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Resumo 

O Treinamento Físico Militar (TFM) é uma atividade fundamental para a manutenção da 
higidez física dos militares e, consequentemente, da operacionalidade da tropa. O correto 
planejamento e execução do treinamento é importante também para a prevenção de lesões 
em militares. Para tanto, o Exército investe na formação de profissionais de educação física 
por intermédio da Escola de Educação Física do Exército (EsEFex). Na ausência de um militar 
habilitado, é possível que seja feito um bom planejamento do TFM por meio do Manual de 
TFM, o EB20-MC-10.350, o qual fornece Programas Anuais de TFM destinados a cada tipo 
de Unidade bem como diversas orientações para possibilitar a correta execução dos 
treinamentos. Desta forma, um militar não habilitado será capaz de confeccionar o Quadro de 
Treinamento Físico Militar (QTFM) semanal.  

Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento de como o TFM tem sido planejado e 
executado nos corpos tropa, analisar as consequências disso e concluir sobre a importância 
de um adequado planejamento e execução do TFM para que seja garantida a boa higidez 
física do militar e a operacionalidade da tropa.  

Palavras-chave: Treinamento Físico, Higidez Física, Lesões, Operacionalidade. 

 

Abstract 

The military Physical Training (PT) is an activity very important for the maintenance of  the 
physical health and, consequently,  maintenance of the troop operability. The right planning 
and execution of the physical training is important to prevent injuries to the military too. 
Therefore, the Brazilian Army invests in training Physical Education professionals that are 
graduated in the Escola de Educação Física do Exército (EsEFex). In the absence of a 
qualified military, is possible prepare a good PT planning through the PT Manual, the EB20-
MC-10.350, that provides Annual PT Programs intended to each  type of Barrack, and there 
has many guidelines that enable the right execution of the training. So, a military not qualified 
will be able to prepare a good planning document.   

This scientific article aims to make a survey how the training has been planned and carried out 
by the troops, to analyze the consequences of this and to conclude about the importance of 
an adequate planning and execution of the PT so that the good Physical Health of the military 
and the operability of the troops are garanteed. 

Keywords: Physical Training, Physical Health, Injuries, Operability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na experiência como Oficial de Treinamento Físico Militar (OTFM) desde o 

ano 2011 e como possuidor do Curso de Instrutor de Educação Física da Escola de 

Educação Física do Exército (EsEFEx) a partir de 2013, além de muito aprendizado, 

foram observadas dificuldades por parte dos militares em frequentarem as seções de 

Treinamento Físico Militar (TFM), em realizar o treinamento físico que estava previsto 

no Quadro de Treinamento Físico Militar (QTFM), além de um número relativamente 

alto de militares lesionados. 

Dentre os principais motivos que os militares alegavam para deixar de 

realizar o TFM era que a sobrecarga de trabalho em sua seção ou reuniões marcadas 

no horário do TFM. 

Os militares tinham tendência a realizar sempre o mesmo treinamento físico, 

ignorando o QTFM. A maioria costumava realizar uma corridinha padrão, outros 

costumavam ir sempre para a academia sem que houvesse corrido sequer um dia da 

semana e outra parte praticava desportos em todas as seções de TFM. Exceção seja 

feita aos recrutas e alunos que costumavam realizar o treinamento previsto em QTFM, 

sendo coordenados por um oficial designado para este fim. 

Não com pouca frequência, militares procuravam o OTFM para solicitar 

prescrição de exercícios para auxiliar na recuperação de lesões sofridas, 

principalmente, nas atividades desportivas e nas corridas. 

Apesar de sempre alertar os praticantes sobre a importância de seguir o 

QTFM em orientações emanadas em dias de TFM centralizado ou até mesmo por 

ocasião de instruções de CTTEP, a maioria dos militares continuava a realizar o seu 

“treinamento padrão”. 

