente ao pomo de Adão 

Ombro 
Músculos deltoides e  

processo acromial 
Horizontal 

Aplique a fita sobre a maior 
protuberância dos músculos 
deltoides, inferiormente ao 

processo acromial 

Peito Quarta articulação costoesternal 
Horizontal 

 
Aplique a fita no tórax ao nível da 
quarta articulação costoesternal 

Cintura 
Parte mais estreita do tronco, 

nível da cintura ‘’natural’’ entre 
a caixa torácica e a crista ilíaca 

Horizontal 
 

Aplique a fita ao redor da cintura 
ao nível da porção mais estreita do 

tronco 

Abdômen 
Protuberância anterior máxima 

do abdômen,(umbigo) 
Horizontal 

 

Aplique a fita ao redor do 
abdômen ao nível da maior 

protuberância anterior 

Quadril 
Extensão posterior  
máxima dos glúteos 

Horizontal 
 

Aplique a fita ao redor das 
nádegas 

Coxa 
(proximal) 

Prega glútea 
Horizontal 

 
Aplique a fita ao redor  da coxa, 

distal à prega glútea 

Local Referencial Anatômico Posição Mensuração 

Coxa 
 (medial) 

Dobra inguinal e borda 
proximal da patela 

Horizontal 
Joelho flexionado a 90°, aplique a fita no ponto 

médio entre a dobra inguinal e a borda da 
proximal da patela 

Joelho Patela Horizontal 
Aplique a fita ao redor do joelho, no ponto 
médio da patela, estando o joelho com leva 

flexão 

Perna 
Máxima circunferência  

da perna 
Horizontal 

Pernas em suspensão, aplique a fita 
horizontalmente ao redor da maior 

circunferência.  

Tornozelo Maléolo da tíbia e fíbula Horizontal 
Aplique a fita ao redor da menor circunferência 

da perna, de forma proximal aos maléolos 

Braço 
Processo acromial da 
escapula e processo 

olécrano da ulna 
Horizontal 

Braços relaxados, aplique a fita ao redor  do 
braço, no ponto médio entre o processo 

acromial e o olécrano 

Antebraço 
Circunferência máxima do 

antebraço 
Horizontal 

Antebraço em supinação, aplique a fita ao 
redor da maior circunferência do antebraço 

Pulso 
Processo estiloide do rádio e 

ulna 
Horizontal 

Cotovelo flexionado e antebraço supinado, 
aplique a fita ao redor do pulso, distal aos 

processos estiloides 

REFERENCIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO E  

AVALIAÇÃO DE PERIMETRIA CORPORAL 
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IMC – INDICE DE MASSA CORPOREA 

 
O IMC  é usado para classificar indivíduos como: 
 

1. Obesos, com sobrepeso e com baixo peso. 

2.  Identificar riscos para obesidade e doenças relacionadas.   

3. Monitorar doenças na gordura corporal de populações 

clínicas. ( U.S. Departament of Health and Human Services, 1990; World 

Health Organization, 1998). 

CLASSIFICAÇÃO  DE  IMC 

Adaptada por Costa 2002 

VANTAGENS  DO IMC: 
 

•  Fácil aplicabilidade em estudos populacionais e 
muito utilizado em eventos e avaliação de empresas. 
 
• Não necessidade de experiência.   
 

LIMITAÇÕES DO IMC: 
 
•Incapaz de quantificar as variações nos compartimentos 
corporais ( Eduardo e Santos ,2003) e diferenciar * peso 
de gordura* de * peso livro de gordura*.  
 
•Para  clientes/alunos que participam de programas de 
treinamento físico, principalmente, contra resistidos e 
controle alimentar é comum apresentar  valores falso 
positivo. 
 
•Limitante para utilização em crianças e adolescentes, 
pois estão em constantes alterações morfológicas e 
funcionais. 
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                                  RCQ ( ICQ)–  RELAÇÃO CINTURA  e QUADRIL 
 
Medida fácil e simples para determinar a gordura abdominal, que é  forte 
preditora de infarto do miocárdio, doenças cardiovasculares e morte prematura  
( Powerks e Howley 2000;Fernandes Filho, 2003; Eduardo e Santos, 2003) 

 
  RCQ= circunferência da cintura (cm) / circunferência do quadril (cm) 

Valores de referencias RCQ para mulheres 

Valores de referencias RCQ para homens 

FIQUE ATENTO ! 
 

