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RESUMO 

 
SGA – SISTEMA GERENCIADOR DE ATIVIDADE FÍSICA 

 
O processo de avaliação física e prescrição de exercícios físicos não são simples. 
Além de exigir profundo conhecimento na área de educação física, todos os 
métodos utilizados necessitam de cálculos complexos para que sejam obtidos os 
resultados desejados. Diante deste contexto, um os objetivos deste estudo foi 
analisar e definir em detalhes o que é necessário para realizar uma Avaliação física, 
todos os métodos envolvidos nesta atividade e os dados necessários para definir 
uma prescrição de exercícios precisa. Outro objetivo foi determinar exatamente o 
que compõe um Sistema de Informação Gerencial, desde conceitos até produtos 
obtidos a partir deste tipo de sistema. E, por fim, foi proposto um sistema para 
auxiliar o preparador físico na realização destas atividades e, ao mesmo tempo, 
aprimorando as atividades, proporcionando resultados mais precisos. 
 
Palavras chave: Avaliação Física, Prescrição de exercício, Sistema de informação 
Gerencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 
PAMS - PHYSICAL ACTIVITY MANAGEMENT SYSTEM 

 
The physical evaluation process and prescription of exercise are not simple. In 
addition to requiring deep knowledge in physical education area, all methods require 
complex calculations so that the desired results are obtained. Given this context, one 
the objectives of this study was to analyze and define in detail what is needed to 
perform a physical evaluation, all methods involved in this activity and the data 
necessary to define a precise exercise prescription. Another objective was to 
determine exactly what makes up a Management Information System, from concepts 
to products obtained from this type of system. And finally, a system has been 
proposed to assist the trainer in performing these activities and, at the same time 
enhancing activities, providing more accurate results. 
 
Key words: Physical evaluation, exercise prescription, Management Information 
System.
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1. INTRODUÇÃO 

 Nas últimas décadas, o estilo de vida sedentário tem se tornado algo mais 

comum na sociedade. Com o avanço da tecnologia, cada vez menos pessoas se 

exercitam, pois, é mais confortável dirigir até o trabalho do que caminhar, ou pegar 

um elevador, ao subir escadas, logo, os índices de sobrepeso e doenças causadas 

pelo sedentarismo aumentou. Entretanto, mais recentemente, houve uma 

conscientização destes problemas, e, atualmente, o estilo de vida saudável vem 

ganhando espaço cada vez mais. Segundo dados do Ministério da saúde, 

divulgados em outubro de 2014, 33% dos brasileiros realizam algum tipo de 

atividade física, um aumento de mais de 10% nos últimos 5 anos. Dietas e 

exercícios físicos passaram a se tornar rotina na vida de grande parte da população. 

Simplesmente basta abrir uma página na internet que já recebemos diferentes dietas 

e exercícios para cada perfil, aulas online, dentre outras informações sobre o tema. 

 Com esta mudança de comportamento, academias ganharam cada vez mais 

adeptos e espaços, e por consequência, muitos profissionais da área de Educação 

Física passaram a atuar como professores nestes estabelecimentos. Entretanto, 

devido ao ritmo das grandes cidades, parte da população que adotou a vida 

saudável como estilo de vida, deixa de fazer exercícios físicos nestes 

estabelecimentos com o auxílio e acompanhamento de um profissional da área, e 

optam por fazer estas atividades por conta própria, sem se darem conta de que elas 

estão causando mais problemas do que benefícios a si mesmas. Dentre as 

principais consequências da realização destas atividades sem um profissional estão 

as lesões, que podem tanto serem simples dores musculares, como até mesmo 

lesões mais sérias como fraturas. É neste ponto que se pode comprovar a 

importância do profissional de Educação Física. Com os dados de um aluno, como 

por exemplo: peso, idade, frequência cardíaca e etc., é possível tirar inúmeras 

informações, que, sob os olhos de um perito, são trabalhadas através de exercícios 

específicos.  

 Porém, trata-se de uma atividade complexa que exige a integração de 

diferentes indicadores para se alcançar uma prescrição de exercícios físicos 

personalizada. Segundo o Professor Dr. Valdir J. Barbanti, professor da Escola de 

Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para 

uma prescrição correta do exercício físico é preciso conhecer o nível cultural da 
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pessoa, especificando a frequência de exercícios (número de vezes por semana), a 

intensidade dos mesmos (frequência cardíaca durante o exercício; ritmo de 

execução; carga), o tipo de exercício mais indicado (caminhar, correr, pedalar, 

nadar, musculação, etc.) (BARBANTI, 2011). Com o auxílio de um sistema de 

informação que seja capaz de realizar todos os cálculos necessários de forma rápida 

e precisa, juntamente com o conhecimento do profissional, é possível desenvolver 

uma prescrição de exercícios mais exata, de acordo com as necessidades de cada 

aluno, proporcionando um conjunto de atividades física mais eficiente para ele. 

1.1. PROBLEMA 

A avaliação física consiste em descrever subjetivamente e de forma qualitativa e 

quantitativa os atributos do indivíduo (TRITSCHLER, 2003).  Este processo é 

realizado através da coleta de diversos dados referentes ao físico da pessoa a ser 

examinada. 

 O papel do profissional é essencial durante essa coleta de dados, pois, a 

forma que o dado é mensurado e as variações físicas de cada indivíduo implicam no 

resultado final da avaliação. Vale ressaltar que quanto mais dados forem coletados, 

mais preciso é o resultado da avaliação e, consequentemente, mais adequada será 

a prescrição dos exercícios. 

 Por isso, que a atividade de avaliação física se torna complexa quando 

realizada sem um recurso computacional, pois exige inúmeros cálculos para 

transformar os dados em informação, além do conhecimento sobre o assunto. A 

maior dificuldade é transformar os dados coletados e mensurados em informações 

precisas. Qualquer erro de cálculo compromete toda a avaliação e o trabalho a ser 

realizado pelo preparador físico. Logo, um sistema de informação, além de acelerar 

o processo, fornece precisão aos cálculos da avaliação, auxiliando na qualidade do 

trabalho do preparador físico 

 Relacionada à avaliação física está a prescrição de exercícios, pois é 

através da avaliação física que se identifica as condições físicas de cada indivíduo e, 

a partir daí, prescreve-se as atividades físicas adequadas a cada caso, ou seja, 

quanto mais precisa a avaliação física, mais efetiva será a prescrição de exercícios. 

Como a analogia com a atividade médica, quanto mais exames o médico solicitar ao 

paciente, mais informações ele terá sobre o seu estado de saúde e, 
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consequentemente, mais preciso será o seu diagnóstico e a sua prescrição de 

tratamento. 

 Porém, a maioria dos sistemas de informação destinados a essa atividade, 

atendem somente a etapa da avaliação física, deixando a etapa de prescrição de 

exercícios inteiramente com o profissional, ou seja, a relação dos dados e 

informações da avaliação com os exercícios é feita de forma “manual” pelo 

preparador físico. Por mais que a prescrição de exercícios varie de indivíduo para 

indivíduo e, por isso, ser necessário uma análise humana nesta etapa, um sistema 

pode auxiliar preestabelecendo uma série de exercícios com base no resultado da 

avaliação gerada pelo próprio sistema. Este simples fato de sugerir ao profissional 

quais exercícios o avaliado está apto a realizar, acelera a definição dos exercícios e 

diminui a possibilidade de erros na hora de prescrevê-los, pois o sistema já terá 

filtrado todos os exercícios de acordo com os resultados da própria avaliação física. 

Isso pode ser demonstrado com o seguinte exemplo: uma pessoa que possui algum 

problema de pressão alta, não está apta a realizar exercícios que aumentem demais 

a frequência cardíaca. Por mais que este exemplo pareça simples, e facilmente 

notado pelo profissional, se usarmos outro indicador, como a quantidade de massa 

corporal em um indivíduo, a separação de exercícios aptos e não aptos se torna um 

pouco mais complexa. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo Geral 

 Desenvolver um sistema de informação online para a gestão da atividade de 

avaliação física integrada com a prescrição de exercícios. Para tanto, será 

considerado as ferramentas e conhecimentos já utilizados por profissionais da área 

de Educação Física, visando automatizar esta atividade e, assim, melhorar o 

desempenho do atendimento tanto para os avaliados quanto para os avaliadores. 

1.2.2. Objetivo Específico 

• Levantar requisitos junto a um profissional de Educação Física sobre 

avaliação física e prescrição de exercícios; 

• Pesquisar e implementar protocolos de avaliação física; 
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• Desenvolver um sistema de informação com dois perfis de usuários: 

avaliador físico e aluno/atleta; 

• Desenvolver um sistema de informação com os seguintes módulos: (1) 

Gestão de Dados Pessoais; (2) Avaliação Física; (3) Prescrição de exercícios; (4) 

Relatórios Gerenciais; (5) Acompanhamento do Desempenho e das Atividades por 

parte do aluno/atleta. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 Como já mencionado, a avaliação física em si trata-se de um processo 

complexo. Desde a coleta e a mensuração de dados, a aplicação destes em cálculos 

que geram informações sobre a estrutura física (biológica e fisiológica) do indivíduo, 

até a interpretação dos dados gerados.  

 Logo, um sistema de informação torna-se uma ferramenta importante nesta 

atividade, pois: (1) auxilia na organização e na mensuração da grande quantidade 

de dados que podem ser coletados; (2) facilita a aplicação dos dados nos cálculos 

necessários para a geração de informação sobre o indivíduo, permitindo uma maior 

precisão; (3) facilita a comparação dos resultados da avaliação do indivíduo com 

valores ideais para cada caso (sexo, idade, peso, etc.); (4) integra a etapa de 

avaliação física com a etapa de prescrição de exercícios, auxiliando na qualidade do 

serviço do preparador físico. 

 Enfim, o diferencial da proposta deste projeto, é a implementação de um 

sistema que após gerar os resultados da avaliação física, aplicará os mesmos a uma 

base de exercícios e, com isso, definir quais exercícios o indivíduo está apto a 

realizar ou não. Assim, com a prescrição de exercícios prévia gerada pelo sistema e 

o conhecimento do preparador físico, é possível obter um resultado mais próximo do 

ideal para o avaliado. 

2. A PRÁTICA DE AVALIAÇÃO FÍSICA E DA PRESCRIÇÃO DE 

EXERCÍCIOS 

 A avaliação física e a prescrição de exercícios estão diretamente 

interligadas. A primeira é utilizada para definir a condição do corpo do indivíduo 

enquanto a segunda é utilizada para mudar corrigir/alterar o que foi definido pela 

avaliação, através de atividades físicas. Logo, é necessário que ambas sejam as 
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mais precisas possíveis, para que os resultados obtidos sejam os mais eficazes para 

a saúde do indivíduo. 

2.1. AVALIAÇÃO FÍSICA 

 Segundo Barbanti (2011), o objetivo de uma avaliação funcional na atividade 

esportiva é medir o “comportamento funcional” de um(a) atleta no que diz respeito a 

sua capacidade fisiológica e seu comportamento na competição ou no treinamento. 

