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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema aplicativo 

de avaliação física que será utilizado pelo Laboratório de Esforço Físico (LAEF) do 

Centro de Desportos da UFSC.  

 O sistema armazena várias medidas e resultados de cada pessoa, através de 

telas de entrada de dados, salvando-as em um sistema de Banco de Dados 

Relacional. Cálculos e consultas ao Banco de Dados são feitos com esses dados, 

são mostrados na tela e podem ser impressos para a pessoa que realizou a 

avaliação. Além disso o sistema permite que seu operador adicione, altere ou exclua 

os valores obtidos de cada pessoa.  

 Além da parte introdutória, este relatório apresenta, na sua estrutura, alguns 

conceitos de Banco de Dados, e Orientação a Objetos, e mostra como é feita uma 

Avaliação Física, o Banco de Dados do Software, as Classes do Sistema, os 

Softwares Utilizados e as Conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

 

2 CONCEITOS DE BANCO DE DADOS 

 

Hoje em dia o termo Banco de Dados é bastante popular em diversas áreas 

de atuação. Com o aumento da utilização de computadores na manipulação de 

dados que envolvem diversas aplicações, os bancos de dados estão sendo 

desenvolvidos e aplicados nas diferentes áreas que envolvem o comércio, a 

indústria e a pesquisa acadêmica, entre outras.  

Por exemplo, uma conta bancária faz parte de uma coleção imensa de contas 

bancárias de nosso banco, o Título Eleitoral ou o Cadastro de Pessoa Física (CPF), 

certamente estão armazenados em Bancos de Dados de grande porte. Quando um 

valor é sacado no Caixa Eletrônico do banco, o saldo e as movimentações 

existentes nessa conta bancária já estão à disposição do cliente. 

       Mas o que vem a ser um Banco de Dados? Um Banco de Dados (ou Base de 

Dados) é uma coleção de dados relacionados, organizado e armazenado de forma a 

possibilitar fácil manipulação, incluindo alterações, inserções, remoções e consultas. 

Os tipos de “coleções de dados” são ilimitados, ou seja, quaisquer aplicações do 

mundo real que possam ser representadas através de dados computáveis, podem 

ser armazenadas em um Banco de Dados. Exemplos de coleções são: dados de um 

Banco Financeiro, dados de Controle de uma Universidade, dados de Controle de 

Estoque de Empresas, dados sobre os Genes Humanos (projeto Genoma), dados 

sobre Metereologia, etc. 

       A manipulação desses dados armazenados é feita por um conjunto de 

programas computadorizados denominado Sistema Gerenciador de Bancos de 

Dados (SGBDs). Um SGBD tem uma gama de funções pré-implementadas que 

gerenciam as operações de inserção, remoção, atualização e consulta dos dados 

armazenados. 

       Os SGBDs e os Bancos de Dados juntos formam um ambiente denominado 

Sistema de Banco de Dados (SBD). Pode-se definir esse sistema como um 

ambiente cujo objetivo global é registrar e manter informação. Um SBD busca 

oferecer:  

• Rapidez: consultas on-line para informação;  
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• Disponibilidade total: toda a informação contida no interior da base está 

disponível o tempo todo;  

• Flexibilidade: questões não tratadas tornam-se tratáveis, ou seja, mudanças 

são relativamente fáceis de se implementar.  

• Integridade: a duplicação de dados é reduzida, e políticas de atualização 

podem ser padronizadas, resultando em consistência de dados.  

 

Fazem parte de um SBD:  

• Dados: valores fisicamente registrados no Banco de Dados;  

• Hardware: memória secundária, unidades de controle, canais de 

comunicação, etc.  

• Software: SGBD.  

• Usuários: todos os usuários que estão envolvidos na definição e utilização de 

um Banco de Dados. Esses usuários podem ser divididos em três classes:  

o programadores de aplicações: responsáveis pela escrita de programas 

de aplicação que utilizem o Banco de Dados;  

o usuários finais: utilizam uma linguagem de consulta fornecida como 

parte integrante do sistema, ou podem chamar uma aplicação escrita 

pelo programador sob a forma de um programa (efetua operações de 

recuperação, criação, eliminação ou modificação);  

o DBA: administrador do Banco de Dados, ou seja, o responsável pelo 

controle do “bom funcionamento” do Banco de Dados. 

 A linguagem SQL (Structured Query Language) representa um conjunto de 

comandos responsáveis pela definição das tabelas, comandos e atualização dos 

dados em um S.G.B.D. Os comandos existentes nesta linguagem são subdivididos 

em dois grupos:  

• Comandos DDL (Data Definition Language) - Conjunto de comandos 

responsáveis pela criação, alteração e remoção da estrutura das tabelas e 

índices de um sistema.  

• Comandos DML (Data Manipulation Language) - Conjunto de comandos 

responsáveis pela consulta e atualização dos dados armazenados em um 

Banco de Dados. 
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2.1 PRINCIPAIS INSTRUÇÕES EM SQL 

2.1.1 Instrução CREATE TABLE 

 A instrução CREATE TABLE cria uma tabela no banco de dados especificado. 

 

SINTAXE: 

 

CREATE TABLE [bancos_de_dados.[ proprietario.] nome_da_tabela 

( 

nome_da_coluna tipo_de_dados [identity:constraint:NULLINOT NULL] 

[...] 

) 

 

• nome_da_tabela: é o nome da nova tabela seguindo as regras para 

identificadores. Ele também deve ser único dentro do banco de dados para 

seu proprietário. Isso significa que se dois usuários tiverem permissões para 

criar tabelas dentro de um banco de dados, as próprias tabelas podem ter o 

mesmo nome, mas ainda serão consideradas única porque o nome do 

proprietário forma parte do nome de tabelas. 