A prática de seções de TFM bem planejadas, que atendam aos princípios do 

treinamento físico e orientadas para o desenvolvimento cardiopulmonar, 

neuromuscular e utilitário são importantíssimas para a garantia da operacionalidade e 

para a prevenção de lesões em militares do Exército Brasileiro (EB). 
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1.1 PROBLEMA 

Dessa forma, o trabalho se baseará nessas premissas, chegando ao 

seguinte problema de pesquisa: 

Analisando a necessidade de manutenção da operacionalidade da tropa e 

das boas condições de saúde dos militares do Exército Brasileiro, qual a importância 

do planejamento adequado e da correta execução das sessões de treinamento físico 

militar? 

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar a importância do correto 

planejamento e execução do Treinamento Físico Militar (TFM) para a 

operacionalidade da tropa e prevenção de lesões em militares. 

Os objetivos específicos são orientar os militares sobre a importância da 

combinação dos treinamentos cardiopulmonar, neuromuscular e utilitário e assessorar 

os Cmt OM a cobrarem a frequência dos militares na sessões de TFM, bem como 

cobrar execução daquelas atividades previstas no QTFM. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A operacionalidade da tropa está diretamente ligada à boa higidez física de 

seus militares. A capacitação física deve ser a mais completa possível e direcionada 

para os desafios que o combate exigirá do militar. Para tanto, o EB investe na 

capacitação de profissionais de Educação Física os quais estão aptos a planejar e 

conduzir treinamentos físicos adequados para este fim.  

Entretanto, observa-se que existe uma grande resistência por parte da tropa 

em executar o treinamento planejado pelo OTFM, bem como a reduzida cobrança de 

chefes militares referente execução do TFM em conformidade com o QTFM. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente artigo abordará sobre a importância de um planejamento 

adequado das sessões de TFM e do fiel cumprimento desse planejamento para a 
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manutenção da operacionalidade da tropa e para a prevenção de lesões em militares 

do EB. 

O levantamento de como vem sendo executadas as seções de TFM na 

tropa foi realizado por meio de dados coletados em questionário, respondidos pelos 

capitães alunos no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) presencial 2020, 

oriundos das sete armas/quadro/serviço e dos oito Comandos Militares de Área. 

 O questionário apresentado aos Capitães Alunos (Cap Alu) teve como 

objetivo verificar se o planejamento das seções de TFM e sua execução tem ocorrido 

de forma adequada na tropa, bem como realizar um levantamento do histórico de 

lesões sofridas por esses militares os quais ainda não possuem sequer 20 anos de 

serviço no EB.  

 

 

2.1 Revisão da literatura 

Desde a época da Revolução Industrial já foi possível observar uma redução 

da prática de atividades físicas pelo ser humano em geral. Em 1981, Mellerowicz & 

Franz afirmaram que 100 anos atrás a energia que o homem precisava para o trabalho 

era de 90% de sua força muscula, atualmente é de apenas 1%. 

Agora que entramos na era da tecnologia, “era digital”, esse problema tem 

se agravado ainda mais, pois até mesmo nos momentos livres as pessoas tem 

destinado a assistir televisão, jogar vídeo game, ficar vendo Facebook ou Instagram, 

etc. 

Segundo Maron (2000), a falta de atividade física e o sedentarismo a fatores 

de risco para o desenvolvimento ou agravamento de diversas doenças 

cardiovasculares e metabólicas. 

O sedentarismo está relacionado com várias doenças crônico-degenerativas 

como: acidente vascular cerebral, câncer, obesidade, osteoporose, diabetes, 

hipertensão e as cardiovasculares (Morris & Crawford, 1958).  

Para o militar, a prática de atividades físicas, além de ser importante para a 

sua saúde, é importante para garantir a operacionalidade e o pronto emprego da tropa 



 

4 

 

 

a que pertence. Para tanto, o militar dispõe de horas de trabalho que são destinadas 

exclusivamente para a prática do Treinamento Físico Militar (TFM). 