Se transferirmos este conceito à prescrição de exercícios físicos para uma pessoa 

ativa ou sedentária, portadora ou não de doença crônico-degenerativa, com 

atividades motoras diárias, sejam de trabalho ou nas horas de lazer (recreativas) são 

correspondentes daquelas que podemos fazer com os atletas em competição ou em 

treinamento. 

 A avaliação inicia-se com um questionário feito pelo profissional, conhecido 

como anamnese (exemplo deste questionário encontra-se no Anexo 1), para 

verificar os hábitos alimentares, doenças, inconformidades com o corpo do indivíduo. 

O segundo passo é realizar testes físicos, que podem ser realizados de várias 

formas, conforme cita Vieira (2011): bioimpedância; teste neuromuscular; análise de 

dobras cutâneas; dinamometria; avaliação postural; ergo espirometria; avaliação de 

flexibilidade. 

 Estes métodos não são mutuamente exclusivos, pois cada um deles provém 

uma informação que complementa, ou pode ser complementada, por outro método. 

Cabe ao profissional utilizar os métodos adequados para que sejam obtidos os 

dados necessários para cada avaliação em específico. 

2.1.1. Tipos de avaliação 

 Existem diversos métodos de avaliação, como foram mencionados no tópico 

anterior, que são realizados de formas diferentes, com ferramentas e cálculos 

diferentes e, logo, resultam em dados diferentes do físico do indivíduo. São eles: 

 a) Bioimpedância: Esta avaliação consiste na passagem de corrente 

elétrica de baixa e alta intensidade pelo corpo humano. Esta corrente é utilizada 

para definira quantidade de massa gordurosa e massa magra do indivíduo. A massa 

magra é um ótimo condutor elétrico, pois possui grandes quantidades de água e 

eletrólitos, logo, resulta em baixa resistência elétrica. Já o tecido gorduroso e os 

ossos são péssimos condutores, oferecendo uma maior resistência. (COPPINI L. Z., 
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WAITZBERG D. L., 2000). A Figura 1 apresenta um exemplo de aparelho utilizado 

na avaliação por bioimpedância. 

 

Figura 1: Analisador de composição corporal, utilizado para obter os resultados da 

bioimpedância. Fonte: www.cardiomed.com.br 

 

 b) Teste Neuromuscular: Este método é utilizado para medir a 

flexibilidade e resistência de grupos musculares do indivíduo. E, isto é medido 

através de exercícios físicos de alta intensidade e velocidade. Alguns dos testes 

utilizados são: Testes Abdominais (POLLOCK E WILMORE, 1993); Salto Vertical 

(CHU D., 1992); Teste de Flexão de Braços (POLLOCK E WILMORE, 1993) Teste 

de ShuttleRun(Monte, 2004). 

 

 c) Análise de dobras cutâneas: Este método utiliza equações de 

regressão para definir o valor de gordura corporal (BARILLO et. al, 2005), onde é 

utilizada a relação entre gordura subcutânea, gordura interna e densidade corporal 

(PETROSKI, 1995).  Entretanto, para que se obtenham resultados confiáveis, é 

necessário que os locais para realizar as medições e método usado para medir 

sejam corretos. Este método é amplamente utilizado devido ao baixo custo 

operacional, aplicabilidade em grandes grupos e rapidez e facilidade para adquirir as 

medidas (CARVALHO& PIRES NETO, 1999). As dobras a serem analisadas são: 

Subescapular, Tríceps, Bíceps, Peitoral, Axilar média, Supra-ilíaca, Abdome, Coxa e 

Panturrilha medial. A Figura 2 apresenta o aparelho utilizado para a medição de 

dobras cutâneas. 
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Figura 2: Compasso de dobras cutâneas sendo utilizado. 

Fonte: boasdicasparaemagrecer.com.br 

 

 d) Dinamometria: este método serve para avaliarmos a força isométrica 

(estática) do indivíduo, podendo ser realizados os testes de dinamometria manual, 

do tórax, lombar e dos membros inferiores (KIOSHIYA, 2002). Sua realização 

necessita de aparelhos especiais, os dinamômetros. Estes aparelhos medem a força 

ou alargamento do indivíduo por tração, extensão ou compressão. A Figura 3 

apresenta um modelo de dinamômetro lombar. 

 

Figura 3: Exemplos de Dinamômetros. Fonte: avaliacaofisica.org 

 

 e) Avaliação postural: Este método serve para mensurar os problemas 

relacionados a postura do indivíduo e, logo, trabalhar para que estes problemas 

sejam corrigidos através da reestruturação completa das cadeias musculares e seus 

posicionamentos durante movimento ou repouso. Através destes procedimentos, é 

possível prevenir diversos problemas relacionados à má postura. Pode-se realizar 
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esta avaliação de duas formas: objetiva e subjetiva. A forma objetiva consiste em 

utilizar radiografias ou fotografias para ter uma visão detalhada de determinada parte 

do corpo. Já a subjetiva é feita através do tato e da visão, observando o aluno de 

costas, perfis direito e esquerdo, e frente (VERDERI, 2008).A Figura 4 apresenta um 

exemplo de avaliação postural subjetiva. 

 

Figura 4: Exemplo de avaliação postural. Fonte: www.espacostabilis.com.br 

 

 f) Ergo Espirometria: este método é utilizado para detectar modificações 

entre a disponibilidade e a necessidade de oxigênio pelo miocárdio (VO2), avaliar 

arritmias e o comportamento da pressão arterial com ou sem o uso de 

medicamentos (WEBER K, JANICKI JS, 1985). Os diagnósticos resultantes desta 

avaliação são insuficiência cardíaca em uma extremidade e a real capacidade 

funcional de atletas do outro. Estes resultados são obtidos através de exercícios que 

irão focar o uso do sistema cardiopulmonar do indivíduo. (Figura 5). 

 

Figura 5: Pessoa realizando um teste Ergométrico. Fonte: cardiopapers.com.br 



18 

 

 

g) Teste de Flexibilidade: este teste não possui muitas técnicas envolvidas. Ele 

é utilizado para avaliar a flexibilidade do músculo do aluno (POLLOCK, M. L. & 

WILMORE J. H., 1993). Estas avaliações são feitas em um aparelho chamado 

Banco Wells (Figura 6). 

 

Figura 6: Aparelho para teste de flexibilidade – Banco Wells. 

Fonte: www.sanny.com.br 

2.1.2. Protocolos de avaliação 

 O sistema proposto utiliza o método de avaliação de medição das dobras 

cutâneas, e estes dados são colocados em fórmulas (protocolos) pré-definidas para 

que possam ser interpretados e utilizados na avaliação. Estas fórmulas tratam as 

medidas de diferentes formas, e têm diferentes grupos de uso (homens, mulheres, 

crianças, idosos e etc.). A seguir serão apresentadas as fórmulas implementadas no 

sistema proposto. As fórmulas descritas da letra a até a letra g calculam o 

coeficiente de densidade corporal (D) para faixas etárias diversas. 

 

 a) DURNIN & WOMERSLEY (1974):  

Público 17 a 72 anos 

Fórmula D = 1,1765 – 0,0744 log10 (tríceps + bíceps + subescapular + supra-ilíaca) 

  
 
 b) JACKSON E POLLOCK (1978):  

Público 18 a 61 anos 

 

 

 

(1) D = 1,112 – 0,00043499 (torácica + axilar média + tríceps + 
subescapular + abdominal + supra-ilíaca + coxa) + 0,00000055 (torácica + 
axilar média + tríceps + subescapular + abdominal + supra-ilíaca + coxa)² - 
0,00028826 (idade em anos) 
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Fórmulas (2) D = 1,21394 – 0,03101 logn (torácica + axilar média + tríceps + 
subescapular + abdominal + super-ilíaca + coxa) – 0,00029 (idade em 
anos) 

 

(3) D = 1,1886 – 0,03049 logn (torácica + abdominal + coxa) – 0,00027 
(idade em anos) 

 
 
 c) PETROSKI (1995): 

Público 18 a 61 anos 

Fórmula D = 1,10726863 – 0,00081201 (subescapular + tríceps + super-ilíaca + 
panturrilha medial) + 0,00000212 (subescapular + tríceps + supra-ilíaca + 
panturrilha medial)² - 0,00041761 (idade em anos) 

 

 d) DURNIN & RAHMAN (1967): 

Público Adolescentes 

Fórmula D = 1,1533 – 0,0643 log10 (bíceps + tríceps + subescapular + supra-ilíaca) 

Público Homens jovens 

Fórmula D = 1,161 – 0,0632 log10 (bíceps + tríceps + subescapular + supra-ilíaca) 

  
  

 e) FORSYTH & SINNING (1973):  

Público Atletas 

 

 

Fórmulas 

(1)  D = 1,103 – 0,00168 (subescapular) – 0,00127 (abdominal) 

 

(2) D = 1,10647 – 0,00162 (subescapular) – 0,00144 (abdominal) – 
0,00077 (tríceps) + 0,00071 (axilar média) 

 

(3)D = 1,02415 – 0,00169 (subescapular) + 0,00444 (estatura) – 0,0013 
(abdominal) 

 

(4) D = 1,03316 – 0,00164 (subescapular) + 0,0041 (estatura) – 0,00144 

(abdominal) – 0,00069 (tríceps) + 0,00062 (torácica) 

 

 
 
 f) SLOAN (1967):  

Público Mulheres 

Fórmula (1)  D = 1,0764 – 0,00081 (supra-ilíaca) – 0,00088 (tríceps) 
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 g) LOHMAN (1992):  

Público Jovens 

Fórmula (1) D = 1,35 (tríceps + subescapular) – 0,0012 (tríceps + subescapular)² - C 

C = constante por idade (4,4; 4,7; 5,0; 5,4; 5,7 para 10, 11, 12, 13 e 14 anos 

respectivamente). 

 

 h) Fórmulas para cálculos de VO2: Esta fórmula é responsável pelo cálculo 

do coeficiente de absorção de oxigênio no organismo. 

Teste Fórmula 

15 minutos 33,3 x 0,17 (distância – 1955)/15 minutos 

12 minutos (Distância – 504.9) / 44.73 

2400 metros (2400 x 60 x 0,2) + 35 / tempo  

100 metros 652,17 – tempo/6,762 

Resultado em “ml/(kg.min)”. 

 

 j) Fórmula para cálculo de Massa Gordurosa: Esta fórmula é responsável 

pelo coeficiente de massa gordurosa do indivíduo. 

Resultado Fórmula 

Massa 

gordurosa 

[(4,95/Densidade) – 4,5] x 100 

 

2.2. PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS 

Segundo a ASCM (American College of Sports Medicine, 2002) prescrição de 

exercício é um estabelecimento de atividades físicas, organizadas de forma 

sistemática, referente ao organismo, que resultam em mudanças morfológicas e 

funcionais, estabelecendo o condicionamento físico do indivíduo.  

 O objetivo de uma prescrição física depende de pessoa para pessoa, mas, 

de forma geral, todas buscam promover a saúde física, através da prevenção de 

fatores causadores de complicações físicas. Estas recomendações variam para 

cada indivíduo, porém, elas possuem alguns fatores em comum: 
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 • Intensidade: a velocidade com a qual o exercício é praticado, a 

amplitude do movimento, o intervalo entre um exercício e outro e a ordem das 

atividades (GIANOLLA, 2013). 