• nome_da_coluna: é o nome da coluna e deve seguir as regras para 

identificadores. 

• tipo_de_dados: é o tipo de dados da coluna. A ultima parte é opcional. Você 

pode especificar a propriedade identity, limitações de campo e nulidade. 

2.1.2 Instrução SELECT 

Instrui o programa principal do banco de dados para retornar a informação 

como um conjunto de registros.  

 

SINTAXE: 

SELECT [predicado { * | tabela.* | [tabela.]campo1 [AS alias1] [, [tabela.]campo2 [AS 

alias2] [, ...]]} 

FROM expressãotabela [, ...] [IN bancodedadosexterno] 

[WHERE... ] 

[GROUP BY... ] 
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[HAVING... ] 

[ORDER BY... ] 

[WITH OWNERACCESS OPTION] 

A instrução SELECT tem as partes abaixo: 

• predicado: Um dos seguintes predicados: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW ou 

TOP. Usa-se o predicado para restringir o número de registros que retornam. 

Se nenhum for especificado, o padrão será ALL. 

• *: Especifica que todos os campos da tabela ou tabelas especificadas são 

selecionados. 

• tabela: O nome da tabela que contém os campos dos quais os registros são 

selecionados. 

• campo1, campo2: Os nomes dos campos dos quais os dados serão 

recuperados. Se for incluido mais de um campo, estes serão recuperados na 

ordem listada. 

• alias1, alias2: Os nomes que serão usados como títulos de colunas em vez 

dos nomes originais das colunas na tabela. 

• expressãotabela: O nome da tabela ou tabelas contendo os dados que se 

quer recuperar. 

• bancodedadosexterno: O nome do banco de dados que contém as tabelas 

em expressãotabela se não estiver no banco de dados atual. 

 Para executar esta operação, o programa principal de banco de dados 

procura a tabela ou tabelas especificadas, extrai as colunas escolhidas, seleciona as 

linhas que satisfazem o critério e classifica ou agrupa as linhas resultantes na ordem 

especificada.  

 A instrução SELECT não muda os dados no banco de dados. SELECT é 

normalmente a primeira palavra em uma instrução SQL. A maior parte das 

instruções SQL são instruções SELECT.  

 A sintaxe mínima da instrução SELECT é: SELECT campos FROM tabela. 

Você pode usar um asterisco (*) para selecionar todos os campos na tabela. O 

exemplo abaixo seleciona todos os campos na tabela Funcionários:  

 

SELECT * FROM Funcionários; 
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 Se o nome de um campo estiver incluído em mais de uma tabela na cláusula 

FROM, deve-se precedê-lo com o nome da tabela e o operador “.” (ponto). No 

exemplo abaixo, o campo Departamento está nas tabelas Funcionários e 

Supervisores. A instrução SQL seleciona Departamento da tabela Funcionários e 

NomeSupv da tabela Supervisores:  

 

SELECT Funcionários.Departamento, Supervisores.NomeSupv 

FROM Funcionários INNER JOIN Supervisores 

WHERE Funcionários.Departamento = Supervisores.Departamento; 

  

 Pode-se usar outras cláusulas na instrução SELECT para restringir e 

organizar posteriormente os seus dados retornados.  

 A cláusula ORDER BY é opcional. Entretanto, se houver necessidade de 

classificar os dados, deve-se utilizar a cláusula ORDER BY. O padrão ordem de 

classificação é ascendente (A a Z, 0 a 9). Os dois exemplos abaixo classificam os 

nomes dos funcionários pelo sobrenome. 

 

SELECT Sobrenome, Nome FROM Funcionários ORDER BY Sobrenome; 

SELECT Sobrenome, Nome FROM Funcionários ORDER BY Sobrenome ASC; 

 

 Para classificar os dados em ordem descendente (Z a A, 9 a 0), adiciona-se a 

palavra reservada DESC ao final de cada campo que se quiser classificar em ordem 

descendente. O exemplo abaixo seleciona salários e os classifica em ordem 

descendente. 

 

SELECT Sobrenome, Salário FROM Funcionários ORDER BY Salário DESC, 

Sobrenome; 

 

2.1.3 Instrução INSERT INTO 

Adiciona um ou vários registros a uma tabela. Isto é referido como consulta 

anexação. 

 

SINTAXE: 
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Consulta anexação de vários registros: 

INSERT INTO destino [IN bancodedadosexterno] [(campo1[, campo2[, ...]])] 

SELECT [origem.]campo1[, campo2[, ...] 

FROM expressãodetabela 

Consulta anexação de um único registro: 

INSERT INTO destino [(campo1[, campo2[, ...]])] 

VALUES (valor1[, valor2[, ...]) 

 

A instrução INSERT INTO tem as partes abaixo: 

• destino: O nome da tabela ou consulta em que os registros devem ser 

anexados. 

• bancodedadosexterno: O caminho para um banco de dados externo. Para 

uma descrição do caminho, consulte a cláusula IN. 

• origem: O nome da tabela ou consulta de onde os dados devem ser copiados. 

• campo1, campo2: Os nomes dos campos aos quais os dados devem ser 

anexados, se estiverem após um argumento destino, ou os nomes dos 

campos dos quais se deve obter os dados, se estiverem após um argumento 

origem. 

• expressãodetabela: O nome da tabela ou tabelas onde os registros são 

inseridos. Este argumento pode ser um único nome de tabela ou uma 

combinação  resultante de uma operação INNER JOIN, LEFT JOIN ou RIGHT 

JOIN  ou ainda de uma consulta gravada. 

• valor1, valor2: Os valores que serão inseridos em campos específicos do 

novo registro. Cada valor é inserido no campo que corresponde à posição do 

valor na lista: Valor1 é inserido no campo1 do novo registro, valor2 no 

campo2 e assim por diante. Deve-se separar os valores com uma vírgula e 

colocar os campos de textos entre aspas (" "). 