O Manual de Campanha que trata sobre o TFM, Brasil (2015), destaca os 

seguintes objetivos para o TFM: a) Desenvolver, manter ou recuperar a aptidão física 

necessária para o desempenho das funções militares. b) Contribuir para a 

manutenção da saúde do militar. c) Cooperar para o desenvolvimento de atributos da 

área afetiva. d) Contribuir para o desenvolvimento do desporto no Exército Brasileiro.  

Ainda segundo Brasil (2015), o treinamento físico da tropa visa atender 

fundamentalmente à operacionalidade da Força e ao cumprimento de sua missão 

institucional. O aspecto operacional é mais presente nas funções 

afetas ao cumprimento de missões de combate, enquanto o aspecto saúde é 

condição essencial para o desempenho de qualquer função, inclusive aquelas 

de cunho administrativo. 

O Manual supracitado divide treinamento físico em três fases: aquecimento, 

trabalho principal e volta à calma. Por sua vez, o trabalho principal classifica-se em 

treinamento cardiopulmonar, treinamento neuromuscular, treinamento utilitário 

e desportos.  

O treino neuromuscular tem por objetivos a melhoria da habilidade do 

sistema nervoso para gerar padrões rápidos e ideais de resposta muscular, aumento 

da estabilidade articular, diminuição das forças articulares e recuperação de padrões 

de movimento e habilidades (Risberg et al, 2001). 

Segundo Brasil (2015), o treinamento neuromuscular gera os seguintes 

benefícios: 

a) melhora do desempenho nas atividades de combate, nas atividades 
recreativas e no desporto; 
b) prevenção de lesões, pois a musculatura fortalecida suporta maior carga e 
permite melhor postura para as atividades diárias; 
c) melhora da composição corporal pelo aumento da massa muscular e 
diminuição da gordura corporal; 
d) diminuição da perda da saúde osteomuscular com a idade, prevenindo a 
degeneração neuromuscular e minimizando a redução da densidade mineral 
óssea, diminuindo o risco de fraturas por quedas; 
e) aumento da força e da resistência muscular; e 
f) diminuição do risco de doenças coronarianas e metabólicas. 
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Realizar treinamento físico inadequado pode causar lesões tanto em atletas 

experientes como em praticantes amadores. Desta forma, torna-se fundamental que 

o treinamento seja planejado por um profissional habilitado. Entretanto, “caso não 

exista na OM, o comandante deverá nomear, em caráter excepcional, um oficial 

não especializado e solicitar ao escalão superior a designação de um oficial 

supervisor que possua essa especialização” (Brasil, 2015). 

Este militar encontrará no Manual de TFM, o EB20-MC-10.350, informações 

suficientes para bem elaborar o QTFM, devendo seguir o Programa Anual de TFM 

adequado para a sua OM e tão somente aplicá-lo, fazendo os ajustes previstos no 

mesmo Manual. 

Devido ao fato de algumas Organizações Militares do Exército Brasileiro não 

possuírem todas as instalações ou equipamentos necessários para a realização de 

todas as atividades previstas no Manual de TFM, o EB20-MC-10.350 flexibiliza a 

confecção do QTFM desde que a atividade seja substituída por outra com a mesma 

finalidade:  

3.4.1.5 É importante ressaltar que a unidade, não possuindo equipamento 
ou instalação para realizar uma sessão prevista no programa de TFM, deve 
substituir a atividade por outra que vise atender ao mesmo objetivo. 
3.4.1.6 Dessa forma, uma atividade de treinamento neuromuscular só deve 
ser substituída por outra sessão de treinamento neuromuscular, o mesmo 
ocorre com as sessões de treinamento utilitário e cardiopulmonar. Portanto, 
se a OM não possuir PTC e se esta estiver prevista no programa anual de 
TFM, deverá ser substituída pela ginástica básica.  
3.4.1.7 Para o planejamento semanal, deve-se obedecer ao previsto no 
programa anual de TFM, além de serem observadas as peculiaridades de 
cada método descritas neste manual.  
3.4.1.8 O OTFM, possuidor do curso da EsEFEx, pode propor alterações no 
programa anual de TFM para aprimorá-lo de acordo com as particularidades 
da OM. (Brasil, 2015). 