 • Volume: define a quantidade total que tal indivíduo praticará a 

atividade. Podem ser horas, minutos, quilogramas, repetições e etc. (MOEIRA 

2011). 

 • Frequência: refere-se ao número de atividades ou sessões praticadas 

em determinado unidade de tempo (MOEIRA, 2011). 

 • Requisitos para musculação: antes de se iniciar um exercício, é preciso 

que o praticante passe por exames, com o intuito de definir, ou não, a presença de 

patologias que podem interferir nas atividades. Por exemplo, presença de lesões, 

cirurgias, fraturas e etc. (SIMÓN, 2007). 

 

 A Figura 7 apresenta um exemplo de prescrição física com base nas 

recomendações. 

 

Figura 7: Exemplo de prescrição de exercícios. Fonte: www.efdeportes.com 

 

 E, para definir cada um destes fatores corretamente de acordo com o 

indivíduo que irá praticar os exercícios, é necessário que o profissional que irá 

realizar a prescrição conheça detalhadamente o indivíduo, para que não haja 

problemas com os exercícios, e estes dados são resultantes da avaliação física 

realizada. 
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3. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

 Segundo OLIVEIRA (2005) um sistema de informações gerencial “é 

representado pelo conjunto de subsistemas, visualizados de forma integrada e 

capaz de gerar informações necessárias ao processo decisório”. Estas informações 

provenientes de um SIG, normalmente, são colocadas na forma de relatórios. 

 Estes produtos são apresentados em formas de relatórios, e estes podem 

ser:  

 Relatórios programados: É uma forma tradicional de fornecimento de 

informações. 

 Relatórios periódicos com informações normalmente semanais ou mensais. 

 Relatórios de exceção: Casos específicos, onde é necessária uma 

informação que normalmente não é utilizada ou fora do período especificado. 

 Informes e respostas por solicitação: este relatório mostra informações 

somente quando requisitadas pelo usuário. 

 

 Os SIGs têm várias formas, com diferentes funcionalidades específicas. Eles 

podem ser Sistemas de Processamento de Dados, com o intuito de, resumidamente, 

receber uma, ou mais, entradas de dados, e gerar dados novos. Uma segunda 

forma de SIG são os Sistemas de Apoio a Decisão, em que o sistema proporciona 

uma forma mais amigável de manipulação de determinados dados, normalmente 

voltados a usuários não especializados em computador. E, por último, Sistemas com 

Inteligência Artificial, que permite a simulação de ações humanas, para manipular e 

tratar dados, para a obtenção de dados mais precisos. A seguir é apresentado de 

forma resumida cada uma dessas formas de SIG. 

 

 Sistema de Processamento de dados (OLIVEIRA, 2005): 

 O primeiro uso dos computadores nas empresas foi para processamento de 

dados, usualmente nas áreas de contabilidade e faturamento. Devido a 

complexidade destes primeiros computadores, normalmente estes ficavam 

separados em departamentos de processamento de dados, conhecido como Centro 

de Processamento de Dados (CPD). Com o avanço desta tecnologia, foi preciso 

desenvolver relatórios padronizados para a leitura da informação. 
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 A Figura 8 apresenta a estrutura básica desse tipo de SIG. Esses sistemas 

iniciam a estrutura no módulo de Entrada, local onde é informado os valores 

necessários para que o módulo de Processamento possa executar a sua tarefa de 

forma correta. Por fim, os valores gerados no módulo de Processamento são 

enviados para o módulo de Saída, para que os resultados possam ser apresentados 

para o usuário final. 

 

Figura 8: Os blocos cinza representam cada entidade do sistema, e as flechas os 

fluxos de dados. Fonte: Autores. 

 

 Sistemas de Apoio a Decisão (OLIVEIRA, 2005): 

 O uso de sistemas de apoio a decisão tem crescido consideravelmente, 

devido os avanços na tecnologia, possibilitando os usuários consultar informações 

online ou em tempo real. Por mais que ainda sejam necessários, o uso de relatórios 

diminuiu, considerando que o acesso e manipulação da informação se tornaram 

muito mais fáceis. 

 A Figura 9 representa a estrutura básica de um sistema BI (Business 

Intelligence). A entrada desse tipo de sistema pode ser composta por diversas fontes 

de dados, conforme representado pelo bloco “Fonte de Dados”. Estes dados passam 

pelo ETL, que é o bloco responsável pela transformação e formalização dos dados, 

a fim de evitar que haja dificuldades na consulta (Por exemplo: Valores de peso são 

convertidos para GRAMAS, valores de moeda são convertidos para DÓLARES). Já 

o bloco Armazenamento tem como objetivo salvar e deixar os dados prontos para o 
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bloco Exploração, cujo objetivo é a consulta dos dados para fim de extração de 

conhecimento. 

 

Figura 9: Os blocos cinza representam cada entidade do sistema, e as flechas os 

fluxos de dados. Fonte: Autores. 

 

 Sistema com Inteligência Artificial (OLIVEIRA, 2005): 

 Uma das áreas que mais crescem atualmente é o estudo de simulação de 

ações humanas ou Inteligência Artificial. Os sistemas que utilizam está tecnologia, 

através de técnicas específicas, podem diagnosticar problemas, elaborar estratégias 

e oferecer recomendações para futuras ações. 

 A Figura 10 representa, resumidamente, a estrutura de um sistema que 

utiliza Inteligência Artificial no processamento de dados. Em que o algoritmo de 

inteligência artificial, com os dados informados, busca processá-los de forma que o 

resultado seja o mais otimizado possível. 
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Figura 10: Os blocos cinza representam cada entidade do sistema, e as flechas os 

fluxos de dados. Fonte: Autores. 

 

 Das formas de SIG apresentadas, foi implementada a estrutura baseada em 

processamento de dados no sistema proposto, contendo um módulo de entrada de 

dados que, após a coleta dos valores, transforma estes em dados que podem ser 

interpretados pelo usuário e sistematizados em relatórios. Além disso, foi 

implementado uma simulação do conceito de sistema com inteligência artificial, no 

módulo de prescrição de exercícios, em que é feita uma comparação dos dados 

gerados no módulo de avaliação física para a indicação de exercícios físicos. 

4. OS SIGS NA AVALIAÇAO FÍSICA 

Realizar atividades relacionadas à Avaliação Física sem nenhuma ferramenta de 

apoio acaba se tornando uma atividade difícil, devido a grande quantidade de dados 

e cálculos utilizados.  

 Existem disponíveis, diversos sistemas de informação nessa área que 

auxiliam o profissional de educação física nestas atividades, e alguns serão 

descritos a seguir. 

 

 a) Physical Test8: Este sistema atende a etapa de avaliação física. Ele 

utiliza o método de análise de dobras cutâneas, aplicando as fórmulas necessárias, 

resultando em dados utilizados na definição do estado físico do indivíduo. O sistema 

oferece uma interface para a análise de dobras cutâneas (Figura 11), onde é feito 
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um mapeamento corporal, com as medidas obtidas pelo profissional. Também é 

possível realizar uma avaliação posturais do indivíduo utilizando diferentes medidas 

retiradas pelo avaliador. Por último, há a opção de pré-programar uma próxima 

avaliação para manter um acompanhamento mais próximo do avaliado. Este sistema 

é pago, com uma versão gratuita para testar e não possui nenhuma integração com 

outra tecnologia (dispositivos móveis, web). 

 

Figura 11: Tela de dobras cutâneas. 

 

 b) TreinadorWeb: Este sistema é web (http://www.treinadorweb.com.br/). 

Ele manipula somente os dados de entrada e, também, utiliza o método de dobras 

cutâneas. Para apresentar os dados já formatados, são utilizados gráficos (Figura 

12). Além de mostrar os resultados dos dados entrados, o sistema também calcula 

os dados ideais para as condições do indivíduo avaliado. Estes valores ideais são 

calculados de acordo com valores pré-definidos, por exemplo, uma pessoa que 

possui 1,70 m de altura deve pesar no máximo 65 kg. Através disso é possível 

definir um quadro ideal e comparar com os dados retirados do indivíduo. 
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Figura 12: Apresentação gráfica do sistema TreinadorWeb. 

 

c) Avalon 2.0: Este sistema permite a utilização de duas formas de avaliação 

corporal, a análise de dobras cutâneas e a bioimpedância. Também há um conjunto 

de testes pré-determinados, como testes de VO2, força e flexibilidade, para faixas 

etárias específicas, facilitando a análise do indivíduo. É possível realizar 

comparações com avaliações já realizadas do avaliado. Também oferece uma 

interface para prescrição de exercícios, porém, não utilizando as informações da 

avaliação, este papel fica a cargo do avaliador. Este sistema é pago, com versão 

gratuita para testes, e somente pode ser utilizado no computador, não possui 

comunicação com outras tecnologias (dispositivos móveis). A Figura 13 apresenta a 

tela do sistema referente a avaliação de anormalidades corporais. 
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Figura 13: Tela de prescrição de exercícios. 

 

 Com base nas análises feitas nos sistemas apresentados foi elaborada a 

Tabela 1 que faz um comparativo funcional entre os sistemas e o sistema proposto. 

Tabela 1: Comparação funcional entre os sistemas. 

Funcionalidades Sistema 
Proposto 

Physical 
Test 8 

TreinadorWeb Avalon 2.0 

Métodos de avaliação Dobras 
cutâneas 

Dobras 
cutâneas 

Dobras 
cutâneas 

Dobras 
cutâneas e 
Bioimpendência 
 

Permite avaliação postural 
 

Sim Não Sim Sim 

Comparação de 
resultados posteriores 
 

Sim Não Sim Sim 

Mostra resultados ideais 
 

Sim Não Sim  Sim 

Resultados mostrados de 
forma gráfica 
 

Sim Não Sim Sim 

Permite a prescrição de 
exercícios 
 

Sim Não Não Sim 

Prescrição de exercícios 
relacionada aos 
resultados da avaliação 
física 

Sim Não Não Não 
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Permite a criação de uma 
agenda para a prescrição 
de exercícios. 
 

Sim Não Não Não 

Sistema gratuito 
 

Sim Não Sim Não 

Plataforma Web 
 

Sim Não Sim Sim 

Módulo para o avaliado 
acompanhar as suas 
informações 
 

Sim Não Não Não 
 

 

5. METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

A metodologia de desenvolvimento do trabalho teve as suas atividades definidas 

com base na estrutura proposta para o sistema (Figura 14). 

 

Figura 14: Estrutura do sistema proposto. 
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 Os módulos apresentados na Figura 14 representam as funções macro do 

sistema, sendo: (1) Módulo do Aluno: em específico, representa todas as 

funcionalidades que o aluno terá no sistema, e, por tratarem-se de apenas consultas 

de dados, estas foram consolidadas em um único módulo. (2) Módulo 

Cadastro:representa todas as formas de cadastro e alteração de informações no 

sistema, dentre eles, alunos, exercícios e etc. (3) Módulo Entrada: é responsável por 

todas as áreas de entrada de dados para o início do módulo de processamento. 

