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Qual o propósito da avaliação/ reavaliação online
• Marcar um ponto de partida inicial;


• Medir o progresso do cliente;


• Perceber se o plano de ação está a ter os 
resultados desejados;


• Ter a oportunidade de reajustar o plano de 
treino para potenciar resultados;


• Traçar novos objetivos.


Sem avaliação e reavaliações não 
conseguimos ter a noção de como o processo 
está a correr, dificultando assim as ações que 
podemos tomar enquanto treinadores.



FATORES A TER EM CONTA
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Fatores a ter em conta
Não existe um protocolo de avaliação ideal, o que vai ditar o teu protocolo será o 
teu público-alvo, e aquilo que consideras essencial medir. 


• Público-alvo;


• Objetivos;


• Individualidade do cliente; 


• Condições de cada cliente;


• Praticidade/ fiabilidade.



TANGÍVEIS
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Tangíveis
• Peso;


• % Massa Gorda;


• Medições antropométricas;


• Fotografias;


• Testes de Fitness;


• Avaliações de mobilidade;


• Outras avaliações específicas.




Peso
É uma das variáveis mais fáceis de avaliar, mesmo à distância. No entanto, como 
sabemos é uma variável pouco fiável só por si.


• Educar o cliente para que o faça sempre na mesma balança;


• Educar o cliente para não se focar apenas nesta variável e explicar os “porquês”;


• Caso tenhas um cliente que gosta de se pesar todos os dias, diz-lhe para utilizar 
uma app que se chama “happy scale”, pois desta forma ele vê o progresso 
global; 



% Massa gorda
Sabemos que a % de massa gorda também varia muito, consoante a balança utilizada, 
níveis de hidratação do cliente, etc. 


• A mais comum é feita em balanças com bioimpedância;


• Explicar como funciona a bioimpedância ao cliente e a sua taxa de erro;


• Nem todos os clientes poderão ter acesso à realização de bioimpedância;


• Importante o cliente realizar a medição sempre no mesmo equipamento para minimizar a 
variação.



Medições antropométricas
Pode ser uma boa solução em alguns casos específicos. Podem servir também para medir 
percentagens de massa gorda de forma indireta.


• Os perímetros são, provavelmente, os mais fáceis de medir, basta comprar um fita métrica 
maleável, ainda assim, será o cliente a fazer por ele próprio o que pode aumentar a taxa de 
erro; 


• Caso apliques, produz alguns vídeos explicativos a ensinar os teus clientes a fazerem as 
medições a eles próprios;


• No caso das pregas poderá não ser tão prático, uma vez que exige um equipamento 
específico (Adipómetro) 



Fotografias
É, provavelmente, aquela que será mais fácil de aplicar, a que terá um impacto visual mais 
forte no cliente e que também pode servir como testemunho. Importante seres tu a dar as 
instruções ao cliente sobre a forma como deve tirar as fotografias.


• Tirar sempre 3 fotografias no momento de avaliação e reavaliação. 


1. Fotografia de frente;


2. Fotografia lateral;


3. Fotografia de costas.



Testes de Fitness
Podem funcionar muito bem para avaliar outras variáveis “não estéticas” de forma muito simples. 
Os velhinhos testes de fitness, por exemplo:


• Máximo de Push-ups em 1 minuto (adapta se o cliente não conseguir fazer a push-up normal);


• Máximo de abdominais em 1 minuto;


• Teste da milha; 


• Testes de 1RM (pode fazer sentido para alguns públicos-alvo).


Podem não ser perfeitos nem muito complexos, no entanto poderá dar uma noção de progresso 
tanto a ti como aos teus alunos. Podes adaptar dependendo do teu público-alvo. Podes também 
gravar um vídeo demonstrativos de todos os testes que decidires incluir. 



Testes de mobilidade
Se tiveres valências nesta área e se fizer sentido para o teu público-alvo, é 
perfeitamente exequível realizar testes de mobilidade aos teus alunos online.


• Protocolos como FMS;


• Outros protocolos personalizados;


• Realizados com a tua instrução direta em vídeo-chamada.



INTANGÍVEIS
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Intangíveis
• Mais energia;


• Melhor qualidade de sono;


• Mais confiança; 


• Menos dores;


• Etc.


Estes são fatores mais difíceis de mediar, ainda assim muito importantes de monitorar. De 
que forma o podes fazer? Através de perguntas de escala, por exemplo: 


“De 0 a 10 como avalia a qualidade do seu sono?”




CRIANDO O TEU PROTOCOLO
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PAR-Q
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PAR-Q
• Para tu e os teus alunos terem maior segurança;


• Permite-te ter mais informação sobre o aluno que vais começar a acompanhar;


• Podes realiza-lo em formato de questionário no google forms e pedir ao aluno para assinar no 
final;


• Podes fazer um PAR-Q modificado, apenas com as questões que considerares mais pertinentes.


Funciona não só como uma salvaguarda para ti, mas também para o cliente. Além disso permite-te 
obter mais informações sobre o mesmo, para que a tua prescrição seja o mais adequada possível.
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MUITO OBRIGADO! 🤩

19