 
 

Na prática, essas atividades muitas vezes são substituídas por outras 

atividades com o mesmo fim, o que acaba prejudicando o desenvolvimento da 

capacidade física a que o planejamento se destinava. 
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o recebimento das respostas do Questionário (Apêndices A), 

verificou-se que 92 (noventa e dois) Cap-Alu, oriundos das 7 (sete) 

armas/quadro/serviço do CAO presencial 2020 para oficiais combatentes o 

responderam, conforme observa-se na Figura 1: 

 

Fig 1: Questão Nr 1. 

 

Verificou-se ainda que a amostra foi composta por militares procedentes de 

todos os 8 (oito) comandos militares de área do Brasil, levando-se em consideração a 

OM que o militar servia no ano de 2019, conforme Figura 2: 

 

Fig 2: Questão Nr 2. 
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Essas informações são muito importantes, pois possibilita verificar que, por 

meio dessa amostra, foi possível obter um resultado abrangente, no que se refere aos 

tipos de Organizações Militares (OM) e às distintas regiões do país, representadas 

pelos Comandos Militares. 

Na questão Nr 3, foi perguntado se os militares consideravam que a boa 

higidez física era uma condicionante fundamental para a profissão militar, obtendo-

se 98,9% de resposta positiva, conforme Fig 3: 

 

Fig 3: Questão Nr 3. 

 

Em seguida, foi perguntado qual a importância do TFM para a manutenção 

da boa higidez física do militar, na opinião do Cap Alu: 

 

Fig 4: Questão Nr 4. 
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Verificou-se que 73,9% dos militares acreditam que o TFM representa um 

papel muito importante ou importante para a manutenção da higidez física do militar. 

Quando perguntado se na OM em que o militar servia, o Oficial 

responsável pelo planejamento do TFM era possuidor do Curso de Instrutor de 

Educação Física da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), obteve-se o 

seguinte resultado: 

 

Fig 5: Questão Nr 5. 

 

Verificou-se que em um pouco mais da metade (53,3%) das OM, o militar 

responsável por confeccionar o QTFM era um militar habilitado em Educação Física. 

Com a finalidade de verificar a frequência treinamento dos militares, foram 

elaboradas as perguntas Nr 6 e 7. Na pergunta Nr 6, o militar foi indagado sobre a 

quantidade de sessões de TFM eram realizadas em sua OM por semana: 
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Fig 6: Questão Nr 6. 

Verificou-se que em mais de 63% das OM o militar dispõe de, pelo menos, 

4 (quatro) sessões semanais de TFM.  

Quando perguntado sobre a frequência com que o militar, estando pronto 

para o serviço em sua OM, realizava o TFM nos dias previstos, obteve-se o seguinte 

resultado: 

 

Fig 7: Questão Nr 7. 

 

Verificou-se que 73,9% dos militares afirmaram que costumavam realizar o 

TFM sempre ou quase sempre em que a atividade estava prevista. De forma geral, 

esse resultado é positivo, mas levando-se em consideração que se trata de uma 

amostra composta por oficiais intermediários, líderes de frações e, relativamente, 

jovens, esse índice de frequência poderia ser ainda melhor. 
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Os Cap Alu foram perguntados se eles costumavam verificar e executar 

exatamente o previsto no Quadro de Treinamento Físico Militar (QTFM) semanal: 

 

Fig 8: Questão Nr 8. 

 

De forma surpreendente, menos de 21% dos oficiais afirmaram ter o hábito 

de executar a atividade prevista no QTFM, ou seja, quase 80% desses militares 

costumam realizar a atividade que bem entendiam.  