Estas entradas seriam basicamente as informações necessárias para o início da 

Avaliação física, que, no sistema proposto tratam-se de: Medidas de dobras 

cutâneas, informações do teste de VO2 (Absorção de oxigênio), valores dos testes 

de força e flexibilidade, valores de análise de perímetro e informações sobre a 

avaliação de postura.(4) Módulos de Processamentos I e II: representam as duas 

principais funcionalidades do sistema. Avaliação Física (Processamento I) e 

Prescrição de Exercícios (Processamento II). Estas funcionalidades estão 

separadas, porque se trata de atividades que necessitam de componentes diferentes 

para o seu processamento. (5) Módulo de Relatórios: este módulo se comunica com 

todos os outros módulos, a fim de extrair as informações requeridas pelo 

profissional. 

 

5.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS  

 O levantamento de requisitos foi realizado através de entrevistas com um 

preparador físico. As seguintes questões foram colocadas em pauta para o 

profissional analisar e responder conforme a sua prática de trabalho: 

 

 P1 – Quais são as principais atividades que seriam executadas pelo 

sistema? 

 P2 – Você utiliza algum sistema(s) atualmente para estas atividades? 

 P3 – Como é feita a avaliação física? 

 P4 – A prescrição de exercícios é feita com base nos resultados das etapas 

da avaliação física? 

 P5 – No software utilizado atualmente, há relação entre estas duas 

atividades? 
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 P6 – Seria possível um sistema realizar esta filtragem de exercícios físicos, 

utilizando diretamente os dados da avaliação física? 

 P7 – É feita apenas uma avaliação física por aluno? 

 P8 – O aluno só pode ver o quanto progrediu durante as re-avaliações? 

 P9 – Os dados necessários para a realização da avaliação são todos 

entrados manualmente? 

 P10 – É possível definir os perfis mais comuns de alunos? 

 P11 – As avaliações são diferentes dependendo do perfil? 

 P12 – Os alunos têm acesso a todas as informações da avaliação? 

 P13 – No software atual, quais são os principais problemas de uso? 

 P14 – Seria possível o aluno ter acesso ao sistema para consultar a 

prescrição de exercícios feita e/ou os resultados das suas avaliações? 

 P15 – O sistema antigo fornece algum tipo de relatório? 

 P16 – Seria necessário algum relatório? Por exemplo: quantidade de alunos 

no sistema, avaliações realizadas e etc.? 

 

 As respostas do profissional a todas essas questões que foram levantadas 

encontram-se no Apêndice 1. 

 Além das entrevistas com o profissional, foi realizada a análise de alguns 

sistemas que auxiliam na área de avaliação física (conforme descrito no Capítulo 4), 

e foi verificado que o principal problema com estes sistemas é precisão e/ou falta de 

cálculos necessários para a realização da avaliação. Apenas alguns sistemas 

possuíam uma interface para ser realizada a prescrição de exercícios e nenhum 

deles fazia a ligação direta entre os resultados da avaliação do indivíduo e os 

exercícios prescritos, esta ligação entre as duas atividades ficava a cargo do usuário 

do sistema. Portanto, alguns dos requisitos considerados para o sistema proposto, 

visam suprir essas necessidades. 

5.1.1. Especificação dos requisitos 

 Com base nas entrevistas realizadas com o profissional de educação física e 

na análise dos sistemas disponíveis para auxiliar na atividade de avaliação física, 

foram identificados os principais requisitos funcionais e não funcionais para o 

sistema proposto, os quais são descritos na Tabela 2 e 3. 
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Tabela 2: Requisitos Funcionais 

Código Requisito 

RF-01 O sistema terá apenas um usuário para inserção, alteração e deleção 
de dados. Este usuário é o preparador físico. 
 

RF-02 O sistema terá duas interfaces: Professor e aluno. 
 

RF-03 O sistema deverá ser capaz de trabalhar com todas as fórmulas e 
cálculos necessários (antropometria, massa muscular, massa 
gordurosa, etc). 
 

RF-04 O sistema deve ser modular. 
 

RF-05 O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários no sistema. 
 

RF-06 O usuário terá uma interface para se identificar no sistema. 
 

RF-07 O número de exames que serão armazenados por aluno deve estar sob 
controle do usuário. 
 

RF-08 O usuário deve ser capaz de definir quais perguntas serão usadas na 
anamnese dependendo do perfil do aluno. 
 

RF-09  O sistema deve permitir a realização de prescrição de exercícios de 
forma dinâmica, integrando-se com o módulo de avaliação física. 
 

RF-10 O usuário deve poder inserir novos exercícios no sistema para se 
adequar a maior quantidade de perfis possíveis. 
 

RF-11 O usuário deve ser capaz de realizar na Anamnese uma entrevista com 
o aluno para iniciar a avaliação física. 
 

RF-12 O sistema deve possibilitar a retirada de relatórios com informações de 
alunos, exames, anamneses e etc. 
 

RF-13 O sistema deve permitir a realização dos seguintes métodos de 
avaliação física: Dobras cutâneas, VO2, Flexibilidade, Perímetros, 
Postura. 
 

RF-14 O usuário deve ser capaz de consultar os resultados das avaliações 
atuais e passadas. 
 

RF-15 O sistema deve permitir que a prescrição de exercícios seja consultada 
pelo avaliador físico e pelo aluno, mas não alterada.  
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Tabela 3: Requisitos Não Funcionais 

Código Requisito 

RNF-01 A apresentação dos dados deve ser gráfica. 

RNF-02 A inserção de dados deve ser intuitiva. 

RNF-03 O tempo máximo de resposta do sistema é de 5 (três) 

segundos. 

RNF-04 O sistema será em plataforma WEB. 

RNF-05 O número de campos de inserção não deve ultrapassar 10 

(dez) por tela. 

RNF-06 As avaliações a serem feitas devem estar separadas por telas. 

RNF-07 As senhas devem ser criptografadas. 

RNF-08 Os usuários devem possuir identificações únicas. 

 

5.1.2. Tabelas de referência 

 Na atividade de avaliação física são aplicadas tabelas de referência para o 

cálculo de diversos dados. As tabelas com os valores de referências aplicadas no 

sistema proposto são apresentadas a seguir. 

a) Tabela de Pressão Arterial: 

Pressão sistólica Pressão diastólica Classificação 

<130 <85 Normal 

130 a 139 85 a 89 Normal – Limítrofe 

140 a 159 90 a 99 Hipertensão leve 

160 a 179 100 a 109 Hipertensão moderada 

>ou= 180 >ou= 110 Hipertensão grave 

>ou= 140 > 90 Hipertensão sistólica 

Pressão sistólica Pressão diastólica Classificação 

Fonte: III Consenso de Hipertensão Arterial - SBC 

b)    Tabela de Força Abdominal: 

a.    Homens 

Idade Excelente Acima da 
média 

Média Abaixo da 
média 

Fraco 

15-19 + 48 42 a 47 38 a 41 33 a 37 - 32 

20-29 + 43  37 a 42  33 a 36  29 a 32  - 28  

30-39  + 36 31 a 35 27 a 30 22 a 26 - 21 
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40-49 + 31 26 a 30  22 a 25 17 a 21 - 16 

50-59 + 26 22 a 25 28 a 21 13 a 17 - 12 

60-69 + 23 17 a 22 12 a 16  07 a 11 - 06 

Fonte: Pollock, M. L. &Wilmore J. H., 1993 

b.    Mulheres 

Idade Excelente Acima da 
média 

Média Abaixo da 
média 

Fraco 

15-19 + 42 36 a 41 32 a 35 27 a 31 - 26 

20-29 + 36 31 a 35 25 a 30 21 a 24 - 20 

30-39 + 29 24 a 28 20 a 23 15 a 19 - 14 

40-49 + 25 20 a 24 15 a 19 07 a 14 - 06 

50-59 + 19 12 a 18 05 a 11 03 a 04 - 02 

60-69 + 16 12 a 15 04 a 11 02 a 03 - 01 

Fonte: Pollock, M. L. &Wilmore J. H., 1993 

c)    Tabela de Força de Braço: 

  a. Homens 

Idade Excelente Acima da 
média 

Média Abaixo da 
média 

Fraco 

15-19 + 39 29 a 38 23 a 28 18 a 22 - 17 

20-29 + 36 29 a 35 22 a 28 17 a 12 - 16 

30-39 + 30 22 a 29 17 a 21 12 a 16 - 11 

40-49 + 22 17 a 21 13 a 16 10 a 12 - 09 

50-59 + 21 13 a 20 10 a 12 07 a 09 - 06 

60-69 + 18 11 a 17 08 a 10 05 a 07 - 04 

Fonte: Pollock, M. L. &Wilmore J. H., 1993 

b. Mulheres 

Idade Excelente Acima da 
média 

Média Abaixo da 
média 

Fraco 

15-19 + 33 25 a 32 18 a 24 12 a 17 - 11 

20-29 + 30 21 a 29 15 a 20 10 a 14 - 09 

30-39 + 27 20 a 26 13 a 19 08 a 12 - 07 

40-49 + 24 15 a 23 11 a 14 05 a 10 - 04 

50-59 + 21 11 a 22 07 a 10 02 a 06 - 01 

60-69 + 17 12 a 16 05 a 11 02 a 04 - 01 

Fonte: Pollock, M. L. &Wilmore J. H., 1993 

 

d)    Tabela de percentual de gordura: 

a.    Homens 
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Nível/Idade 18-25 26-35 36-45 45-55 56-65 

Excelente 4 a 6 % 8 a 11% 10 a 14% 12 a 16% 13 a 18% 

Bom 8 a 10% 12 a 15% 16 a 18% 18 a 20% 20 a 21% 

Acima da 
Média 

12 a 13% 16 a 18% 19 a 21% 21 a 23% 22 a 23% 

Média 14  a 16% 18 a 20% 21 a 23% 24 a 25% 24 a 25% 

Abaixo da 
Média 

17 a 20% 22 a 24% 24 a 25% 26 a 27% 26 a 27% 

Ruim 20 a 24% 20 a 24% 27 a 29% 28 a 30% 28 a 30% 

Muito Ruim 26 a 36% 28 a 36% 30 a 39% 32 a 38% 32 a 38% 

Fonte: Pollock, M. L. &Wilmore J. H., 1993 
 

b.    Mulheres 
 

Nível/Idade 18-25 26-35 36-45 45-55 56-65 

Excelente 13 a 16% 14 a 16% 16 a 19% 17 a 21% 18 a 22% 

Bom 17 a 19% 18 a 20% 20 a 23% 23 a 25% 24 a 26% 

Acima da 
Média 

20 a 22% 21 a 23% 24 a 26% 26 a 28% 27 a 29% 

Média 23 a 25% 24 a 25% 27 a 29% 29 a 31% 30 a 32% 

Abaixo da 
Média 

26 a 28% 27 a 29% 30 a 32% 32 a 34% 33 a 35% 

Ruim 29 a 31% 31 a 33% 33 a 36% 35 a 38% 36 a 38% 

Muito Ruim 33 a 43% 36 a 49% 38 a 48% 39 a 50% 39 a 49% 

Fonte: Pollock, M. L. &Wilmore J. H., 1993 

e)    Tabela de VO2 

a.    Homens 

Idade Muito Fraca Fraca Regular Boa Excelente 

20 - 29  -25  25 - 33  34 - 42  43 - 52  > 53 

30 - 39  -23  23 - 30  31 - 38  39 - 48  > 49 

40 - 49  -20  20 - 26  27 - 35  36 - 44  > 45 

50 - 59  -18  18 - 24  25 - 33  34 - 42  > 43 

60 - 69  -16  16 - 12  23 - 30  31 - 40  > 41 

Fonte: ACMS, 1980. 
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b.    Mulheres 

Idade Muito Fraca Fraca Regular Boa Excelente 

20 - 29  - 24  24 - 30  31 - 37  38 - 48  > 49 

30 - 39  - 20  20 - 27  28 - 33  34 - 44  > 45 

40 - 49  - 17  17 - 23  24 - 30  31 - 41  > 42 

50 - 59  - 15  15 - 20  21 - 27  28 - 37  > 38 

60 - 69  - 13  13 - 17  18 - 23  24 - 34  > 35 

Fonte: ACMS, 1980. 

