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Resumo 

A área de academias de musculação, vem crescendo cada vez mais, de acordo com o relatório 

da International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) (Global Report, 2015), o 

Brasil fica atrás somente dos Estados Unidos quando o assunto é o número de academias. Um 

dos serviços oferecidos por essas academias é a avaliação física, serviço extremamente 

importante quando o assunto é atividade física. O American College of Sports Medicine 

(ACSM, 2010) publicou em suas diretrizes que, um dos objetivos que deve ser considerado, 

quanto a atuação de sujeitos na prática de atividades físicas, seria analisar o risco do mesmo 

para atividades adversas referentes ao exercício, que só pode ser alcançado por meio da 

avaliação física. Com base nisso, nosso trabalho tem como objetivo de investigar como se dá o 

processo de avaliação física, por meio dos seguintes instrumentos: Tipos de testes, protocolos 

e se são utilizados softwares. Para isso, aplicou-se um questionário com os responsáveis pela 

avaliação física de academias de musculação localizadas na cidade de Vila Velha e cadastradas 

no sistema CREF/CONFEF. Os resultados são apresentados por meio de estatística descritiva. 

Com os resultados encontrados nesse estudo, pode-se concluir que, o que se faz em termos de 

processo de avaliação física, nas academias de Vila Velha, foi possível observar a presença de 

alguns indicadores recomendados pela literatura como: Avaliação da composição corporal, do 

peso, perimetria corporal e aplicação de anamnese. Porém, a grande maioria não realiza a 

avaliação de qualidades físicas, como: Flexibilidade, força e também, notou-se certa carência 

quanto à avaliação postural e funcional. 

 

Palavras-chaves: Avaliação de Programas; Protocolos; Testes de Aptidão; Processo Avaliativo; 

Academia de Musculação.  

 

 

Abstract 
 

The area of fitness clubs is growing, according to the Report of the International Health, 

Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) (Global Report, 2015), Brazil lags behind only the 

United States when it comes to number of academies. One of the services offered by these 

academies is the physical evaluation, extremely important service when it comes to physical 

activity. The American College of Sports Medicine (ACSM, 2010) has published in its 

guidelines that one of the objectives to be considered regarding the performance of subjects in 

the practice of physical activities would be to analyze their risk for adverse exercise activities, 

which can only be achieved through physical evaluation. Based on this, our work has as 

objective to investigate how the physical evaluation process takes place, through the following 

instruments: Types of tests, protocols and if software is used. For this, a questionnaire was 

applied with those responsible for the physical evaluation of bodybuilding academies located 

in the city of Vila Velha and enrolled in the CREF / CONFEF system. The results are presented 

by means of descriptive statistics. With the results found in this study, it can be concluded that, 

what is done in terms of the physical evaluation process, in the academies of Vila Velha, it was 

possible to observe the presence of some indicators recommended in the literature as: Body 

composition assessment; of body weight and perimetry and application of anamnesis. However, 

the great majority does not perform the evaluation of physical qualities, such as: flexibility, 

strength and also, there was a certain lack, regarding the postural and functional evaluation. 

Keywords: Program Evaluation; Protocols; Fitness Testing; Evaluation Process; Gym Training.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A área de academias de musculação, vem crescendo cada vez mais, de acordo com o 

Relatório da International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) (Global Report 

2015), o Brasil fica atrás somente dos Estados Unidos quando o assunto é número de academias, 

pois o mesmo é o segundo maior no mundo, possuindo 33.157 empresas registradas no sistema 

CREF/CONFEF. Um dos serviços oferecidos por essas academias é a avaliação física, serviço 

extremamente importante quando o assunto é atividade física. O American College of Sports 

Medicine (ACSM, 2010) publicou em suas diretrizes que, um dos objetivos que deve ser 

considerado quanto a atuação de sujeitos na prática de atividades físicas seria analisar o risco 

do mesmo para atividades adversas referentes ao exercício, que só pode ser alcançado por meio 

da avaliação física. Segundo Oliveira, Silva e Toscano (2014) existe um expressivo aumento dessa 

área de atuação.  

Apesar de certa carência nas pesquisas realizadas nesta visão, as que existem mostram 

que os responsáveis pela avaliação física, na maioria das vezes, não se preocupam em avaliar 

todas as variáveis, exemplo disto pode ser visto em uma pesquisa realizada em Maceió - AL, 

publicada pela Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde, sobre Programas de avaliação 

em academias de ginástica, nesta verificou-se que avaliação do elemento da aptidão física 

flexibilidade foi ignorado (OLIVEIRA; SILVA; TOSCANO, 2014). 