Este exemplo cria um novo registro na tabela "Funcionários": 

 

INSERT INTO Funcionários (Nome,Sobrenome, Título)  

VALUES ("André", "Pereira", "Estagiário"); 
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2.1.4 Declaração UPDATE 

Cria uma consulta atualização que altera os valores dos campos em uma 

tabela especificada com base em critérios específicos. 

 

SINTAXE: 

UPDATE tabela 

SET valornovo 

WHERE critério; 

 

A instrução UPDATE tem as partes abaixo: 

• tabela: O nome da tabela cujos dados serão modificados. 

• valornovo: Uma expressão que determina o valor a ser inserido em um 

campo específico nos registros atualizados. 

• critério: Uma expressão que determina quais registros devem ser 

atualizados. Só os registros que satisfazem a expressão são atualizados. 

A declaração UPDATE é especialmente útil quando você quer alterar muitos 

registros ou quando os registros que você quer alterar estão em várias tabelas. 

Pode-se alterar vários campos ao mesmo tempo. O exemplo abaixo aumenta o valor 

do pedido em 10% e o valor do frete em 3% para embarques do Reino Unido:  

 

UPDATE Pedidos SET ValorPedido = ValorPedido * 1.1, Frete = Frete * 1.03 

WHERE PaísEmbarque = 'RU'; 

 O UPDATE não gera um conjunto de resultados. Se houver necessidade de 

saber quais resultados serão alterados, deve-se examinar primeiro os resultados da 

consulta seleção que use os mesmos critérios e então execute a consulta 

atualização. 

2.1.5 Instrução DELETE 

Cria uma consulta exclusão que remove registros de uma ou mais tabelas 

listadas na cláusula FROM que satisfaz a cláusula WHERE. 

 

SINTAXE: 

DELETE [tabela.*] 

FROM tabela 
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WHERE critério 

 

A instrução DELETE tem as partes abaixo: 

• tabela.*: O nome opcional da tabela da qual os registros são excluídos. 

• tabela: O nome da tabela da qual os registros são excluídos. 

• critério: Uma expressão que determina qual registro deve ser excluído. 

DELETE é especialmente útil quando se quer excluir muitos registros. Para 

eliminar uma tabela inteira do banco de dados, pode-se usar o método Execute com 

uma instrução DROP.  

 Entretanto, ao se eliminar a tabela, a estrutura é perdida. Por outro lado, 

quando você usa DELETE, apenas os dados são excluídos. A estrutura da tabela e 

todas as propriedades da tabela, como atributos de campo e índices, permanecem 

intactos.  

 Pode-se usar DELETE para remover registros de tabelas que estão em uma 

relação um por vários com outras tabelas. Operações de exclusão em cascata fazem 

com que os registros das tabelas que estão no lado "vários" da relação sejam 

excluídos quando os registros correspondentes do lado "um" da relação são 

excluídos na consulta. Por exemplo, nas relações entre as tabelas Clientes e 

Pedidos, a tabela Clientes está do lado "um" e a tabela Pedidos está no lado "vários" 

da relação. Excluir um registro em Clientes faz com que os registros 

correspondentes em Pedidos sejam excluídos se a opção de exclusão em cascata 

for especificada. 

 Uma consulta de exclusão exclui registros inteiros e não apenas dados em 

campos específicos. Para excluir valores de um campo específico, deve-se criar uma 

consulta atualização que mude os valores para Null. 

Este exemplo exclui todos os registros de funcionários cujo título é Estagiário. 

Quando a cláusula FROM inclui apenas uma tabela, não é necessário indicar o 

nome da tabela na instrução DELETE. 

 

DELETE * FROM Funcionários WHERE Título = 'Estagiário'; 
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3 CONCEITOS DE ORIENTAÇÃO A OBJETOS 

A Orientação a Objetos representa um novo paradigma para resolver velhos 

problemas. É preciso lembrar que um paradigma descreve um conjunto de regras 

para resolver um problema dentro de um contexto com fronteiras bem definidas. Os 

paradigmas influenciam a nossa percepção, ajudando a organizar e ordenar a 

maneira como olhamos o mundo. 

Neste contexto, a orientação a objetos introduz uma abordagem inovadora 

baseada em representações de conceitos do mundo real. A partir dessa perspectiva, 

os problemas são classificados em função das suas características através do 

processo de abstração. Toda classe é uma abstração que descreve um conjunto de 

comportamentos (operações) e dados (atributos) comuns no contexto de um 

problema. Em termos práticos, isto significa que um objeto representa uma entidade 

qualquer pertencente ao domínio do mundo real. 

Segundo esta abordagem, o objeto é o elemento básico para a representação 

e solução dos problemas como pode ser visto na Figura 1. 

 
Figura 1: Os objetos representam entidades do mundo real 

 

A priori, não existe nenhuma regra formal que determine os requisitos para 

classificar uma linguagem de programação como “Orientada a objetos”. Contudo, as 

linguagens de programação devem, no mínimo, implementar os quatro princípios 

essenciais da orientação a objetos: abstração de dados, encapsulamento, herança e 

polimorfismo. Segundo este princípio, podemos afirmar que o Object Pascal é uma 

linguagem orientada a objetos. 

Todavia, devemos esclarecer que nem todos os programadores aproveitam o 

potencial proveniente do uso de uma linguagem orientada a objetos. Em termos 

práticos, os benefícios advindos do uso de uma linguagem orientada a objetos estão 
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focalizados principalmente nas atividades de manutenção e, sobretudo, na 

reutilização de código. 