5.2. METODOLOGIA DE MODELAGEM DO SISTEMA 

 Para a modelagem do sistema foi utilizada a Metodologia de Modelagem 

Orientada a Objetos, devido às tecnologias utilizadas na construção do sistema.  

 Os diagramas selecionados para a modelagem foram: Diagrama de Casos 

de Uso, para apresentar todas as funcionalidades do sistema e a sua relação com o 

ambiente externo e os seus atores. Diagrama de Classes, para abstrair como será 

feita a interação entre cada módulo do sistema e, por fim, o Diagrama de Atividades 

utilizado para definir qual será o fluxo de informação dentro das principais 

funcionalidades do sistema. 

5.2.1. Diagrama de Especificação de Casos de Uso 

 Os Atores do sistema são descritos na Tabela 4. 

Tabela 4: Atores 

# Nome ator: Descrição Ator: 

Ator-01 Preparador Físico O ator que de fato utilizará o sistema, e 
realizará todas as atividades. 

Ator-02 Aluno A pessoa que usará o sistema somente para 
consultas. 

 

As principais funcionalidades apresentadas nos Diagramas de Casos de Uso 

referentes ao ator Preparador Físico são: 

 Realizar Anamnese (1) 

 Realizar cálculo de dobras cutâneas (2) 

 Realizar cálculo de VO2 (3) 
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 Realizar análise de flexibilidade (4) 

 Realizar análise de perímetros (5) 

 Realizar análise de postura (6) 

 Apresentar resultados (7) 

 Prescrever exercícios (8) 

 Agendar exercícios (9) 

 

 A atividade macro “Avaliação Física” é composta dos itens 1 ao 6. 

 

 Já as principais funcionalidades referentes ao ator Aluno são: 

 Consultar prescrição (1) 

 Consultar progresso (2) 

 

 As Figuras 15 e 16 apresentam os diagramas de caso de uso para os atores 

Aluno e Preparador Físico; a Tabela 4 apresenta a descrição de todas as 

funcionalidades do sistema. As especificações dos casos de uso estão na íntegra no 

Apêndice 2. 

 

FIGURA 15: Diagrama de Caso de Uso – Aluno 
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FIGURA 16: Diagrama de Caso de Uso – Preparador Físico 

 

Tabela 5: Casos de uso 

# Nome UC: Descrição UC: 

UC-01 Efetuar login Realizar a autenticação do usuário. 

UC-02 Cadastrar usuário Definir qual será o tipo do usuário a acessar 
o sistema. 

UC-03 Manipular Aluno Inserir ou alterar os dados de um aluno. 

UC-04 Manipular perguntas Definir quais perguntas serão usadas 
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anamnese durante a anamnese. 

UC-05  Cadastrar 
exercícios 

Inserir novos exercícios para as prescrições 
ao final do exame. 

UC-06 Realizar anamnese Utilizando as perguntas previamente 
definidas, realizar uma entrevista com o 
aluno. 

UC-07 Retirar relatórios O ator poderá selecionar o tipo de relatório 
desejado, e solicitá-lo. 

UC-08 Realizar cálculo de 
dobras cutâneas 

Coletar as medidas de dobras cutâneas do 
aluno e manipulá-los de acordo com a 
seleção do profissional. 

UC-09 Realizar análise vo2 Coletar os dados necessários do aluno, e 
manipulá-los utilizando as fórmulas 
definidas. 

UC-10 Realizar análise de 
flexibilidade 

Coletar os dados referentes a flexibilidade do 
aluno, e compará-los com os dados ideias, 
previamente definidos no sistema. 

UC-11 Realizar análise de 
perímetros 

Coletar as medidas do aluno, e compará-los 
com os dados previamente definidos no 
sistema. 

UC-12 Realizar análise de 
postura 

Inserir os dados resultantes da análise de 
postura realizada pelo profissional. 

UC-13 Apresentar 
resultados 

Apresentar todos os dados coletados 
durante as avaliações e apresentá-los com 
os resultados provenientes de cada análise. 

UC-14 Prescrever 
exercícios 

Utilizando os dados provenientes das 
avaliações, definir uma série de exercícios 
físicos para o aluno. 

UC-15 Consultar 
prescrição  
 

O aluno é capaz de consultar a prescrição e 
a agenda definida pelo profissional. 

UC-16 Consultar progresso O aluno pode consultar o seu progresso, 
utilizando os resultados das suas avaliações 
passadas. 

 

5.2.2. Diagramas de Classes 

 O Diagrama de Classes apresenta quais são as classes de negócio do 

sistema e como elas se comunicam. Dentre as classes definidas para a solução do 

problema, as principais são:  

 Classe Aluno: responsável por interligar praticamente todas as classes do 

sistema. 

 Classes Antropo, Anamnese e Prescrição que são responsáveis pelas 

principais funções macro do sistema: avaliação física (antropo e Anamnese) e 

prescrição de exercícios.  
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 Todo o sistema é, basicamente, construído ao redor do aluno. Com exceção 

do preparador físico, todas as entidades e produtos do sistema são ligados 

unicamente a um aluno, ou seja, uma avaliação física (antropo e anamnese), 

prescrição de exercícios é ligado a um aluno único. 

A exceção é a classe que representa o preparador físico, que se é relacionado a 

vários alunos simultaneamente. 

O Diagrama de Classe encontra-se na íntegra no Apêndice 3. 

5.2.3. Diagrama de Atividade 

 As principais atividades do sistema são:  

 Cadastro de novos alunos: estes cadastros são utilizados durante grande 

parte das atividades do sistema.  

 Realização da entrevista na Anamnese: essa atividade é o início de todo o 

processo de avaliação física.  

 Avaliação física: é nesta atividade que é realizada a maior parte das 

entradas de informação e manipulação de dados do sistema, considerada a 

principal função do sistema.  

 Prescrição de exercícios: esta atividade completa o ciclo do trabalho do 

preparador físico e, consequentemente, do sistema. É nesta atividade que é 

feita a indicação dos exercícios que o aluno deverá executar com base no 

resultado da sua avaliação física. 

 

Os Diagramas de Atividade encontram-se na íntegra no Apêndice 4. 

5.2.4. Diagrama Entidade Relacionamento 

 A principal entidade do sistema é o “Aluno”. Por mais que este de fato não 

exerça muitas atividades no sistema, todos os procedimentos do sistema envolvem 

o Aluno. Logo, toda a estrutura de banco de dados foi construída ao redor da tabela 

“Aluno”. Outra característica importante do sistema, é que o banco de dados foi 

construído de forma que, por mais que os produtos do sistema “Avaliação física e 

prescrição de exercício” sejam somente relacionados ao aluno, e não entre si 

diretamente. Por mais que no sistema ambos os produtos tenham relação, 

manipulando-as separadamente permite que os dados do sistema fiquem mais 

organizados, e haja mais facilidade na consulta destes dados. 
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O diagrama entidade relacionamento está no Apêndice 5. 

5.3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 A ideia deste sistema é ser totalmente gratuito, logo, a plataforma escolhida 

para o sistema é WEB, onde, somente é necessário acesso à internet para poder 

utilizá-lo.  

 Seguindo esta mesma linha de pensamento, a linguagem escolhida foi Java, 

pois as ferramentas para trabalhar com esta linguagem são gratuitas e de fácil 

acesso, e o banco de dados escolhido foi o PostGreSQL, que, como os outros, 

também se trata de uma ferramenta gratuita. 

 Para a modelagem do sistema (diagramas) foi utilizada a ferramenta 

AstahCommunity (astah.net/editions/community), uma ferramenta com uma versão 

gratuita para uso. Já para a construção do banco de dados foi utilizada a ferramenta  

BrModelo (www.sis4.com/brmodelo), seguindo a mesma linha de ferramentas 

gratuitas. 

 Para gerenciamento de código, foi utilizada a ferramenta Git Hub 

(github.com), que, além de tratar-se de uma ferramenta simples, também segue a 

linha de todas as ferramentas utilizadas neste processo, sendo gratuita. 

5.4. TESTES REALIZADOS 

 Foram realizados testes nas funções macros do sistema: Cadastro de 

Alunos, a Avaliação Física em si e a Prescrição de Exercício. O tipo de teste 

realizado foi Testes de Caixa-Preta, ou seja, foi testado o processamento de dados 

do sistema, onde são inseridos dados, e é verificada se a saída de dados é a saída 

esperada. 

Os testes realizados foram: 

Módulo Entrada Saída esperada 

Cadastro de Aluno O usuário acessa a tela 

de cadastro do aluno e 

insere os dados a serem 

cadastrados. 

O Aluno deve estar 

corretamente cadastrado 

no sistema. 

Avaliação Física O usuário preenche os 

dados das etapas 

Deve ser apresentada 

uma tela com os 
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referentes a avaliação 

física e finaliza a 

Avaliação.  

resultados provenientes 

da avaliação e estes 

dados devem estar 

prontos para consulta. 

Prescrição de Exercícios 

(1) 

Acessar a tela de 

Prescrição de exercícios 

Os exercícios 

apresentados devem estar 

filtrados de acordo com os 

resultados da última 

avaliação física realizada 

Prescrição de Exercícios 

(2) 

Na tela de prescrição de 

exercícios, selecionar os 

exercícios que serão 

utilizados na prescrição 

final. 

Deve ser apresentados os 

exercícios selecionados 

pelos usuários. 

 

5.5. CRONOGRAMA FINAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 Atividades Data Realizado por: 

Entrevista Requisitos do Sistema 15/08/2015 Lucas, Luiz, Jhonny, 

Ademilson. 

Análise de Requisitos 20/08/2015 Lucas. 

Definição da arquitetura do Sistema 30/08/2015 Lucas, Luiz, Jhonny, 

Ademilson. 

Modelagem do Sistema 15/09/2015 Lucas. 