A avaliação física tem sido aplicada em atletas, tanto profissionais, quanto amadores e 

em indivíduos comuns, em clubes e academias. A avaliação física proporciona um 

conhecimento real do condicionamento físico do cliente avaliado, e também de patologias e 

limitações posturais e na flexibilidade, além da elaboração de um treinamento com cargas 

adequadas ao objetivo do treino, o que proporciona maior segurança e eficiência na construção 

do treinamento. (FERRARI, 2005).  

Segundo Estrela (2006) antes da realização desta pesquisa, ponderamos que seja 

importante o esclarecimento de qual a importância de se realizar a avaliação física. Observamos 

que baseado nos resultados da avaliação física, que será estruturado o programa de exercício 

individualizado, isso porque a avaliação nada mais é que uma coleta de dados, que permitirá 

que seja traçado o perfil físico de cada pessoa. Ela detecta qual o condicionamento e aptidão 

física, além de explicitar as características fisiológicas de cada um. De modo geral, a avaliação 

física mede as limitações e potencialidades do avaliado. Mais importante ainda é que a 
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avaliação física seja feita por um profissional qualificado, e com instrumentos específicos e de 

qualidade. Os objetivos das medidas e avaliações na Educação Física são:  

Avaliar o estado do indivíduo ao iniciar a programação; Detectar deficiências, 

permitindo uma orientação no sentido de superá-la; Auxiliar o indivíduo na 

escolha de uma atividade física que, além de motivá-lo possa desenvolver suas 

aptidões; Impedir que a atividade seja um fator de agressão; Acompanhar o 

progresso do indivíduo; Selecionar elementos de alto nível para integrar equipes 

de competição; Desenvolver pesquisa em Educação Física; Acompanhar o 

processo de crescimento e desenvolvimento dos nossos alunos (ESTRELA, 

2006, p.3). 

Apesar da importância da avaliação, não se encontra na literatura trabalhos e pesquisas 

referentes ao assunto, um exemplo disso: segundo (OLIVEIRA; SILVA; TOSCANO, 2014) foi 

realizada pesquisa nas principais bases de dados (Pubmed, Scopus, Scielo) com as palavras-

chaves “Atividade Física”, “Avaliação”, “Avaliação em Saúde”, “Avaliação de Programas”, 

“Avaliação de Serviços de Saúde”, “Educação Física e Treinamento”, “Musculação”, 

“Treinamento de Resistência” e “Academias de Ginástica”, no período de 2000 a Março de 

2013, e não foi encontrada nenhuma pesquisa que analisasse a estrutura e organização dos 

programas de avaliação utilizados em academias. Como a pesquisa citada acima se findou em 

2013, pesquisamos as mesmas palavras-chaves, no site “Descritores em Ciências da Saúde” 

(DeCS), e não foi possível encontrar trabalhos que analisassem a estrutura da avaliação física, 

confirmando a escassez de trabalhos referentes ao assunto.  

Vemos este estudo como fonte que poderá auxiliar estudantes de Educação física e 

profissionais a compreender um pouco de como se dá o processo de avaliação física em 

academias. Com este estudo também poderemos ampliar o arco de discussões sobre o assunto, 

visto que verificamos uma enorme carência de pesquisas realizadas nessa perspectiva, e o modo 

com que essa pesquisa pode contribuir para um novo olhar sob a avaliação física nas academias 

e sua importância por parte de alunos e profissionais.  

Por Vila Velha ser a cidade mais populosa do estado do Espírito Santo, segundo dados 

do IBGE (2016) e também a com o segundo maior número de academias (dados CREF1-ES) 

resolvemos então escolhê-la como a cidade base para a realização da pesquisa. Com base nisso, 

nosso trabalho tem como objetivo, analisar como se dá o processo de avaliação física em 

academias da cidade de Vila Velha, Espirito Santo. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Investigar como se dá o processo de avaliação física em academias de Vila Velha - ES. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Investigar sobre a quantidade de academias que realizam avaliação física e sua 

obrigatoriedade. 

b) Identificar se são utilizados softwares nas avaliações físicas em academias. 

c) Verificar quais os protocolos mais utilizados na análise de composição corporal. 

d) Analisar quais testes são aplicados nas avaliações físicas (força, flexibilidade, postural 

e funcional).  

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva, que tem por finalidade observar, registrar e analisar 

os fenômenos ou sistemas técnicos, das avaliações físicas em academias de musculação. Nesse 

tipo de pesquisa não pode haver interferência do pesquisador, que deverá apenas descobrir a 

frequência com que o fenômeno acontece ou como se estrutura e funciona um sistema, método, 

processo ou realidade operacional.“[…]pesquisa é descritiva, […] se limita a uma descrição 

pura e simples de cada uma das variáveis, isoladamente, sem que sua associação ou interação 

com as demais sejam examinadas” (CASTRO, 1976, p. 66). 