Indivíduos  com perfil  ectomorfos ( magros, braços e pernas longas e 
pouco músculos) podem apresentar resultados falsos positivos já que os 
valores de cintura e quadril são parecidos.  
 
RCQ= 78cm ( circ. de cintura) / 78 cm ( circ. de quadril) =  1 – Risco alto 

 

INDICE DE CONICIDADE (IC) 
Baseia-se na ideia que o corpo humano muda de formato de um cilindro 
para o formato de * cone duplo* graças ao acumulo de gordura central. 

Classificação: 
•Valores próximo de 1,0  cilindros perfeitos ( baixo risco de desenvolver 
doenças cardiovasculares e metabólicas) 
 

•Valores próximo de 1,73 ( duplo cones) elevado risco 
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                  CIRCUNFERENCIA DA CINTURA 
 
Para avaliar os riscos de doenças relacionadas ao excesso de gordura. 
 

HOMENS:     102 cm   
MULHERES : 88  cm  
 
Fonte: Organização Mundial da Saúde 2007 (OMS) 
 
CUIDADO! 
 
Uma  grande erro desta avaliação é a localização do ponto anatômico. 

Segundo Guedes e Guedes ( 2003) o estudo da composição 

corporal refere-se ao fracionamento da massa corporal 

 

O fracionamento normalmente segue o modelo de 04 e 02 

componentes. 

Modelo de 04 componentes:  Gordura corporal, massa óssea 

massa isenta de gordura (massa muscular), massa residual( órgãos 

e pele corporal). 

 

Modelo de 02 componentes:  Massa gorda ( gordura corporal), 

massa isenta de gordura ( refere a parte do peso corporal que 

permanece após a retirada da gordura, massa óssea , tecidos, 

massa muscula). 

 

QUAL O MAIS UTILIZADO PARA O PERSONAL E ACADEMIA? 

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Segundo  Guedes e 

Guedes(2003), 

a  massa isenta de gordura é 

constituída por todos os 

componentes corporais, exceto 

a gordura. 

 

A massa magra leva em 

consideração a gordura 

essencial e segund Wilmore e 

Costil ( 2004), não é possível 

diferenciar a gordura essencial 

da não essencial, por que 

gordura essencial se encontra 

dentro dos órgãos e vísceras. 

MASSA MAGRA OU MASSA 

ISENTA DE GORDURA? 
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MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DA  
COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 
 

             Dexa         Pesagem  hidrostática   Plestimografia 

 

MÉTODOS DIRETOS:  dissecação de cadáveres e  análise química 

  

MÉTODOS INDIRETOS : 
 

            MÉTODOS  
 
 
DUPLAMENTE INDIRETOS 

DOBRAS CUTÂNEAS 

• Uma técnica que tem boa relação com a densidade corporal 
avaliada com técnicas mais sofisticadas ( Fernandes Filho, 2003; 
Pitanga,2004) 
 
• A dobra cutânea mede indiretamente a espessura do tecido 
adiposo subcutâneo. 
 
• Menor custo do aparelho utilizado 
 
• Não invasivo 
 
• Rapidez e facilidade de interpretação 
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1.  As medidas devem ser realizadas do lado direito do corpo 

2.  Nunca realizar as medidas encima de roupa.  

3.  Identifique o local da medida, marque e meça. 

4.  A medida é realizada segurando firmemente a dobra entre o 

indicador e o polegar da mão esquerda.  

5.  Mantenha a dobra pressionada enquanto a medida é realizada. 

6.  A borda superior do compasso é colocada 2 cm do ponto de reparo. 

7.  Faça a medição da dobra cutânea 4 segundos após a pressão ter 

sido liberada 

8.  São realizada três medidas em cada ponto.  Intercale entre si 

9. Considere a média. Discrepâncias maiores que 5% entre as 

medidas, faça uma nova medida  

PROCEDIMENTOS E DICAS PARA 
AVALIAÇÃO DAS DOBRAS CUTÂNEAS 

 

FIQUE ATENTO! 
 