Na prática, a adoção de uma abordagem orientada a objetos não oferece 

muitos benefícios tangíveis a curto prazo em comparação com as abordagens 

tradicionais. Contudo, a longo prazo, o uso de práticas consistentes de orientação a 

objetos aumenta sensivelmente a produtividade em função do alto índice de 

reutilização. 

A seguir é apresentada uma breve explanação de cada um dos quatro 

princípios essenciais da orientação a objetos. 

Abstração de dados: O princípio da abstração está fundamentado na maneira 

como o ser humano é capaz de lidar com problemas excessivamente complexos. 

Neste caso, os problemas são decompostos em problemas menores, ignorando-se 

os detalhes considerados irrelevantes no contexto do problema a ser resolvido. O 

propósito da abstração de dados é obter um modelo mais simples do que a entidade 

real. Para ilustrar, consideremos um exemplo onde será preciso construir uma classe 

para representar um automóvel para um software de revenda de carros. Como 

resultado, obtemos um modelo com os dados e operações pertinentes ao contexto 

de um software de revendas de carros, como pode ser visto na Figura 2. O modelo 

apresentado pode ser descrito em Object Pascal da seguinte maneira: 
 

type 

  TAutoMovel = class 

  private 

    FNome: string; 

    FFabricante: string; 

    FAnoFabricacao: Integer; 

    FValor: Real; 

    procedure CalcularJuros; 

  public 

    function ObterNome: string; 

    function ObterFabricante: string; 

    function ObterAnoFabricacao: Integer; 

    function ObterValor: Real; 

  end; 
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Figura 2: Abstração de dados 

 

Encapsulamento: O encapsulamento, também conhecido como “Ocultação de 

informação”, é um mecanismo que determina o grau de visibilidade dos dados 

(operações e atributos) de um objeto em relação aos outros. Do ponto de vista 

prático, o encapsulamento promove a independência entre os aspectos internos e as 

interfaces externas de um objeto, assegurando a integridade dos dados contra 

interferências externas. A partir dessa perspectiva, tomemos como exemplo, a 

construção de uma Classe para representar uma conta corrente; durante o processo 

de abstração, você deverá determinar quais operações e atributos serão ocultos ou 

acessíveis em relação aos outros objetos. A Figura 3 apresenta uma suposta Classe 

de conta corrente de acordo com o problema proposto anteriormente. Esta Classe 

pode ser descrita em Object Pascal da seguinte forma: 
 

type 

  TContaCorrente = class 

  private 

    FSaldo: Real; 

    procedure CalcularJuros; 

   protected 

     procedure ObterSaldo; 

   public 

     procedure ImprimirExtrato; 

   end; 

 

 

Figura 3: Encapsulamento 
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Do ponto de vista teórico, a visibilidade é classificada em Private, Protected e 

Public; contudo, o Object Pascal introduz duas novas classificações: Published e 

Automated; como pode ser visto na Tabela I. O símbolo “^” significa que os atributos 

não pertencem a nenhuma classificação, ou seja, são  considerados como públicos. 

 

Tipo Símbolo Descrição 

Private 
- 

Determina que as operações ou atributos serão acessíveis 

somente pela Classe no qual eles pertencem 

Protected 

# 

Determina que as operações ou atributos serão acessíveis 

pela Classe no qual eles pertencem ou pelas suas 

subclasses, caso existam 

Public 
+ 

Determina que as operações ou atributos serão acessíveis 

por qualquer Classe 

Published 
 

Determina que as operações ou atributos serão publicados 

no Object Inspector e serão acessíveis por qualquer Classe 

Automated 

 

Determina que as operações ou atributos serão usados 

para criar servidores de automação OLE. Esse identificador 

ainda é mantido para manter compatibilidade com o Delphi 

2 

Tabela I: Tipos de visibilidade 

 

Herança: Como o nome indica, o princípio da herança, promove a 

transmissão de similaridades entre Classes. A herança é, sem dúvida, a 

característica mais importante do paradigma de orientação a objetos, fornecendo um 

mecanismo simples para a criação de novas Classes a partir de outras Classes já 

existentes. 

Além disso, a herança implica na organização das Classes de forma 

hierárquica, baseando-se no nível de especialização entre as Classes. Por esta 

razão, a herança introduz a reutilização sistemática de código durante as fases de 

desenvolvimento e manutenção de um software. A fim de dar ao leitor uma 

exposição sobre a aplicação da herança, consideremos um exemplo onde uma 

empresa de transportes aéreos precisa criar um novo cartão de fidelidade com a 

finalidade de oferecer maiores vantagens durante o processo de adição de novas 
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milhas para os clientes que utilizam os seus serviços com maior freqüência. 

Segundo esta abordagem, a Figura 4 apresenta o modelo com a representação do 

relacionamento de herança entre as Classes do problema proposto. Tendo como 

ponto de partida a classe de cartão de fidelidade existente, reescreveremos ou 

criaremos novas operações, como pode ser visto no trecho de código abaixo: 
 

type 

  TCartaoFidelidade = class 

  private 

    FSaldoMilhas: Real; 

  protected 

    procedure AdicionarMilhas(PMilhas: Real); virtual; 

  public 

    procedure ImprimirSaldoMilhas; 

  end; 

type 

  TCartaoFidelidadeOuro = class(TCartaoFidelidade) 

  private 

    FSaldoMilhas: Real; 

  protected 

    procedure AdicionarMilhas(PMilhas: Real); override; 

  public 

    procedure ImprimirSaldoMilhas; 

  end; 

Como se nota, no trecho de código acima, a operação AdicionarMilhas que 

tinha sido declarada como virtual na classe TCartaoFidelidade foi reescrita na classe 

TCartaoFidelidadeOuro para atender o problema proposto. Nesta abordagem, o 

benefício óbvio, é sem dúvida, a reutilização de código feita de forma sistemática 

durante o processo de herança. 
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Figura 4: Herança 

 

Outra forma de promover a herança é feita através da herança visual. Esta 

abordagem é feita por meio da criação de um formulário agregando diversos 

comportamentos pré-concebidos, como por exemplo, um formulário de cadastro. 