Desenvolvimento do Sistema 30/09/2015 Luiz, Jhonny, Ademilson. 

Testes modulares 20/11/2015 Lucas, Luiz, Jhonny, 

Ademilson 

Testes finais 23/11/2015 Lucas, Luiz, Jhonny. 

Apresentação do Sistema 25/11/2015 Lucas, Luiz, Jhonny, 

Ademilson. 
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6. O SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL – SGAF 

Para a apresentação do sistema proposto, ele foi separado em seus principais 

módulos: Aluno, Avaliação física, Prescrição de exercícios e relatórios. Foram 

selecionadas estas macro funcionalidades do sistema, pois foi possível separar 

todas as atividades do sistema nestas categorias. 

 

Figura 17: Representa o fluxograma de atividades no sistema. Fonte: Autores 

6.1. AVALIAÇÃO FÍSICA 

 A avaliação física tem início com a realização da Anamnese, que se trata de 

uma entrevista. Esta entrevista é totalmente depende das perguntas selecionadas 

pelo usuário (preparador físico) (Figura 18), fazendo com que a entrevista se adéqüe 

ao perfil do entrevistado. Por exemplo, as perguntas relevantes a um aluno no ápice 

de seu condicionamento físico não são relevantes à uma pessoa sedentária. Estas 

perguntas são definidas antes do início da avaliação (Figura 19). 
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Figura 18 – Realizar Anamnese. Fonte: Autores 
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Figura 19: Configurar perguntas da Anamnese. Fonte: Autores. 

 

 Procurou-se automatizar ao máximo o processo de avaliação física. Devido 

à complexidade da entrada de dados (medições, repetição de testes, etc.), esta 

parte continua manual, para que a precisão do sistema não se baseie somente no 

sistema, mas também tenha a interferência do usuário (preparador físico). 

Entretanto, para facilitar esta etapa, a interface foi projetada separando cada uma 

das avaliações, e diminuindo, ao máximo, o número de campos de inserção por tela 

(Figuras 20 a 27). 
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Figura 20: Inserção de dados para análise de dobras cutâneas. Fonts: Autores. 

 

Figura 21: Inserção de dados para análise dep perímetros. Fonte: Autores. 

 

Figura 22: Inserção de dados para diamêtros ósseos. Fonte: Autores. 

 

Figura 23: Inserção de dados para avaliação postural. Fonte: Autores. 
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Figura 24: Inserção de dados para análise de força e flexibilidade. Fonte: Autores. 

 

Figura 25: Inserção de dados para cálculo de IMC (Índice de Massa Corporal). 

Fonte: Autores. 

 

Figura 26: Inserção de dados para análise de Pressão Arterial. Fonte: Autores. 
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Figura 27: Inserção de dados para análise de VO2. Fonte: Autores. 

 

 Todos os cálculos são processados pelo sistema, utilizando as fórmulas 

previamente discutidas com o profissional de educação física, o preparador físico. 

Lembrando que as fórmulas e as tabelas de referências implementadas no sistema 

foram descritas no capítulo 2 e 5, respectivamente. 

6.2. PRECRIÇÃO DE EXERCÍCIOS 

 A prescrição de exercícios é o diferencial deste sistema. Ao invés de 

somente ser apresentada uma interface para esta atividade, o sistema leva em 

consideração os resultados da avaliação física para definir uma pré-seleção de 

exercícios (Figura 28). 

 

Figura 28: Pré-seleção de exercícios para a prescrição. Fonte: Autores. 
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 Esta pré-seleção é feitada seguinte forma: foram definidas categorias 

diferentes para cada resultado da avaliação: motora, respiratória e cardíaca. Por 

exemplo, os resultados das avaliações de força e flexibilidade são colocados na 

categoria motora, os valores da pressão arterial do indivíduo estão na categoria 

respiratória. Os resultados são qualificados entre ruim, abaixo da média, regular, 

bom e excelente, e então, são quantificados nas categorias e, de acordo com esta 

pontuação em cada categoria, é trazida a lista de exercícios que o indivíduo está 

apto a realizar. A Tabela 5 exemplifica como é feita a pré-seleção. 

 

Tabela 5: Regras da Prescrição de exercícios. 

Descrição Categoria Percentual 

Pressão Arterial Cardíaca 60% 

Frequência Cardíaca Cardíaca 40% 

Força Abdominal Motora 40% 

Força do Braço Motora 40% 

Percentual de gordura Motora 20% 

Valor de VO2 Respiratória 100% 

 

 O percentual representa o peso que cada resultado proveniente na avaliação 

terá em cada categoria. Ou seja, um indivíduo que possui uma Pressão Arterial 

excelente, terá 60% desta categoria, logo, ele estará apto a realizar exercícios que 

exijam tal qualidade na categoria Cardíaca. Entretanto, todas as categorias serão 

levadas em consideração. 

 Então, é somente definida uma prévia dos exercícios, porque após 

conversas com o usuário (preparador físico), chegou-se à conclusão de que é 

necessária uma visão humana para levar em conta fatores os externos, e assim 

definir de forma mais exata os exercícios a serem realizados pelo indivíduo. Mas 

esta lista prévia de exercícios a partir da avaliação física do indivíduo facilita 

bastante o trabalho de análise do preparador físico, tendo em vista que ele já tem 

em mãos um conjunto inicial de informações. 
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6.3. RELATÓRIOS 

Os relatórios do sistema, com exceção do resultado final, são mostrados no formato 

de tabelas na tela do sistema. Os primeiros relatórios propostos são relacionados a 

todos os alunos, onde será possível ver os últimos alunos cadastrados e o status de 

sua última avaliação física, ou prescrição de exercícios (Figura 29 a 31). E, ao 

acessar a página central do aluno, será possível ter mais detalhes destes dados dos 

alunos, onde será possível acessar avaliações antigas. Por último, há os relatórios 

relacionados diretamente aos produtos do sistema: Prescrições e avaliações que 

devem ser refeitas, últimas avaliações realizadas. 

 

Figura 29: Apresentação dos últimos alunos cadastrados. Fonte: Autores. 
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Figura 30: Apresentação das informações por aluno (1). Fonte: Autores. 

 

Figura 31: Apresentação das informações por aluno (2). Fonte: Autores. 

6.4. MÓDULO ALUNO 

 Por fim, o usuário aluno poderá consultar a sua prescrição mais recente de 

exercícios físicos, referente à última avaliação realizada (Figura 32 e 33). 
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Figura 32: Dashboard que o aluno terá acesso (1). Fonte: Autores 

 

Figura 33: Dashboard que o aluno terá acesso (2). Fonte: Autores 

 

7. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 Como se pode notar com o estudo, todos os processos e dados envolvidos 

na realização de uma avaliação física são extremamente complexos. Foi possível 

definir detalhadamente todo o conceito de avaliação física e prescrição de exercícios 

além de detalhar todos os métodos necessários para a realização destes processos. 

Alem de ferramentas precisas e bem construídas, é necessário que o usuário 

possua o conhecimento e a expertise necessários para a realização destas 
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atividades. Sem estes fatores, os resultados de tais processos jamais serão precisos 

o suficiente para uma boa avaliação física do indivíduo.  

 O sistema proposto buscou suprir pelo menos uma destes requerimentos, 

proporcionando uma interface amigável e simples, ao mesmo tempo, 

proporcionando mais precisão aos cálculos necessários para esta atividade, fator 

importante que, as ferramentas já utilizadas pelo usuário não proporcionavam, além 

de adicionar funcionalidades novas para auxílio do usuário. 

 Entre as funcionalidades a serem inseridas no sistema está um método de 

contingência ao sistema. Isto será adicionado, pois, por tratar-se de um sistema 

Web, é necessária uma conexão contínua de internet para o uso. Este método seria 

um modo de pelo menos realizar a coleta de dados sem o uso de internet, e realizar 

o envio destes dados coletados ao sistema para a realização da avaliação física. 
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APÊNDICE 1 – ENTREVISTA COM O PREPARADOR FÍSICO 

P1 – Quais são as principais atividades que seriam executadas pelo sistema? 

Avaliação física e prescrição de exercícios físicos. 

P2 – Você utiliza algum sistema(s) atualmente para estas atividades? 

Para a avaliação física, é utilizado um software antigo, em DOS, pois, é o sistema 

com maior precisão. 

P3 – Como é feita a avaliação física? 

A avaliação é composta por várias etapas. Primeiro, é realizada uma Anamnese 

(espécie de entrevista) para definir o perfil do aluno. Após isso são realizados 

diversos métodos de avaliação física. Os utilizados pelo preparador físico são: 

Análise de dobras cutâneas, análise de postura, análise de perímetros, análise de 

VO2 e análise de força e flexibilidade. 

P4 – A prescrição de exercícios é feita com base nos resultados das etapas da 

avaliação física? 

Sim. São estes resultados que determinam quais exercícios físicos são mais 

adequados a determinado indivíduo. 

P5 – No software utilizado atualmente, há relação entre estas duas atividades? 

Não. 

P6 – Seria possível um sistema realizar esta filtragem de exercícios físicos, 

utilizando diretamente os dados da avaliação física? 

Sim, mas é necessário que o preparador físico revise estes exercícios, para adequá-

los de acordo com o perfil do aluno. 

P7 – É feita apenas uma avaliação física por aluno? 

Não, estas avaliações são periódicas, após, mais ou menos, três semanas, é ideal 

que seja feita uma nova avaliação e prescrição para que o aluno desenvolva melhor 

seu condicionamento físico. 

P8 – O aluno só pode ver o quanto progrediu durante as re-avaliações? 

Sim. 

P9 – Os dados necessários para a realização da avaliação são todos entrados 

manualmente? 

Sim. E é preciso realizar alguns cálculos manualmente também. 

P10 – É possível definir os perfis mais comuns de alunos? 

São dois pólos, atletas e sedentários. 
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P11 – As avaliações são diferentes dependendo do perfil? 

Não, mas o acompanhamento de um atleta é um pouco mais detalhado, pois os 

pontos a serem trabalhados são mais específicos.  

P12 – Os alunos têm acesso a todas as informações da avaliação? 

Somente os resultados. 

P13 – No software atual, quais são os principais problemas de uso? 

Interface pouco intuitiva, por tratar-se de um sistema antigo, vários dados em uma 

mesma tela, dificuldade de uso, pois o sistema não funciona em qualquer 

plataforma, é necessário utilizar materiais auxiliares durante a avaliação (papel e 

caneta), funcionalidades limitadas. 

P14 – Seria possível o aluno ter acesso ao sistema para consultar a prescrição 

de exercícios feita e/ou os resultados das suas avaliações? 

Sim, mas somente consulta. 

P15 – O sistema antigo fornece algum tipo de relatório? 

Não. 

P16 – Seria necessário algum relatório? Por exemplo: quantidade de alunos no 

sistema, avaliações realizadas e etc.? 