1. A pele do cliente/aluno deve estar seca: sem loção ou excesso 
de pelos para as hastes do compasso não deslizarem. 
 
2. Não medir dobras ou perimetria logo após os exercícios: 
ocorre aumento de liquido extracelular e esses inchaços momentâneos 
interferem  na medida. 
 
3. A habilidade do avaliador é responsável pela quantidade de 
erros nas medidas. 
 
4. Utilize sempre o mesmo compasso ou modelos iguais.  
Diferentes compassos (modelos, marcas..) apresentam diferentes 
níveis de precisão, mecânica entre outros. 
 
6. Método de dobras cutâneas em indivíduos obesos. A 
espessura das dobras excede o  nível submáximo de abertura dos 
compassos,prejudicando o resultado( Heyward,2001). 
 
 

LOCALIZAÇÃO DAS DOBRAS  CUTÂNEAS 
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As imagens dos slides de composição corporal foram retiradas do livro: 
Composição Corporal – Teoria e Pratica da Avaliação  
Autor Roberto Fernades da Costa 

Específicas – construídas de amostras homogêneas – exemplo nadadores – 
Faulkner 
 
Generalizadas – construídas  de amostras heterogêneas  ( diferentes idades, 
sexo..) – Jackson e Pollock 
 
                          

 
 

EQUAÇÕES   
DETERMINAR DENSIDADE 

 

Equações recomendadas para homens e mulheres  
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Equações recomendadas para idosos 
 

Equações recomendadas para crianças   

TR= D.C de triceps / PM= D.C Panturrilha   

Após a utilização das equações os valores serão 

convertidos em porcentagem de gordura através da formula 

de Siri (1961) 

 

 

  

CUIDADO!  
 

Essas equações baseiam-se na hipótese de que a massa livre de 

gordura possui uma densidade corporal constante (1,100 g/cm3). 

Idosos, crianças, obesos possuem uma densidade diferente o que pode 

sub estima ou super estimar s valores. 

 

% G = (495/D) - 450 

EQUAÇÃO  
PORCENTAGEM  DE GORDURA 
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CLASSIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE GORDURA 
 

Valores de referencia para o % de gordura para homens e mulheres: 

Fonte: Adaptado de Heyward  e Stolarczyk (2000) 

Perdões de gordura corporal relativa para adultos de 35 a 55 anos: 

BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA (BIA) 
 

Modelos Bipolar 

Corrente elétrica de baixa intensidade (50Hz) que passa pelo corpo 

com o objetivo de avaliar o valor de resistência total a passagem do 

fluxo elétrico, que é medido com um analisado de BIA. 

 

Grande parte da água e dos eletrólitos do organismo encontra-se nos 

músculos (73%) e  esse liquido intramuscular  é um excelente condutor 

elétrico (Heyward-2004). Então, quanto menor a resistência maior será 

a quantidade de massa muscular, e menor o tecido adiposo. 
 

Modelos Tetrapolar  

•  Não comer e beber por 4 horas antes do teste. 
•  Não fazer exercício por 12 horas antes do teste. 
•  Urinar 30 minutos antes da avaliação. 
•  Não consumir álcool por no mínimo, 48 horas antes do teste. 
•  Não usar diurético durante sete dias que antecedem a avaliação. 
•  Não aplicar o teste em mulheres durante o ciclo menstrual. 
 

RECOMENDAÇÕES PRÉVIAS PARA REALIZAR 
A BIOIMPEDANCIA 

 

 
 Alguns autores ( constarsy1990, 
Petroski,1994, Rodrigues,2001), 
relatam que esses equipamentos 
tendem a superestimar  os valores de 
percentual de gordura e gordura 
corporal. 
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*Gordura visceral * ou medidas difíceis de medir.               
Na reavaliação podem aumentar?!   
 