 O grupo pesquisado foi composto por responsáveis pela avaliação física de academias de 

musculação. A investigação foi realizada em academias de musculação localizadas na cidade 

de Vila Velha e cadastradas no sistema CREF/CONFEF. A relação das academias de Vila 

Velha, cadastradas no CREF1-ES foi disponibilizada pela própria instituição, onde se 

encontram 162 empresas registradas somente da cidade de Vila Velha. Seguindo a 

recomendação da literatura, que indica o valor de amostragem ideal entre 30 a 40%.  Foi 

aplicado questionário em 31% do total de academias registradas em Vila Velha (162), estes 

31% resultaram em 50 academias. Por Vila Velha ser dividida em 5 grandes regiões municipais 

(Anexo 1), destas 50 academias, foi dividido 10 para cada região. No primeiro momento foi 
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selecionado para responder o questionário o profissional responsável pelas avaliações físicas 

realizadas na academia, caso houvesse mais de um, o escolhido foi aquele com mais tempo 

nessa função. O questionário foi constituído de 15 perguntas e as respostas catalogadas e 

apresentadas por meio da estatística descritiva. 

 

 

5. RESULTADOS 

 

O questionário aplicado aos avaliadores responsáveis pelas avaliações físicas das 

academias de Vila Velha - ES permitiu a obtenção dos seguintes resultados:  

 

Figura 1. Características gerais da amostra. 

 

 

Na figura 1, nota-se que no painel A, a maioria dos entrevistados (37%) tem idade entre 

26 e 35 anos, e 23% estão entre 20 e 25 anos de idade. Esse mesmo percentual foi observado 

para a faixa etária entre 36 e 45 anos. No Painel B, verificou-se que a maioria dos entrevistados 

tem apenas nível superior (52%), além dos 41% com especialização e dos 3% com mestrado, 

totalizando 96,4% avaliadores com nível superior completo em educação física, enquanto o 
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restante (3,6%) possuem nível superior incompleto. No Painel C, nota-se que a maioria dos 

entrevistados (38%) tem como tempo de atuação como avaliador mais de 10 anos. Apesar disso, 

31% atuam com avaliador entre 1 a 3 anos. 

 

Figura 2. Avaliação física nas academias e sua obrigatoriedade.

 

  

Na figura 2, verificou-se que no Painel A, a maioria das academias entrevistadas (57%) 

realiza avaliação física. Por outro lado 43%, não a realizam. No Painel B, verificou-se que a 

maioria das academias entrevistadas (88%) a avaliação física não é obrigatória, enquanto 

somente 12% a avaliação é obrigatória. 

 

Figura 3. Utilização de software na avaliação física das academias em 

Vila Velha. 

 

Na figura 3, nota-se que a maior parte das academias entrevistadas utilizam software 

(79%) enquanto os outros 21% não utilizam em suas avaliações. 
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Figura 4. Coleta de dados iniciais sobre o aluno nas academias. 

 

  

Na figura 4, nota-se que no Painel A, a maioria das academias entrevistadas (97%) 

aplicam anamnese em sua avaliação física e apenas 3% não aplicam. No Painel B, verificou-se 

que a maior parte das academias entrevistadas (97%) avaliam perimetria corporal na realização 

da avaliação física enquanto apenas 3% não avaliam. No Painel C, todas as academias 

entrevistadas (100%) mensuram a massa corporal em sua avaliação física. 

 

Figura 5. Composição corporal nas academias de Vila Velha. 

 

Na figura 5, nota-se que no Painel A, 79% das academias entrevistadas realizam a coleta 

de dobra cutâneas a fim de obter a composição corporal do avaliado, enquanto 21% não 
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coletam. No Painel B, nota-se que a maior parte dos entrevistados (66%) utilizaram o protocolo 

de Jackson e Pollock 7 dobras cutâneas, enquanto 15% utilizam bioimpedância. 

 

Figura 6. Testes físicos e avaliação postural nas academias de Vila Velha, ES. 

 

 

Na figura 6, nota-se que no Painel A, a maioria das academias entrevistadas (86%) não 

realizam teste de flexibilidade na avaliação física, enquanto apenas 14% realizam. No Painel 

B, nota-se que a maior parte das academias entrevistadas (90%) não realizam teste de força e 

que apenas 10% realizam. No Painel C, nota-se que 69% das academias entrevistadas não fazem 

nenhum tipo de avaliação postural, enquanto 31% realizam. No Painel D, verificou-se que a 

maioria das academias (93%) entrevistadas não realiza nenhum tipo de teste funcional em sua 

avaliação física, enquanto 7% realizam. 