Desta forma, todas as operações inerentes ao acesso ao banco de dados e controle 

de transações, além de detalhes específicos de interface, são reunidos num único 

formulário (SuperClasse) a fim de viabilizar a promoção da herança. Em contraste 

direto, todo formulário que herdar as características dessa SuperClasse será 

chamado de SubClasse (Figura 5). O Delphi oferece um recurso para organizar e 

armazenar as SuperClasses chamado Repositório. Pode-se adicionar novas 

SuperClasses no repositório para que elas possam ser reutilizadas em suas 

aplicações. 

 

 
Figura 5: Herança visual 

 

O modelo apresentado na Figura 6 pode ser descrito em Object Pascal da 

seguinte maneira: 

 
type 

  TRelogio = class 

  private 

    FHora: TDateTime; 

  public 

    procedure AjustarHora(PHora: TDateTime); virtual; 

  end; 

 

type 

  TRelogioDigital = class(TRelogio) 

  private 

    FHora: TDateTime; 
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  public 

    procedure AjustarHora(PHora: TDateTime); override; 

  end; 

implementation 

procedure TRelogio.AjustarHora(PHora: TDateTime); 

begin 

  ShowMessage(`Implementação da classe TRelogio`); 

end; 

procedure TRelogioDigital.AjustarHora(PHora: TDateTime); 

begin 

  ShowMessage(`Implementação da classe TRelogioDigital`); 

end; 

 

 
Figura 6: Polimorfismo 

 

Como se nota, no trecho de código acima, foram feitas duas implementações 

diferentes para o método AjustarHora. Ilustra o uso efetivo do polimorfismo o trecho 

de código abaixo: 

 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  Relogio := Trelogio; 

begin 

  Relogio := TRelogio.Create; 

  Relogio.AjustarHora(Now); // exibirá o texto ‘Implementação da classe 

                            // TRelogio` 

  Relogio.Free(); 

end; 

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
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var 

  Relogio := TRelogio; 

begin 

  Relogio := TRelogioDigital.Create; 

  Relogio.AjustarHora(Now); // exibirá o texto `Implementação da classe  

                            // TRelogioDigital` 

  Relogio.Free(); 

end; 

 

Em ambos os casos apresentados no trecho de código acima, nota-se que o 

endereço da operação foi determinado em tempo de execução em função do 

contexto. Nada impede, porém, que uma operação seja redeclarada. Para tal tarefa, 

deve-se utilizar a diretiva overload. Caso a operação seja redeclarada utilizando uma 

assinatura (parâmetros) diferente da SuperClasse, basta utilizar a diretiva 

reintroduce, como pode ser visto no trecho de código abaixo: 

 
type 

  TRelogio = class 

  private 

    FHora: TDateTime; 

  public 

    procedure AjustarHora(PHora: TDateTime); virtual; 

  end; 

 

type 

  TRelogioDigital = class(TRelogio) 

  private 

    FHora: TDateTime; 

  public 

    procedure AjustarHora(PHora: string); reintroduce; overload; 

  end; 

 

Muito embora a orientação a objetos não seja uma tecnologia 

necessariamente nova, ainda existe uma quantidade enorme de programadores e 

analistas que desconhecem a sua abordagem ou implementação. Em ambos os 

casos, é absolutamente essencial que esses profissionais procurem aprender e 

aplicar essa tecnologia para estabelecer uma linguagem comum de conceitos e 

manter um conjunto integrado e coerente de Classes para introduzir a reutilização 
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sistemática no processo de desenvolvimento de software. O completo entendimento 

da importância da orientação a objetos na atual conjuntura, é um ponto fundamental 

para o sucesso de qualquer projeto cujo objetivo seja a construção de software de 

qualidade. 
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4 AVALIAÇÃO FÍSICA 

4.1 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

4.1.1 Introdução 

Antropometria é uma maneira de determinar objetivamente os aspectos 

referentes ao desenvolvimento do corpo humano, assim como para determinar as 

relações existentes entre físico e performance (Velho et. al. , apud Petroski, 1999). 

Este método de medição sistematizada vem sendo empregado para a 

obtenção de dados quanto à forma, tamanho, proporção e na composição corporal, 

representando uma vasta fonte de informações a respeito do ser humano (COSTA, 

1999). 

As áreas de aplicação das medidas obtidas através dos métodos 

antropométricos são muito vastas, desde o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento do homem até a construção de mobiliário, roupas, maquinário, 

ambientes de trabalho, transportes (ROEBUCK, 1975). 

Na arquitetura e na ergonomia a antropometria é utilizada para adequar 

dimensões e os movimentos do corpo humano que são os determinantes da forma e 

tamanho dos equipamentos, mobiliários e espaço, ou pelo menos deveriam ser. 

Todos os que projetam deveriam conhecer as relações entre os membros de um 

homem normal e qual é o espaço de que necessita para se deslocar para trabalhar 

ou para descansar em várias posições. Ainda nos servimos, para dar a noção de 

dimensão, além da existência do metro, de elementos como: tantas braças de 

comprimento por outro tanto de largura; a altura de um homem, ou a largura de 

tantos pés (WALTRICK, 1996). 