Anote nas anamnese todas as  dificuldades que encontrou  
(difícil para destacar a dobra, compasso desliza,...). Essa anotação 
irá ajudar na Reavaliação. 
 

DICA 

DICAS DA * CLAUDIA* 

AVALIAÇÕES FUNCIONAIS  
 AVALIAÇÕES NEUROMOTORAS 
 

Segundo Pitanga (2004), as avaliações 
funcionais englobam os níveis 
cardiorrespiratórios e as funções 
musculoesqueléticas. 

 

 
 

FLEXIBILIDADE 

 

É a capacidade física que pode esta relacionada à saúde e o 
desempenho motor. Representa a amplitude de movimento (AM) 
que uma articulação pode realizar. 
 

 

muscular e flexibilidade. 
Durante muitos anos a prescrição de 
flexibilidade foi negligenciada 
constando nos programas apenas como 
parte do aquecimento ou volta a calma. 
 

PARA PENSAR! 
 Segundo American College of Sports Medicine (ACSM 2000) um 
programa de treinamento bem elaborado inclui exercícios de 
resistência cardiovascular,                                
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Resultados em graus . São comumente utilizados na avaliação de atletas de alto 
rendimentos, avaliações especificas.  Leva tempo para avaliar todas as 
articulares, tempo e habilidade. 
 
       GONIOMETRO DIGITAL E 
        GONIOMETRO MANUAL 
 

FLEXIMETRO   

TESTES ANGULARES   
 

TESTES ADIMENSIONAIS – FLEXITESTE 
 

Não tem medida em ângulo ou centímetro e não tem equipamento. 
Existe um mapa de analise pré estabelecidos e escala de 1 a 4 
 

FINALIDADE: 
 

É  avaliar a flexibilidade  posterior - músculos que cruzam 
principalmente as articulações do quadril e da coluna lombar como 
os isquiotibiais, glúteos, para vertebrais e quadrado lombar. 
 
POR QUE AVALIAR? 
 

De modo geral, a baixa flexibilidade na região sacro ilíaca, em 
combinação com pouca força muscular na região abdominal, é 
responsável pelas lombalgias ( Pitanga, 2004). 
 

TESTE LINEAR – SENTAR E ALCANÇAR  
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1- O aluno/cliente senta com os joelhos 
estendidos e apoia o pés descalços na 
caixa. 
 
2- Posiciona-se uma mão sobre a outra. 
Os dois dedos indicadores ficam unidos 
e sobrepostos e apoiados na superfície 
da caixa. 
 
3 - Projeta o tronco a frente,  cabeça 
entre os braços e mantém a posição por 
2 segundos. 
 
4- 03 tentativas, considera a maior. 

PROCEDIMENTO DO TESTE  SENTAR E  ALÇANCAR 

 

ERROS COMUNS:  
flexionar os joelhos, tirar uma mão sobre a outra e dar impulso 
 

 
 
 
 

    TESTE DE SENTAR E ALCANÇAR   
SUGERIDO PELO ACSM(2003) E POR  
HEYWARD(2004) 
 
 

                      Altura = 38,1 cm / Fita que cruza = 30 cm. Os calcanhares devem ser 
posicionados próximos a fita (30 cm) e separados nesta distancia.   

                            Avaliação de flexibilidade (teste sentar e alcançar) 
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MOBILIDADE DE OMBRO 
 

FOTO  MARIANA ENVIOU 

MOBILIDADE DE OMBRO 
OBJETVOS : 
Avaliar amplitude de movimento dos ombros bilateralmente, combinado rotação 
interna com adução e extensão, e rotação externa com abdução e flexão. 
Também exige mobilidade escapular e extensão torácica adequadas. 
 
PROCEDIMENTO: 

1- O avaliador e o cliente/aluno ficam em pé. 

2- Avaliar o tamanho da mão: distancia entre o vinco distal do punho e a ponta 

do terceiro dedo. 

3-O cliente/aluno fecha as mãos, mantendo o polegar seguro pelos outros 

dedos. 

