
AVALIAÇÃO DO STATUS FÍSICO (METACHECK) 

COMO É  REALIZADO 

DINAMOMETRIA MANUAL 

COMO É REALIZADO 

  
 

 

 

 
 

 

É um analisador metabólico que fornece por meio de calorimetria indireta uma medição 

estimada da taxa metabólica em repouso, de suma importância para a construção de um 

plano de emagrecimento eficaz com base nas necessidades individuais do acolhido, 

incluindo exercícios físicos. 

 

 

O acolhido fica sentado ou reclinado numa poltrona confortável, bem relaxado e 
respirando normalmente, sendo colocado um clipe nasal, para que possa respirar 
somente pela boca através de um bocal, que está acoplado a uma mangueira ligada ao 
aparelho. 

 

 
(Teste de força de preensão manual) 

 

É um procedimento que permite medir e quantificar a força dos membros superiores 

através da força de preensão manual por meio de um aparelho chamado dinamômetro 

Sentado em uma cadeira, o indivíduo pressiona o aparelho com a máxima força. 

 

 

 
O TSL é um instrumento de rastreamento extremamente simples e fidedigno, que visa 

avaliar a aptidão músculo-esquelética e a destreza na realização das ações de sentar e 

levantar do solo. 

 

O avaliado inicia o teste com o escore máximo de 5 pontos para cada uma das ações de 

sentar e levantar, sendo subtraído um ponto para cada apoio extra (mão, braço e joelho) 

utilizado e meio ponto para cada desequilíbrio corporal perceptível. 

COMO É REALIZADO 

TESTE SENTAR E LEVANTAR (TSL) 
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TESTE CAMINHADA EM 8 (F8W TEST) 

COMO É REALIZADO 

PREPARO 

  
 

 

O teste caminhada em 8 foi projetado para medir a habilidade motora 

(velocidade, amplitude e precisão do movimento) na caminhada. 

O teste envolve andar formando um oito entre cones colocados a 1,5 metros de distância. 
 

 Vir com roupas leves que não restrinjam a mobilidade. 
 

 Evitar fazer refeição 4 horas antes do teste. 
 

 Evite o consumo de bebidas alcóolicas e alimentos ricos em cafeína (chocolates, 

chás escuros e café) no dia do exame. 

 Não realizar atividade física intensa no dia do exame. 
 

 Não estar gripado e nem febril no dia do exame. 
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