As perguntas seguintes foram destinadas a verificar qual tipo de atividade 

os militares tinham o hábito de praticar por ocasião da realização do TFM: 

 

Fig 9: Questão Nr 9. 
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A Fig 9 mostra que 80,5% dos militares sempre ou quase sempre 

costumam correr nos dias em que praticam o TFM. Essa informação é positiva, tendo 

em vista que o Manual de TFM, o EB20-MC10.350, recomenda que o treinamento 

cardiopulmonar deva ser realizado pelo menos em 3 (três) sessões semanais. 

Perguntados sobre a frequência em os militares realizavam o treinamento 

neuromuscular por ocasião do TFM, o resultado foi o seguinte:   

 

Fig 10: Questão Nr 10. 

 

Verificou-se que apenas 18,5% dos Cap Alu tinham o hábito de realizar 

sempre ou quase sempre o treinamento neuromuscular (PTC, Ginástica Básica ou 

Musculação) por ocasião do TFM.  

Perguntados sobre a frequência do treinamento utilitário por ocasião do 

TFM, o resultado foi o seguinte: 
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Fig 11: Questão Nr 11. 

 

De acordo com a Fig 11, observa-se que 91,3% dos militares nunca ou 

quase nunca realizam o treinamento utilitário (PPM, Ginástica com Toros ou o Circuito 

Operacional). Embora o Treinamento Utilitário seja previsto somente para as OM 

Operativas, este índice está muito aquém do adequado. 

 Buscando obter mais informações sobre a prática de treinamento 

neuromuscular por parte desses militares, foi perguntado sobre a frequência em que 

eles realizavam esse treinamento fora do expediente: 

 

Fig 12: Questão Nr 12. 

 

Verificou-se que apenas 42,4% dos Cap Alu tem o hábito de sempre ou 

quase sempre realizar o treinamento muscular fora do expediente. Mesmo 
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considerando que nesse grupo não está presente nenhum dos 18,5% dos militares 

que afirmaram realizar esse treinamento durante o TFM, ainda assim o percentual de 

militares praticantes do treinamento neuromuscular seria baixo, representando 

apenas 60,9% da amostra. 

  O percentual baixo de militares que realizam o treinamento neuromuscular 

Fig 10 e Fig 12, combinado com o alto percentual de militares que costumam realizar 

a atividade de corrida (atividade de impacto) com muita frequência no TFM (Fig 9) 

pode contribuir para a elevação do índice de militares lesionados. Para realizar esse 

levantamento, foram confecionadas 3 (três) perguntas, conforme as figuras 13, 14 e 

15: 

 

Fig 13: Questão Nr 13. 

 

Fig 14: Questão Nr 14. 
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Fig 15: Questão Nr 15. 

 

De acordo com a Fig 13, apenas 27,2% dos militares já sofreram alguma 

lesão grave por ocasião da realização do TFM. Entretanto, de acordo com a Fig 14, 

72,8% dos Cap Alu sofreram algum tipo de lesão nos últimos 10 anos, destacando-se 

as lesões musculares e articulares nos membros inferiores, as quais acometeram, 

respectivamente, 39,1% e 35,9% dos militares. Verifica-se ainda um número razoável 

de militares que já tiveram problema de hérnia de disco ou protusão discal (13%), 

levando-se em consideração que todos esses militares possuem menos de 40 anos 

de idade e, em média, 15 anos de serviços prestados ao EB. 

Na parte final do questionário, foram realizadas duas perguntas a respeito 

medidas que poderiam auxiliar na prevenção de lesões: 
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Fig 16: Questão Nr 16. 

 

 

Fig 17: Questão Nr 17. 

 

Na figura 16 observou-se que 96,6% dos militares acreditam que  a 

realização de treinamento neuromuscular nas sessões de TFM poderia ajudar na 

prevenção de lesões e, na figura 17, verifica-se que 82,6% concordam que seguir o 

treino previsto no QTFM elaborado por um militar possuidor do Curso de Instrutor de 

Educação Física da EsEFEx, pode ajudar a prevenir lesões em militares do EB. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prática regular de atividade é muito importante para a saúde da 

humanidade em geral. Realizar a atividade física de forma adequada é fundamental, 

pois exercícios realizados de forma incorreta ou de forma mal panejada pode 

contribuir para o surgimento de lesões. Aos militares é exigida uma boa higidez física 

para que seja garantida a operacionalidade da tropa e, assim, ela esteja pronta para 

cumprir qualquer missão a qualquer momento.  