4-As mãos devem permanecer fechadas e posicionadas nas costas de maneira 

ininterrupta e suave durante o teste.  

5- O Avaliador então medirá a distância entre as mãos nas proeminências mais 

próximas uma da outra. 

TESTES NEUROMOTORES / FUNCIONAIS 
 

As medidas neuromotoras estão diretamente relacionadas aos 

componentes de condicionamento muscular, ligadas a promoção 

e à manutenção da saúde e do desempenho atlético. 

 

Avaliar a força num primeiro momento para comparar com a 

média populacional e depois acompanhar o sua evolução 

(avaliação somativa) com objetivo de redimensionar seu 

treinamento ( Basilo e Ayestaran, 2001). 
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FORÇA MÁXIMA  – ESTÁTICOS 
Dinamometria mecânica  

 (preensão manual, tração lombar e 
membros inferiores) 

 
 
 

FORÇA MÁXIMA – DINÂMICO 
 

•Teste de 1RM 
 
•Dinamometria  isocinética 
eletromecânica 
 

FORÇA EXPLOSIVA –  Dinâmicos 
 

•Impulsão Vertical 
•Impulsão  Horizontal 
•Aremesso de Medicine Ball 
•Teste de Mackenzie  
 

RESISTENCIA DE FORÇA – Estático 
•Barra fixa 
 
RESISTENCIA DE FORÇA – DINÂMICOS 
•Barra Fixa 
•Flexão de Braços 
•Abdominal  
•Teste de Mackezie - CORE 
 

AVALIAÇÃO MEMBROS SUPERIORES –  *FLEXÃO DE BRAÇO* 
 
FLEXÃO E EXTENSÃO DE BRAÇOS EM DÉCUBITO VENTRAL  
( POLLOCK e WILMORE, 1993) 
 
O cliente/aluno se posiciona em decúbito ventral em quatro apoios, 
com os braços estendidos na linha dos ombros e com os cotovelos 
estendido. O avaliado terá que realizar a flexão de cotovelo  até 90 
graus. Esse movimento deverá ser repetido o máximo de vezes em 
1 minuto 
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Classificação do teste de flexão e extensão de braço para homens 

Classificação do teste de flexão e extensão de braço para mulheres 

AVALIAÇÃO FLEXÃO E XTENSÃO DE TRONCO – ABDOMINAL 
(AMERICAN COLLEGE SPORT MEDICINE – ACSM 0- 2003) 
 

Manter os braços cruzados a frente 
durante todo o movimento.   
No final, l da fase de flexão de 
tronco, os cotovelos devem tocar as 
coxas, e , na fase final de extensão 
do tronco, as escápulas devem tocar 
o colchonete.   
O avaliado deve realizar o máximo 
de repetições durante 1 minuto 
 

Classificação do teste de flexão de tronco para homens 

Classificação do teste de flexão de tronco para mulheres 
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TESTE DE MACKENZIE 
“Bryan Machenkie 

Core Muscle Strength na Stability Test” 

 
AVALIAR: Se o aluno consegue manter a estabilidade do CORE  
modificando a posição de MMSS e MMII 
 
POSIÇÃO INICIAL: Decúbito ventral, pernas estendidas e braços flexionados 
(prancha ventral) 
 EXECUÇÃO:  
 Posição Básica -  30 ‘’ 
 Posição Básica – Elevar braço direito – 15 ‘’ 
 Posição Básica – Elevar braço esquerdo – 15 ‘’ 
 Posição Básica – Elevar perna  direita – 15 ‘’ 
 Posição Básica – Elevar perna  esquerda – 15 ‘’ 
 Posição Básica – Elevar perna  esquerda + braço direito – 15 ‘’ 
 Posição Básica – Elevar perna  direita + braço esquerdo – 15 ‘’ 
 Posição Básica – 30’’ 
 
 AVALIAR: Se o aluno consegue manter a estabilidade do CORE modificando a 
posição de MMSS E MMII 

 

TESTE DE MACKENZIE 
“Bryan Machenkie 

Core Muscle Strength na Stability Test” 
 

COLOCAR FOTO 