A Biomecânica é uma disciplina que se ocupa de análises físicas de sistemas 

biológicos, o que inclui os movimentos do corpo humano. Para que ocorra isso é 

necessário que haja uma equipe multidisciplinar. As pesquisas voltadas para essa 

área utilizam-se muito das medidas antropométricas como um recurso para 

descrever e fundamentar seus estudos, além de servir como auxiliar para outros 

métodos de medição em Biomecânica, como dinamometria e cinemetria (AMADIO, 

1996). 
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Por sua importância e aplicabilidade é necessário que haja uma padronização 

dos procedimentos aplicados, que sejam realizados preferencialmente com 

instrumentos específicos e com erros de medidas conhecidas.  

Uma medição antropométrica mede Massa Corporal, Estatura, Altura tronco-

cefálica, Envergadura, Circunferências de membros superiores e inferiores e 

Diâmetros Ósseos. 

4.1.2 Histórico 

O termo antropometria é de origem grega, sendo que ANTHROPO quer dizer 

“Homem” e METRY significa “medida” (ROEBUCK, 1975). 

Embora a Antropometria tenha sua sistematização feita modernamente, 

desde o princípio das civilizações o uso da ciência das medidas vem sendo utilizado, 

sendo muito antiga a curiosidade do homem em medir o seu corpo, utilizando-se 

como unidade de medida parte do próprio corpo (ROCHA, 1998). 

Também desde os primórdios da humanidade procurou-se associar a idéia de 

tamanho com a habilidade funcional dos indivíduos e relacionar com medidas de 

proporção entre as partes (ROEBUCK, 1975). 

Os antigos egípcios já sabiam da existência de proporções entre a parte e o 

todo do corpo, sendo que as medidas eram feitas tomando-se como base o 

comprimento do dedo médio do sacerdote. Essa unidade de medida surgiu entre os 

séculos XXXV e XXII a.C., sendo que para os egípcios a estatura ideal deveria 

corresponder a dezenove vezes essa medida e para os gregos era oito vezes a 

altura da cabeça. Também na Índia o uso do corpo como padrão de medida era 

utilizado. Num tratado encontrado na antiga civilização da Índia, denominado Slipi 

Sastri, o qual analisava o perfil morfológico do corpo humano, este era dividido em 

480 partes. Aplicava-se o uso de medidas, por exemplo, para saber o tipo ideal de 

um atleta para vencer uma olimpíada, dado este encontrado no livro de Philostratos 

“Peri Gymnastikis” (PETROSKI, 1999; ROCHA, 1998). 

A origem dos estudos antropométricos data do século VII a V a.C., na Europa, 

com os atenienses e os espartanos, os quais exerceram a hegemonia política grega. 

Para esses povos os exercícios físicos objetivavam a preparação militar, a disciplina 

cívica e o endurecimento do corpo, a energia física e espiritual. Para os atenienses a 

educação corporal tinha lugar de destaque, adquirindo padrões de eficiência 
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educacional, fisiológica, terapêutica, estética e moral (Velho et al. apud PETROSKI, 

1999). 

Mesmo na Bíblia são feitas referências quanto às diferenças de tamanho, 

como a existência de “gigantes”, e a comparação dos tipos corporais, como entre 

Esaú e Jacó (ROEBUCK, 1975). 

Foi Vitruvius, arquiteto e teorista romano, que por volta do ano 15 d.C., 

publicou uma obra composta por dez livros sobre Arquitetura onde, no Livro III, 

defendeu o corpo humano como modelo de medida, número e simetria para obras 

da construção civil, mencionando as “proporções recíprocas” do corpo em si, 

surgindo as primeiras raízes para o estudo da Proporcionalidade (PETROSKI, 1999). 

Marco Polo, navegador italiano, entre 1273 e 1295 em suas diversas viagens 

pelo mundo fez várias observações, constatando que havia diversas raças, povos e 

culturas existentes, bem como diferenças de tamanho e estrutura corporal que eram 

significativas, podendo ser consideradas precursoras da Antropologia Física. Essa é 

uma ciência que se relaciona intimamente com a Biometria e, claro, com a 

Antropometria. Acredita-se que foi através da Antropologia Física que se fez a 

primeira comparação entre características de grupos humanos (PETROSKI, 1999; 

ROEBUCK, 1975). 

Após a primeira década do movimento renascentista ressurgiu o interesse 

pelas proporções humanas e a harmonia corporal, voltando a idéia grega, que foi 

abandonada devido ao domínio do Império Romano. Foi nesta época que Leonardo 

Da Vinci, baseado nos estudos de Vitruvius, elaborou um desenho onde detalhava 

músculos e articulações, bem como as proporções do corpo humano. Miguelangelo, 

por desconhecer os nomes, distinguiu os músculos através de sinais convencionais 

(PETROSKI, 1999). 

A Antropometria Científica se deu quando Albrecht Durer (1471-1528) 

publicou “Four Books of Human Proportions”. Em 1628, praticamente um século 

depois, Gerard Thibault analisou dimensões de um esgrimista detalhadamente, 

utilizando a cabeça como índice para determinar proporcionalidade (De Rose apud 

PETROSKI, 1999). Andreas Vesalius, em 1543, escreveu “De Humani Corporis 

Fábrica”, intensificando a busca da relação entre a estrutura humana e sua função e 

em 1645 Alphonso Borelli publicou “De Motu Animalium”, onde explicou o trabalho 

muscular em termos físicos e demonstrou a mecânica da ação dos músculos e 

ossos (PETROSKI, 1999). 
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Acredita-se que em 1659 o termo Antropometria foi utilizado pela primeira vez 

em seu sentido contemporâneo, na tese de graduação do alemão Sigismund 

Elsholtz, que se inspirou nas leituras de Pitágoras e Platão e na filosofia médica da 

época para a realização de sua tese (Maia & Janeira apud PETROSKI, 1999). 