A boa higidez física é alcançada a partir de um treinamento bem planejado 

que busque desenvolver diversas capacidades. Para o militar podem ser destacadas 

as capacidades cardiopulmonar e neuromuscular. De acordo com os resultados deste 

trabalho, esta última tem sido bastante comprometida, pois apenas 18,5% dos 

militares costumam praticar atividades neuromusculares por ocasião do TFM, 

conforme Fig 10, embora a atividade faça parte do Programa Anual de TFM e 

certamente esteja presente no QTFM semanal das OM.  

Embora, de acordo com Fig 16, 96,6% dos militares acreditem que realizar o 

treinamento neuromuscular no TFM pode ajudar na prevenção de lesões e que, 

conforme Fig 17, 82,6% acreditem que seguir o treino previsto no QTFM elaborado 

por um militar possuidor do Curso de Instrutor de Educação Física da EsEFEx pode 

ajudar a prevenir lesões em militares do EB, apenas 20,7% dos militares costumam 

verificar e executar exatamente o previsto no Quadro de Treinamento Físico Militar 

(QTFM) semanal. Como consequência, os militares deixam de realizar um 

treinamento bem planejado e acabam executando um treinamento diferente, muitas 

vezes sem qualquer planejamento, geralmente aquela “corridinha de sempre” ou 

velho futebol. Isso acaba contribuindo para que o militar tenha dificuldades em 

alcançar e manter um bom condicionamento físico ou que venha a realizar um 

treinamento incompleto e mal orientado que culmine no surgimento de lesões. 

Outro resultado que merece ser destacado é o fato de 91,3% dos militares 

não terem o hábito de realizar o treinamento utilitário por ocasião do TFM, conforme 

Fig 11. Este tipo de treinamento tem em sua essência, a realização de atividades 

tipicamente militares, visando ao desenvolvimento combinado do sistema 

cardiopulmonar e neuromuscular, além de contribuir para o de atributos da área 
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afetiva necessários ao militar. Por outro lado, é importante destacar que esse tipo 

de treinamento está previsto somente para as Organizações Militares Operativas e 

isso certamente contribuiu para que o resultado tenha sido negativo.   

Diante da análise dos resultados apresentados, não foi possível identificar 

falhas no planejamento das sessões de TFM por ocasião da confecção do QTFM, 

tendo em vista que praticamente todos os militares participantes da pesquisa não 

costumavam segui-lo. Entretanto, pelos motivos acima expostos, o fato de os 

militares não seguirem o QTFM deve ser considerada uma falha grave, a qual deve 

ser combatida por meio da conscientização dos militares e por meio de uma maior 

fiscalização por parte das Autoridades Competentes.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa que tem como finalidade verificar importância 
do correto planejamento e execução do Treinamento Físico Militar (TFM) para a operacionalidade da 
tropa e prevenção de lesões.  

Peço sua colaboração, respondendo às perguntas que se seguem (não levará mais do 
que 5 minutos). Não há respostas certas para as questões, pois o que importa é sua opinião sincera. 
Os dados desta pesquisa serão analisados em conjunto com as respostas dadas por todos os 
participantes e tratados de forma CONFIDENCIAL. 

Responda tomando por base a Organização Militar (OM) em que o senhor servia no ano 
de 2019. 
 

