
 
NOME: _________________________________________________ SEXO: _____________ 

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____ CONTACTOS: _______________/ ____________ 

 
Este questionário consiste numa listagem de várias situações comuns e que influenciam, ou 
podem influenciar o seu desempenho durante a prática do exercício físico.  
É fundamental o seu preenchimento correcto a fim de identificarmos alguma limitação 
fisiológica e riscos decorrentes, antes de iniciar o seu programa de ginásio. 
Todas as informações serão confidenciais e fundamentais para que o seu professor possa,  
avaliar com rigor a sua actual condição física. Lembramos que qualquer omissão será da sua 
responsabilidade. 
 
1- Já praticou algum tipo de actividade física?    Sim           Não 
 Se respondeu afirmativamente indique qual (ais). _________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
2- Qual o nível de prática das actividades que praticou? 
  
  básico       moderado      intensivo/avançado      competição 
 
 
3- Pratica actividade física regularmente ?    Sim           Não 
 Se respondeu negativamente indique, há quanto tempo não tinha uma actividade física 

regular? ___________________________ 
 
 
4- Quais as razões que o/a levaram a procurar este tipo de actividade desportiva? 
 
  redução da massa gorda/emagrecer 
  melhorar condição física geral 
  fortalecimento muscular 
  relaxamento 
  prescrição médica 
  deixar de fumar 
  Outros. Quais? ___________________________________________________________ 
 
5- Classifique, assinalando com um X, a sua aptidão física quanto a:  
 

 Muito fraca Fraca Média Boa Muito boa 

Força      

Flexibilidade      

Resistência 
cardiovascular 

     

Coordenação      

Clube de Saúde 
 

QUESTIONÁRIO DE SAÚDE 
Avaliação e Prescrição de Programas de Treino 



6- Assinale somente as situações com as quais se identifica: 
 
  Sente dores ou desconforto no peito durante ou após o exercício físico 
  Tem história de doença cardíaca (enfarte de miocárdio, angina de peito, isquémia, 

insuficiência cardíaca) 
  Apresenta extra sístole, taquicardia, palpitações, sopro 
  Tem hipertensão arterial 
  Doença pulmonar (asma, bronquite) 
  Insuficiência respiratória 
  Grande fadiga e dificuldade em respirar em esforços moderados 
  Tonturas , desmaios, náuseas ou vómitos durante o esforço 
  Diabetes tipo  I ou  II 
  Epilepsia 
  Doenças vasculares periféricas (edemas, varizes, derrames, etc) 
  Flebites, embolias 
  Dores nas articulações (coluna, joelhos, ombros) 
  Artrites, atroses 
  Osteoporose - locais afectados:  ____________________________________________ 
  Hérnias discais – local/vértebras: ____________________________________________  
  Escoliose 
  Lordose 
  Cifose 
  Febre reumática 
  Desequilíbrios emocionais (depressão , ansiedade, etc) 
  Doenças recentes, hospitalizações ou cirurgias:  ________________________________ 
  Uso regular de medicamentos (cardiogénicos, diuréticos, anti-depressivos, insulina, etc) 
  Faz uso regular do tabaco 
  Faz uso regular de bebidas alcoólicas 
  Cafeína , incluindo bebidas com cola e outros excitantes 
  Alimentação irregular e/ou desequilibrada sobre o aspecto quantitativo/qualitativo 
  Alterações do colesterol – valores: ____________________________________________ 
  Apresenta alguma restrição médica para a prática do exercício físico?  
     Indique qual (ais)? ________________________________________________________ 
 
7- Já teve algum caso de entorse, luxação, distensão, rotura ligamentar ou muscular? 
  Sim           Não 
 
 Se respondeu afirmativamente indique o(s) tipo(s) de lesão, a(s) parte(s) do corpo 

lesada(s) e a situação actual da(s) lesão(ões) referidas. ____________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 
8- Indique a sua preferência em termos de actividades desportivas: 
 Musculação 
 Judo 
 Cardiovascular 
 Ioga 
 Combat 

 Step 
 Tai Chi 
 Pilates/Manutenção 
 Natação 
 Hidroginástica 

 
 
 
Gouveia, _____ de _____________ de 20__ 
 
_____________________________   ______________________________ 
          (Assinatura do aluno)     (Assinatura do professor) 