Linné (1707-1778), Buffon (1707-1788) e White (1728-1813) fundaram a 

ciência que veio a chamar-se de Antropometria Racial Comparativa, mostrando a 

existência de diferenças proporcionais entre as várias raças. Na Inglaterra, em 1760, 

com a Revolução Industrial, ocorreram mudanças radicais, onde o corpo passou a 

ser visto como fonte de produção (PETROSKI, 1999; ROEBUCK, 1975).  

Quem relatou pela primeira vez a avaliação dos dados antropométricos 

completos foi Blumenbach (1752-1840), em seu tratado “On the Natural Differences 

in Mankind”. Em 1838, Humphrey realizou medidas detalhadas do úmero, rádio, 

fêmur e tíbia em esqueletos de 25 homens brancos e 25 homens negros. Broca 

(1824-1880) fundou a Escola de Antropologia em Paris (ROEBUCK, 1975). 

Lambert Adolfhe Jaques Quetelet (1796-1874), que é considerado o pai da 

antropometria científica por ter aplicado em 1841 métodos estatísticos nos estudos 

dos seres humanos, adotando a análise científica, mostrou a aplicabilidade da 

Teoria da Curva Normal de Gauss para estudar fenômenos biológicos, tornando 

possível então a distribuição das medidas em forma de sino, e assim, estudar as 

medidas antropométricas. Em 1871, a partir de seus achados, ele criou o que 

conhecemos hoje por IMC (Índice de Massa Corporal) (PETROSKI, 1999; 

ROEBUCK, 1975). 

Zeissing, em 1854, realizou a primeira investigação envolvendo mensuração 

física com estudantes belgas. Em 1860, Cronwell estudou o crescimento de 

escolares de ambos sexos, com idades entre 8 e 18 anos, em Manchester, que 

descobriu e citou as diferenças pôndero-estaturais entre estes e em 1861, nos EUA 

foi realizado o primeiro estudo antropométrico aplicado à Educação Física por 

Edward Hitchcock na Universidade de Amherst, Massachussets, onde realizou 

medições de estudantes envolvendo peso, estatura, perímetros, força de braços, e 

desenvolveu tabelas que mostravam resultados médios destas variáveis. Outro 

médico, o Doutor Sargent, mediu valores antropométricos e a capacidade pulmonar 

de estudantes, em Havard, publicando um “manual” de medidas físicas de atletas e 

também normas representando medidas físicas de colegiais masculinos e femininos 

(Mathews apud PETROSKI, 1999). 
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Aproximadamente nesse mesmo período em que a ênfase estava nos 

estudos voltados para as medidas estáticas, começou a desenvolver-se um 

interesse pelo movimento. Nicolas Oresme discutiu os conceitos sobre a 

representação gráfica do movimento e por volta de 1880 Marey, em Paris, e 

Muybridge, na Califórnia, começaram a usar métodos fotográficos para a avaliação 

do movimento e em 1881 F.W. Taylor introduziu a variável tempo nos estudos 

(ROEBUCK, 1975). 

Pesquisadores alemães, no final de 1800 e começo de 1900, realizaram 

muitos estudos sobre a ação muscular e o movimento humano. Estudos sobre o 

homem e do que sobrou do homem primitivo foram realizados e difundidos nesta 

mesma época, onde a antropologia teve um papel muito importante, pois eram 

comparadas as medidas de fósseis e as dimensões do homem atual e as diferenças 

entre norte-americanos descendentes de origens diversas (ROEBUCK, 1975). 

Também no final do século XIX surgiram várias escolas biotipológicas, as 

quais foram possíveis precursoras dos fundamentos da Somatotipia de hoje. Uma 

delas, a escola italiana, que tem por fundador De Giovanni, estabeleceu que o 

processo evolutivo vem com a hereditariedade, porém influenciável pelo meio 

externo. O indivíduo foi caracterizado, por Jacinto Viola em 1905, em quatro grupos: 

normolíneo, brevilíneo, longilíneo e misto (PETROSKI, 1999). 

Outra delas foi a escola francesa, fundada em Lyon. Claude Sigaud, um de 

seus representantes, baseou-se em estudos da análise da superfície corporal e 

classificou em 4 tipos os sistemas que constituem o ser humano: sistema 

respiratório, sistema digestivo, sistema muscular e sistema cerebral. Thooris, 

seguindo os princípios de Sigaud, classificou indivíduos em superfície redonda ou 

chata, uniforme ou ondulada, bosselada ou cúbica, forma comprida e forma larga. 

Oliver chegou a quatro tipos: mediolíneo, longilíneo, transversal (brevilíneo) superior 

ou muscular. Essa classificação foi feita a partir das medidas biométricas, que foram 

avaliadas em conjunto, e que constituem o morfograma: altura total, altura tronco-

cefálica, peso, diâmetro bioacromial e diâmetro bileocristal (PETROSKI, 1999). 

Brugsh, da escola alemã, em 1918, estabeleceu índices referentes à estatura, 

relacionando o tórax com a estatura, dando origem a três tipos físicos: normal, tórax 

estreito e tórax largo e pelo valor absoluto da estatura, classificou o tipo corporal em 

médios, altos e baixos. Kretschmer classificou indivíduos em astênicos (leves), 
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atléticos e pícnicos (pesados), usualmente utilizando o método de observação 

empírica (PETROSKI, 1999). 

Pela necessidade de classificar a forma dos indivíduos em escalas que 

pudessem ser expressa em simples valores numéricos, Sheldon e Stevens, da 

escola americana, em 1940, classificaram os indivíduos em três componentes: 

endomorfia: mais vísceras digestivas (gordos abdominais); mesomorfia: mais 

esqueleto, músculo e tecido conjuntivo para atletas e homens fortes e ligeiros; 

ectomorfia: fragilidade linear (tórax e abdome plano, extremidades fracas) 

(PETROSKI, 1999). 

