
Carregar no botão Pacientes 

  



Criar novo Paciente, ou escolher já existente 

  



Inserir (pelo menos) nome+apelido, e email (indispensável se Trainer for utilizado) 

  



Escolher Zona (mediante a escolha, disponibilizará a app correcta) e Diagnóstico. 

  



Escolher Zona (mediante a escolha, disponibilizará a app correcta) e Diagnóstico. 

  



 

Escolher Zona (mediante a escolha, disponibilizará a app correcta) e Diagnóstico. 

  



 

 

Escolher o paciente criado (ou já existente) 

  



 

Carregar em Aplicações 

  



Escolher Ombro 

  



Escolher Estabilidade Dinâmica – Ombro (com Trainer) 

  



 

 

 

Iniciar processo de Avaliação: Medição de Ruído Basal > Carregar no botão “Lupa”, esperar 

~3seg, voltar a carregar. 

  



 

 

Avaliação: MAO – Ordem de Activação Muscular: Pedir Flexão do Ombro nos planos de 

movimento necessários ao ouvir o sinal sonoro. Para diminuição do viés, realizar pelo menos 3 

vezes (em cada plano). 

  



 

Avaliação: MVIC – Medir Contração Isométrica Máxima através de Teste Manual Muscular 

para cada um dos músculos. Premir botão Play, realizar todos os testes, e premir Stop. Para 

diminuição do viés, realizar pelo menos 3 vezes. 

  

  



 

Avaliação: Coordenação Neuromuscular (exclusivo ombro) – Permite aferir a qualidade do 

movimento no arco 0º - 90º - 0º no plano sagital. Pedir ao paciente para realizar esse 

movimento “nem muito depressa nem muito devagar”. Carregar no botão Play, paciente 

executa movimento, carregar no Stop para terminar. 

  



 

Ecrã de treino: Definir limiar de trabalho (acima ou abaixo), e esconder os músculos que não 

estiverem em uso. Essas escolhas serão também utilizadas para prescrever o trabalho para o 

Trainer, ao carregar no botão Prescrever Trabalho de Casa. 

  



 

Selecionar o exercício pretendido e periodizá-lo nos campos Frequência.  

  



 

 

 

Carregar em Procurar para associar aos MuscleBAN’s que serão entregues ao paciente para 

casa. Deverão estar ligados nesse momento, tal como o Bluetooth do tablet. Confirmar se o 

email está correcto (ou editar). Premir botão Check para confirmar prescrição deste exercício 

  



 

É automaticamente redirecionado para o ecrã de treino. Se necessário prescrever novo 

exercício para casa, reselecionar limiares de trabalho bem como os músculos em causa e 

repetir procedimento nos dois passos anteriores. 

Carregando no botão Play c/ estrela permite igualmente criar novo exercício, de forma que o 

relatório do trabalho em clínica fique correctamente organizado. 

  



Exemplo de relatório de 

final de sessão com 

todos os dados 

avaliados, exercícios 

realizados e 

comentários (se 

escritos). 