 

 

6. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação de atributos relacionados à prática de exercícios é ou deveria ser uma 

preocupação natural dos profissionais da área da saúde. Nas academias pesquisadas notou-se 

uma preocupação na disponibilização da avaliação física para seus clientes na maioria das 

academias, entretanto não foi verificada está preocupação quanto a obrigatoriedade da mesma. 
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Um dos objetivos que deve ser considerado quanto a atuação de sujeitos na prática de atividade 

física é analisar o risco do mesmo para atividades adversas referentes ao exercício, que só pode 

ser alcançado por meio da avaliação física (ACSM, 2010). 

Atualmente é muito difícil achar alguma atividade que não se utilize da tecnologia para 

facilitar e otimizar no cotidiano, na avaliação física não é diferente. Observou-se que a grande 

maioria das academias utilizam softwares de avaliação física, pela praticidade e também menor 

porcentagem de erro nos cálculos de composição corporal. 

A palavra anamnese vem do grego e significa recordar. Segundo Farinatti e Monteiro 

(1992) esta deve ser voltada a diagnosticar os principais aspectos que poderão ajudar a 

prescrever o treinamento, tais como dados clínicos - as patologias que o entrevistado tenha ou 

possa vir a ter e medicamentos em uso - objetivos que busca com a prática da atividade física e 

sua disponibilidade para o treinamento, a grande maioria das academias pesquisadas aplicam 

anamnese em seus clientes. Além disso Monteiro (2004) ressalta a importância de avaliar as 

medidas antropométricas, tais como peso corporal e também as perimetrias corporais. Estas 

medidas são principalmente aplicadas na avaliação do grau de simetria de músculos dos 

membros superiores e inferiores e também no acompanhamento dos efeitos do treinamento 

aplicado. Esta preocupação de avaliação do peso corporal e perimetria pode ser notada nas 

academias pesquisadas, visto que todas as academias avaliam o peso corporal e mais de 95% 

avaliam a perimetria. 

De acordo com Estrela (2006), só é possível constatar alterações produzidas pelos 

programas de atividade física no organismo do praticante através de uma estimativa precisa da 

composição corporal, com a análise de cada um dos componentes que constituem o corpo 

humano - gordura, ossos, músculos e outros tecidos - em relação ao próprio peso corporal, além 

de proporcionar uma base importante para se formular um programa adequado de aptidão física. 

Quanto às academias pesquisadas foi possível observar que nas avaliações a maiorias dos 

profissionais buscam avaliar a composição corporal de seus clientes, e para isso utilizam em 

maior caso o protocolo de Jackson e Pollock 7 dobras cutâneas, ficando em segundo lugar a 

bioimpedância, sendo que na literatura não há um consenso quanto ao melhor método de 

avaliação da composição corporal, pois ambos apresentam vantagens e desvantagens.  

Segundo Estrela (2006) principais estudos na área têm demonstrado a importância da 

flexibilidade para o desempenho das outras capacidades físicas, cooperando para um menor 
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gasto energético quando o atleta dispõe de uma amplitude de movimento adequada do atleta, 

além de proporcionar uma maior resistência a lesões. Infelizmente a maioria das academias 

entrevistadas não realizavam a avaliação da flexibilidade. Quanto aos testes de Força, Kendall, 

McCreary e Provance (2007) afirmam que medir a força muscular é fundamental para a 

avaliação funcional do indivíduo, avaliação dos efeitos do treinamento e de limitações na 

realização de atividades de vida diária. Além disso, de acordo com Cornelissen e Fagard (2005) 

uma musculatura fortalecida faz com que os indivíduos sejam menos expostos a fadigas 

localizadas e o menor aumento da pressão arterial quando colocados frente a esforços físicos 

mais intensos. Assim como com a flexibilidade, a grande maioria das academias pesquisadas 

(90%) não realizavam teste de força em suas avaliações físicas.  

Braccialli e Vilarta (2000) afirmam que, para que haja uma maior eficiência dos 

movimentos nos exercícios e sua execução correta e com segurança é preciso uma boa postura, 

este é confirmado pela relação existente entre alinhamento postural e desempenho em testes 

musculares. Neste estudo a maioria das academias pesquisadas não realizavam avaliação 

postural.  

Com os resultados encontrados nesse estudo, pode-se concluir que, o que se faz em 

termos de processo de avaliação física, nas academias de Vila Velha, foi possível observar a 

presença de alguns indicadores recomendados pela literatura como: Avaliação da composição 

corporal; do peso e perimetria corporal e aplicação de anamnese. Porem, a grande maioria não 

realiza a avaliação de qualidades físicas, como: flexibilidade, força e também, notou-se certa 

carência, quanto à avaliação postural e funcional. Recomendamos que seja feita uma 

reestruturação no processo de avaliação física tendo como base as diretrizes baseadas em 

evidências e uma maior rigidez quanto a obrigatoriedade da avaliação física, visando maior 

segurança e eficiência no treinamento e para que atenda o público no qual busca este serviço 

em academias. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Regiões administrativas da cidade de Vila velha.  

 