1. Qual a sua arma, quadro ou serviço? 

(    ) Infantaria            (    ) Cavalaria         (    ) Artilharia         (    ) Engenharia 

(    ) Comunicações         (    ) Material Bélico           (    ) Intendência 

 

2. Em qual Comando Militar de Área o senhor servia em 2019? 

(    ) Comando Militar da Amazônia      (    ) Comando Militar do Norte        

(    ) Comando Militar do Nordeste        (    ) Comando Militar do Oeste        

(    ) Comando Militar do Planalto          (    ) Comando Militar do Leste        

(    ) Comando Militar do Sudeste          (    ) Comando Militar do Sul 

 

3. O senhor considera que a boa higidez física  seja uma condicionante fundamental para a profissão 

militar? 

(    ) Sim                                           (    ) Não 

 

4. Em sua opinião, qual a importância do TFM para a manutenção da boa higidez física do militar? 

(    ) Muito importante                 (    ) Importante     

(    ) Pouco importante                 (    ) Sem importância 

 

5. Na sua OM, o Oficial responsável pelo planejamento do TFM era possuidor do Curso de Instrutor de 

Educação Física da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx)? 

(    ) Sim                                          (    ) Não 

 

6. Quantas sessões de TFM eram realizadas em sua OM por semana? 

(    ) 6        (    ) 5           (    ) 4          (    ) 3        (    ) 2       (    ) 1        (    ) Nenhuma 

 

7. Com que frequência o senhor, estando pronto para o serviço em sua OM, realizava o TFM nos dias 

previstos? 

(    ) Sempre               (    ) Quase sempre                  (    ) Às vezes 

(    ) Quase nunca          (    ) Nunca 
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8. O senhor verificava e executava exatamente o previsto no Quadro de Treinamento Físico Militar 

(QTFM) semanal? 

(    ) Sim                                          (    ) Não 

 

9. Nos dias em que o senhor comparecia às seções de TFM, com qual frequência o senhor realizava 

treinamento de corrida (corrida contínua, TIA, Fartlek, etc.)? 

(    ) Sempre               (    ) Quase sempre                  (    ) Às vezes 

(    ) Quase nunca          (    ) Nunca 

 

10. Nos dias em que o senhor comparecia às seções de TFM, com qual frequência o senhor realizava 

treinamento neuromuscular (PTC, Ginástica Básica ou Musculação)? 

(    ) Sempre               (    ) Quase sempre                  (    ) Às vezes 

(    ) Quase nunca          (    ) Nunca 

 

11. Nos dias em que o senhor comparecia às seções de TFM, com qual frequência o senhor realizava 

treinamento utilitário (PPM, Ginástica com Toros ou Circuito Operacional)? 

(    ) Sempre               (    ) Quase sempre                  (    ) Às vezes 

(    ) Quase nunca          (    ) Nunca 

 

12. Com qual frequência o senhor realizava treinamento neuromuscular fora do expediente? 

(    ) Sempre               (    ) Quase sempre                  (    ) Às vezes 

(    ) Quase nunca          (    ) Nunca 

 

13. O senhor já sofreu alguma lesão grave por ocasião da realização do TFM ou TAF? 

(    ) Sim                                          (    ) Não 

 

14. Assinale os tipos de lesões que senhor sofreu nos últimos 10 anos (pode marcar mais de uma 

opção): 

[    ] Hérnia de disco ou protusão discal;           [    ] Outro problema na coluna vertebral; 

[    ] Lesão em articulações dos membros inferiores (pernas);  

[    ] Lesão em articulações dos membros superiores (braços); 

[    ] Lesão muscular nos membros inferiores;     

[    ] Lesão muscular nos membros superiores;     [    ] Outra...        [    ] Nenhuma 

 

15. Caso tenha assinalado "outra" no item anterior, indique o tipo de lesão sofrida. 

 

 



 

21 

 

 

16. O senhor acredita que a realização de treinamento neuromuscular nas sessões de TFM pode ajudar 

na prevenção de lesões? 

(    ) Sim                                          (    ) Não 

 

17. O senhor acredita que seguir o treino previsto no QTFM elaborado por um militar possuidor do 

Curso de Instrutor de Educação Física da EsEFEx pode ajudar a prevenir lesões em militares do EB? 

(    ) Sim                                          (    ) Não 

 