Sim. Informações como últimas prescrições de exercícios realizadas, avaliações a 

serem re-feitas, etc. 
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APÊNDICE 2 – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO 

UC-01 – Efetuar login 

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de autenticação do usuário. O 

usuário irá inserir os dados requisitados, e, após a validação do sistema, é possível 

que ele se conecte ao sistema. A dois grupos de usuários: (1) Professor, usuário que 

terá a maior quantidade de atividades no sistema, e poderá cadastrar novos 

usuários, (2) Aluno, usuário que terá a menor participação no sistema, e só poderá 

realizar consultas. 

(a) Atores: Professor e aluno. 

(b) Pré-condições: O ator deverá estar cadastrado no sistema. 

(c) Pós-condições: O ator poderá acessar o sistema. 

(d) Requisitos funcionais: 

a. O usuário terá uma interface para se identificar no sistema. 

Fluxo básico: 

1. O ator decide se autenticar no sistema. 

2. O sistema solicita as informações obrigatórias para autenticação: 

a. E-mail 

b. Senha 

3. O ator informa os dados necessários. 

4. O sistema valida os dados de autenticação. 

5. O sistema registra no histórico de acessos qual o usuário que acabou de ser 

autenticado. 

6. O sistema habilita as ações referentes ao grupo do usuário. 

7. O sistema informa que o usuário foi autenticado com sucesso. 

O caso de uso é encerrado. 

Fluxo Alternativo A: 

1. No passo 4 do fluxo básico, caso o sistema identifique que os dados do ator 

estão incorretos. 

2. O sistema indica que a autenticação falhou. 

3. O sistema retorna ao passo 2. 
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TELA 01 - LOGIN 

 

UC-02 – Cadastrar usuário 

Descrição: Este caso de uso especifica a inserção de novos usuários no sistema. 

Esta ação é somente executada por usuário do grupo professor. 

(a) Atores: Professor 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo Professor e estar corretamente 

autenticado no sistema. 

(c) Pós-condições: Um novo usuário deve ser inserido no sistema. 

(d) Requisitos funcionais:  

a. O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários no sistema. 

Fluxo básico: 

1. O ator decide cadastrar um novo usuário. 

2. O sistema solicita as informações necessárias para um novo usuário. 

a. Nome 

b. E-mail 

c. Senha 

d. Grupo 

3. O ator informa os dados solicitados. 

4. O sistema valida os dados inseridos. 

5. O sistema guarda na base de dados o novo usuário cadastrado. 

6. O sistema informa que o usuário foi cadastrado com sucesso. 

O caso de uso é encerrado. 
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Fluxo alternativo A: 

1. No passo 4 do fluxo básico. Caso o sistema identifique que um dos dados 

inseridos está incorreto. 

2. O sistema informa que não foi possível cadastrar o novo usuário. 

3. O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico 

 

TELA 02 – CADASTRAR USUÁRIO 

 

UC-03 – Manipular aluno 

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de cadastrar ou alterar os dados 

pessoais de um novo aluno no sistema. Esta ação somente pode ser executada pelo 

Professor. 

(a) Atores: Professor. 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo professor e estar corretamente 

autenticado no sistema. 

(c) Pós- condições: Os dados do aluno devem estar corretamente cadastrados 

no sistema. 

(d) Requisito funcional: 

a. O sistema deve permitir o cadastrado de novos alunos. 

 

 

Fluxo básico: 
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1. O ator decide cadastrar um novo aluno no sistema. 

2. O sistema solicita as informações necessárias para o cadastro de um novo 

aluno: 

a. Nome 

b. Sexo 

c. Idade 

d. Altura 

e. Peso 

f. Endereço 

g. Telefone 

h. Plano de saúde 

i. Data de nascimento 

j. Profissão 

k. CPF 

l. E-mail 

3. O ator informa os dados solicitados. 

4. O sistema valida os dados inseridos. 

5. O sistema guarda na base os dados do aluno na base de dados. 

6. O sistema informa que o aluno foi inserido com sucesso. 

O caso de uso é encerrado. 

Fluxo Alternativo A: 

1. No passo 4 do fluxo básico. Caso o sistema identifique que um dos dados 

inseridos está incorreto. 

2. O sistema informar que um dos dados inseridos está incorreto, e mostra qual 

o campo com problemas. 

3. O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico 

Fluxo Alternativo B: 

1. O ator decide alterar os dados de um aluno. 

2. O sistema busca os dados referentes ao aluno selecionado e apresenta-os. 

3. O ator altera os dados necessários. 

4. O sistema valida os novos dados inseridos. 

5. O sistema guarda na base os dados do aluno. 

6. O sistema informa que os dados foram alterados com sucesso. 
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TELA 03 – CADASTRAR ALUNO 

 

UC-04 – Manipular perguntas 

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de selecionar ou inserir as perguntar 

que serão utilizadas para realizar a anamnese do aluno. 

(a) Atores: Professor. 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo professor e estar corretamente 

autenticado no sistema. 

(c) Pós-condições: As perguntas da anamnese devem estar corretamente 

definidas no sistema. 

(d) Requisitos funcionais:  

a. O usuário deve ser capaz de definir quais perguntar serão usadas na 

anamnese dependendo do perfil do aluno. 

Fluxo básico: 

1. O ator decide modificar o roteiro de perguntas que serão utilizadas na 

anamnese. 

2. O sistema apresenta o roteiro atual de perguntas. 

3. O ator seleciona a pergunta que será retirada do roteiro. 
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4. O sistema apresenta as perguntas já cadastradas no sistema. 

5. O ator seleciona uma das perguntas apresentadas. 

6. O sistema atualiza o roteiro de perguntas. 

7. O ator salva o novo roteiro. 

8. O sistema guarda o novo roteiro na base 

9. O sistema apresenta que o roteiro foi alterado com sucesso. 

O caso de uso é encerrado. 

Fluxo Alternativo A: 

1. O ator decide inserir uma nova pergunta. 

2. O sistema solicita os dados necessários para a inserção de uma nova 

pergunta: 

a. Enunciado 

b. Tipo resposta 

3. O ator insere os dados selecionados. 

4. O sistema valida se não há nenhum campo vazio. 

5. O sistema guarda na base a nova pergunta inserida. 

6. O sistema informa que a pergunta foi inserida com sucesso. 

Fluxo Alternativo B: 

1. No passo 4 do fluxo alternativo A. Caso o sistema identifique que um dos 

campos está vazio. 

2. O sistema informa que um dos campos está incorreto 

3. O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo alternativo A. 

 

TELA 04 – CADASTRAR PERGUNTAS 
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UC-05 – Cadastrar exercícios 

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de cadastrar um novo exercício no 

sistema para que este seja utilizada na prescrição de exercício. 

(a) Atores: Professor 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo professor, e estar corretamente 

autenticado no sistema. 

(c) Pós-condições: O exercício deve estar corretamente cadastrado no sistema, 

e ser utilizado na prescrição de exercícios. 

(d) Requisito funcional:  

a. O usuário deve poder inserir novos exercícios no sistema para se 

adequar a maior quantidade de perfis possíveis. 

Fluxo básico: 

1. O ator decide cadastrar um novo exercício. 

2. O sistema solicita as informações necessárias para a inserção: 

a. Nome 

b. Modalidade 

c. Intensidade respiratória 

d. Intensidade motora 

e. Intensidade cardíaca 

3. O ator insere os dados solicitados. 

4. O sistema valida os dados inseridos. 

5. O sistema informa que o exercício foi inserido com sucesso. 

O caso de uso é encerrado. 

Fluxo Alternativo A: 

1. No passo 4 do fluxo básico. Caso o sistema identifique que um dos campos 

esteja incorreto. 

2. O sistema informa qual o campo que está incorreto. 

3. O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico. 
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TELA 05 – CADASTRAR EXERCÍCIOS 

 

UC-06 – Realizar Anamnese 

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de realizar a atividade anamnese, 

que se trata de uma entrevista com o aluno. 

(a) Atores: Professor 

(b) Pré-condições: O usuário pertencer ao grupo professor, e estar autenticado 

no sistema. È necessário que haja pelo menos um aluno cadastrado no 

sistema. 

(c) Pós-condições: A anamnese realizada deve estar corretamente salva no 

sistema, relacionada com o aluno selecionado. 

(d) Requisitos funcionais: 

a. O usuário deve ser capaz de realizar a Anamnese, uma entrevista, com 

o aluno, para iniciar a avaliação física. 

Fluxo básico: 

1. O ator decide realizar a Anamnese. 

2. O ator seleciona o aluno que irá responder as perguntas. 

3. O sistema apresenta o roteiro de perguntas previamente definido pelo ator. 

4. O ator insere as respostas para as perguntas. 

5. O ator decide salvar a anamnese. 

6. O sistema verifica há alguma pergunta sem resposta. 

7. O sistema guarda as respostas inseridas, relacionando-as ao aluno que às 

respondeu. 
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8. O sistema informa que a anamnese foi salva com sucesso. 

O caso de uso é encerrado. 

Fluxo Alternativo A: 

1. No passo 6 do fluxo básico. Caso o sistema identifique que há perguntas 

sem resposta. 

2. O sistema informa que há problemas com o formulário. 

3. O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico. 

 

TELA 06 – REALIZAR ANAMNESE 

 

UC-07 – Retirar relatórios 

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de retirada de relatórios, pré-

definidos, no sistema. O ator poderá selecionar qual o tipo de relatório irá retirar, e o 

sistema irá proporcionar estas informações. 

(a) Atores: Professor 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo professor e estar autenticado no 

sistema. 

(c) Pós-condições: O sistema deve proporcionar as informações, de acordo com 

a escolha do ator. 

(d) Requisito funcional: 

a. O sistema deve possibilitar a retirada de relatórios com informações de 

alunos, exames, anamneses e etc. 

Fluxo básico: 
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1. O ator decide retirar um relatório. 

2. O sistema apresenta as opções disponíveis de relatórios. 

3. O ator seleciona um dos relatórios e informa um intervalo de tempo. 

4. O sistema valida o intervalo de tempo inserido. 

5. O sistema busca os dados de acordo com as condições determinadas pelo 

ator. 

6. O sistema apresenta na os dados do relatório. 

O caso de uso é encerrado. 

Fluxo Alternativo A: 

1. No passo 4 do fluxo básico. Caso o sistema identifique que o intervalo é 

inválido. 

2. O sistema informa que o intervalo é inválido. 

3. O fluxo retorna para o passo 2 do fluxo básico. 

Fluxo Alternativo B: 

1. No passo 4 do fluxo básico. Caso sistema identifique que o valor inserido foi 

um nome. 

2. O sistema irá buscar os dados referentes ao aluno inserido. 

3. O fluxo retorna ao passo 6. 

 

 

TELA 07 - RELATÓRIOS 
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UC-08 – Realizar cálculo de dobras cutâneas 

Descrição: Este caso de uso especifica a ação da coleta e análise das medidas de 

dobras cutâneas, um dos métodos de avaliação física utilizados no sistema. 

(a) Atores: Professor 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo professor, estar autenticado no 

sistema, e que haja um aluno cadastrado no sistema. 

(c) Pós-condições: Os dados e resultados da análise devem estar salvos no 

sistema 

(d) Requisitos funcionais: 

a. O sistema deve permitir realizar a análise de dobras cutâneas. 

Fluxo básico: 

1. O ator decide realizar a coleta de dados para a análise de dobras cutâneas. 

2. O sistema informa os dados necessários para análise: 

a. Tríceps 

b. Bíceps 

c. Peitoral 

d. Axilar média 

e. Supra-ilíaca 

f. Abdome 

g. Coxa 

h. Panturrilha medial 

3. O ator insere os dados solicitados. 

4. O sistema verifica se há algum campo em branco 

5. O sistema guarda os dados inseridos na base, relacionando-os ao aluno. 

6. O sistema apresenta as fórmulas pré-definidas para que os dados inseridos 

sejam aplicados. 

7. O ator seleciona a fórmula desejada. 

8. O sistema aplica os dados na fórmula selecionada 

9. O sistema guarda o resultado do cálculo realizado, relacionando-o com o 

aluno. 

10. O sistema apresenta o resultado do cálculo ao usuário. 

O caso de uso é encerrado. 

 

Fluxo Alternativo A: 

1. No passo 4 do fluxo básico. Caso o sistema identifique um campo em 
branco. 

2. O sistema informa que um dos campos está em branco. 
3. O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico. 
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TELA 08 – AVALIAÇÃO FÍSICA 

UC-09 – Realizar análise VO2 

Descrição: este caso de uso especifica a ação de coleta e análise dos dados 
referentes ao método de avaliação Análise de VO2 

 
(a) Atores: Professor 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo professor, estar autenticado no 

sistema, houver elo menos um aluno cadastrado no sistema. 

(c) Pós-condições: Os dados e resultados da análise devem estar salvos no 

sistema. 

(d) Requisitos funcionais: 

a. O sistema deve permitir a realização da análise de VO2. 

 

Fluxo básico: 

1. O usuário decide realizar a análise de VO2. 

2. O sistema solicita os dados para a análise de VO2. 

a. Frequência cardíaca máxima 

b. VO2 máximo 

c. Distância percorrida 

d. Velocidade 

e. VO2 médio 

3. O ator insere os dados solicitados 

4. O sistema verifica se não há campos em branco. 
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5. O sistema aplica os dados inseridos nos cálculos referentes a análise de 

VO2. 

6. O sistema compara os valores obtidos com valores ideais pré-definidos no 

sistema. 

7. O sistema guarda os resultados, relacionando-os com o aluno. 

8. O sistema apresenta os resultados 

O caso de uso é encerrado. 

 

Fluxo Alternativo A: 

1. No passo 4 do fluxo básico. Caso o sistema identifique que um dos campos 

está em branco ou é inválido. 

2. O sistema informa que há campos com problemas. 

3. O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico. 

 

 

TELA 08 – AVALIAÇÃO FÍSICA 

 

UC-10 – Realizar análise de flexibilidade 

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de coleta e análise dos dados 

referentes a flexibilidade do aluno.  

(a) Atores: Professor 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo professor, estar autenticado no 

sistema, houver pelo menos um aluno cadastrado no sistema 
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(c) Pós-condições: Os dados e resultados resultantes da análise devem estar 

salvos no sistema. 

(d) Requisitos funcionais: O sistema deve permitir a execução da análise de 

flexibilidade do aluno. 

 

Fluxo básico: 

1. O ator decide realizar a coleta e análise dos dados referentes a flexibilidade 

do aluno. 

2. O sistema solicita os dados necessários para análise. 

a. Flexibilidade 

b. Força abdominal 

c. Potência muscular 

d. Força do braço 

3. O ator insere os dados solicitados. 

4. O sistema verifica se não há campos em branco. 

5. O sistema compara os dados com os valores pré-definidos no sistema. 

6. O sistema guarda os resultados na base, relacionando-os com o aluno. 

7. O sistema apresenta os resultados. 

O caso de uso é encerrado. 

Fluxo Alternativo A: 

1. No passo 4 do fluxo básico. Caso o sistema identifique que um dos campos 

está em branco ou é inválido. 

2. O sistema informa que há campos com problemas. 

3. O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico. 
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TELA 08 – AVALIAÇÃO FÍSICA 

UC-11 – Realizar análise de perímetros 

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de coleta e análise para a avaliação 

de perímetros. O caso de uso é responsável apenas para a inserção destes dados. 

(a) Atores: Professor 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo professor, estar autenticado no 

sistema, houver pelo menos um aluno cadastrado no sistema. 

(c) Pós-condições: Os dados e resultados resultantes da análise devem estar 

salvos no sistema.  

(d) Requisitos funcionais: O sistema deve permitir a execução da análise de 

perímetros do aluno. 

 

Fluxo básico: 

1. O ator decide realizar a inserção dos resultados da análise de perímetros do 

aluno. 

2. O sistema solicita os dados necessários. 

3. O ator insere as informações desejadas. 

4. O sistema verifica se há campos em branco. 

5. O sistema guarda os dados inseridos, relacionando-os ao aluno. 

O caso de uso é encerrado. 

Fluxo Alternativo A: 



72 

 

1. No passo 4 do fluxo básico. Caso o sistema identifique um campo em 
branco. 

2. O sistema informa que um dos campos está em branco. 
3. O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico. 

 

 
TELA 08 – AVALIAÇÃO FÍSICA  

UC-12 – Realizar análise de postura 

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de inserção de dados referentes a 

análise de postura realizada pelo profissional. 

(a) Atores: Professor 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo professor, estar autenticado no 

sistema e houver pelo menos um aluno cadastrado. 

(c) Pós-condições: Os dados inseridos pelo profissional devem estar salvos no 

sistema. 

(d) Requisitos funcionais: O sistema deve apresentar uma interface para 

inserção de dados referentes à análise de postura. 

Fluxo básico: 

1. O ator decide realizar a inserção dos resultados da análise de postura do 

aluno. 

2. O sistema apresenta todas as opções possíveis ao ator. 

3. O ator seleciona as opções desejadas. 

4. O sistema salva os dados, relacionando-os com o aluno. 
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O caso de uso é encerrado. 

 

TELA 08 – AVALIAÇÃO FÍSICA 

 

 

UC-13 – Apresentar resultados  

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de apresentação dos resultados das 

avaliações previamente realizadas.  

(a) Atores: Professor 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo professor, estar autenticado no 

sistema, houver pelo menos uma avaliação física cadastrada no sistema. 

(c) Pós-condições: Os resultados da avaliação devem ser apresentados ao ator. 

(d) Requisitos funcionais: O usuário deve ser capaz de consultar os resultados 

das avaliações atuais e passadas. 

 

Fluxo básico: 

1. Ao final do caso de uso “UC-11 – Realizar análise de perímetro”, o sistema 

busca todos os resultados das avaliações realizadas. 

2. O sistema apresenta os resultados. 

3. O sistema disponibiliza os dados para impressão. 

 

Fluxo Alternativo A: 

1. O ator decide consultar o resultado de uma avaliação passada. 
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2. O sistema apresenta uma lista de alunos cadastrados no sistema. 

3. O ator seleciona o aluno desejado. 

4. O sistema apresenta uma lista com as últimas avaliações realizadas 

5. O ator seleciona a avaliação desejada. 

6. O sistema apresenta os dados referentes a avaliação selecionada. 

O caso de uso é encerrado. 

 

TELA 09 – APRESENTAR RESULTADOS 

UC-14 – Prescrever exercícios 

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de prescrição de exercícios após 

uma avaliação, ou após uma mudança na prescrição antiga do aluno. 

(a) Atores: Professor 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo professor, estar autenticado no 

sistema, houver pelo menos uma avaliação física cadastrada no sistema 

(c) Pós-condições: Deve ser apresentada a prescrição de exercícios completa. 

(d) Requisitos funcionais: O sistema deve permitir a realização de prescrição de 

e exercícios de forma dinâmica. 

 

Fluxo básico: 

1. O ator decide realizar uma prescrição de exercícios físicos 

2. O sistema busca os dados da última avaliação do aluno. 

3. O sistema seleciona os exercícios aptos ao aluno de acordo com os dados 

da avaliação. 

4. O sistema apresenta os exercícios selecionados. 
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5. O ator seleciona os exercícios desejados. 

6. O sistema salva os exercícios prescritos. 

7. O sistema apresenta uma lista com os exercícios selecionados. 

8. O sistema habilita o agendamento dos exercícios. 

O caso de uso é encerrado. 

 

TELA 10 – PRÉ-SELEÇÃO DE EXERCÍCIOS 

 

UC-15 – Consultar prescrição  

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de consulta de prescrição e 

agendamento de exercícios, esta ação é a mesma para os dois perfis de usuários. 

(a) Atores: Professor e Aluno 

(b) Pré-condições: o ator estar autenticado no sistema e pelo menos uma 

prescrição cadastrada no sistema. 

(c) Pós-condições: A prescrição e o agendamento dos exercícios devem ser 

apresentados para o ator. 

(d) Requisitos funcionais: 

a. O sistema deve permitir que a prescrição de exercícios seja consultada 

pelo professor e pelo aluno, mas não alterada. 

Fluxo básico: 

1. O ator decide consultar a prescrição de exercícios. 

2. O sistema valida o usuário (professor) autenticado no sistema. 

3. O sistema apresenta a lista de alunos cadastrados no sistema. 

4. O ator seleciona o aluno desejado 
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5. O sistema busca a prescrição e agendamento mais recentes do aluno. 

6. O sistema apresenta a prescrição e disponibiliza-a para impressão. 

O caso de uso é encerrado.  

Fluxo Alternativo A: 

1. No passo 2, caso o sistema identifique o usuário sendo do grupo aluno. 

2. O sistema busca a prescrição e agendamento mais recente do aluno. 

3. O sistema apresenta a prescrição e disponibiliza-a impressão do mesmo. 

O caso de uso é encerrado. 

 

Ator: Preparador físico 

 

TELA 07 - RELATÓRIOS 
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Ator: Aluno 

 

TELA 11 - ALUNO 

 

UC-17 – Consultar progresso 

Descrição: Este caso de uso especifica a ação de consulta do progresso do aluno no 

decorrer das avaliações realizadas. 

(a) Atores: Aluno 

(b) Pré-condições: O ator pertencer ao grupo aluno, estar autenticado no 

sistema e houver pelo menos uma avaliação do aluno salva no sistema. 

(c) Pós-condições: Os dados das últimas avaliações do aluno devem ser 

apresentados. 

(d) Requisitos funcionais: 

a. O aluno deve ser capaz de consultar o progresso de suas 

avaliações, de forma resumida. 

 

Fluxo básico: 

1. O ator decide consultar o progresso das avaliações. 

2. O sistema busca os dados das avaliações feitas pelo usuário. 

3. O sistema apresenta os dados, comparando-os com as outras avaliações. 

O caso de uso é encerrado.   



78 

 

 

TELA 12 - ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

APÊNDICE 3 – DIAGRAMA DE CLASSE 
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APÊNDICE 4 – DIAGRAMAS DE ATIVIDADE 

 

(a) Cadastro de aluno:  
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(b) Anamnese: 
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(c) Prescrição de Exercícios: 
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(d) Avaliação física:  
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APÊNDICE 5 – DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DA ANAMNESE 