Estas duas últimas escolas citadas já tinham em 1918 e 1940 estudos e 

caracterizações para o somatotipo humano, surgindo neste meio tempo, em 1921, 

os primeiros estudos mencionando aspectos da composição corporal que 

fracionavam o peso humano, separando-o em peso de gordura corporal, peso 

ósseo, peso muscular e peso residual (PETROSKI, 1999). 

Foi pelo ano de 1930 que se desenvolveu um “compasso” especial, similar a 

uma pinça, que permitiu medir a gordura em locais específicos do corpo com relativa 

exatidão e em 1939 Benke criou uma nova divisão categórica para o peso corporal: 

gordura e massa magra (Velho et al. apud PETROSKI, 1999). 

Um dos métodos hoje utilizados para o estudo da composição corporal 

originou-se com o matemático Arquimedes, quando este descobriu que cada 

substância possui densidade específica e que, na água, o valor do empuxo equivale 

ao peso desta substância. Sendo a densidade a razão da massa por unidade de 

volume, ao se conhecer a massa e o volume corporal torna-se simples calcular sua 

densidade. Partindo-se então da observação deste princípio estruturou-se o método 

da “pesagem hidrostática” para medição da densidade corporal, porém não se tem a 

data exata de sua criação (PETROSKI, 1999; McARDLE KATCH & KATCH, 1984). 

A partir dos estudos de Sheldon, em 1940, com o método Fotoscópico, 

surgiram o método de Hooton – que não limitou a soma dos componentes propostos 

por Sheldon e aumentou a faixa de valores para nove e doze; o método de Cureton 

– utilizava a palpação da massa muscular e dinamometria em jovens e atletas; o 

método de Parnell – carta de derivação M-4; e o método de Heath-Carter – medidas 

de estatura, peso, dobras cutâneas, diâmetros e perímetros, que tem sido utilizado 

até os dias atuais (De Rose et al. apud PETROSKI, 1999). 
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Foi por ocorrência da Guerra Civil Americana e da 1a. e 2a. Guerras Mundiais 

grandes estudos antropológicos desenvolveram-se nos Estados Unidos, sendo seus 

interesses voltados para a relação das dimensões corporais para ocupação 

(ROEBUCK, 1975). 

Em 1912 os Gilbreths começaram a desenvolver estudos sobre o movimento 

aplicados ao ambiente de trabalho, com o intuito de aumentar a eficiência do 

trabalho na indústria. Legros e Weston em 1926 fizeram estudos sobre as 

dimensões corporais de trabalhadores para aplicar na adequação do assento e da 

bancada para alternar a postura sentada e em pé. Em 1940, Lay e Fischer 

realizaram estudos mais detalhados sobre ângulos e conforto na posição sentada e 

Hooton, em 1945, sobre o desenho de assentos para veículos (ROEBUCK, 1975). 

Esses estudos sobre o movimento e as dimensões corporais começaram a 

ser direcionados para produtos comerciais, área médica, uso militar, entre outros, 

sendo muitas vezes necessário o auxílio de profissionais de outras disciplinas como 

psicologia, antropologia, fisiologia e medicina com a engenharia, surgindo assim 

Engenharia Humana nos Estados Unidos ou Ergonomia, como era chamada na 

maioria dos países. Porém foi por ocasião da 2a. Guerra Mundial que os problemas 

de interação homem-máquina e meio ambiente tomaram maiores proporções, 

tornando-se realmente necessário à interação das ciências da saúde com a 

engenharia (ROEBUCK, 1975). 

No decorrer da história foram várias as tentativas de padronização 

internacional de medidas antropométricas, sendo a 1a. delas no Congresso 

Internacional de Antropologistas em Mônaco, em abril de 1906, onde 38 dimensões 

cranianas e 19 medidas da cabeça e face foram padronizadas por antropologistas 

do mundo todo; e a 2a. foi no Congresso Internacional de Genebra, em 1912, 

priorizando-se as medidas do esqueleto humano. (ROEBUCK, 1975). Em meio a 

esses fatos surgiu o termo Cineantropometria e a primeira publicação que utilizou 

este termo foi de Roch Meynard, no Canadá, porém só em 1972 que este termo 

passou a ser largamente utilizado (PETROSKI, 1999). 

Em 1979 Drinkwatar propôs uma nova divisão para a caracterização do peso 

corporal: músculos, ossos, gordura e outros resíduos, utilizando a correlação dos 

valores antropométricos destas quatro áreas com os do modelo que estima o peso 

corporal, de Ross e Wilson (PETROSKI, 1999). 
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O avanço científico que houve na área da Antropometria deve-se muito a 

contribuição de médicos e anatomistas, que possibilitaram a visualização e 

nomeação de pontos anatômicos e outras estruturas do corpo humano. No início da 

década de 80 já haviam sido desenvolvidos métodos bastante modernos para 

mensuração e avaliação da composição corporal: o ultra-som, os Raios-X, a 

Tomografia Computadorizada, densitometria e a impedância bioelétrica (PETROSKI, 

1999; McARDLE, KATCH & KATCH, 1992). 

No Brasil a partir de 1930 adicionou-se ao ensino da Educação Física o 

ensino da Biometria aplicada que analisava os índices antropométricos, determinava 

o biotipo através do método de Viola e dava noções de bioestatística aplicada 

(PETROSKI, 1999). Em 1971 teve início uma mudança pelo LABOFISE (Laboratório 

de Esforço Físico), ao introduzir conceitos da composição corporal, difundindo a 

determinação do percentual de gordura estimado pela medida de dobras cutâneas e 

o cálculo do peso ósseo, através do diâmetro ósseo (De Rose et al. apud 

PETROSKI, 1999). 

Em 1974, foram introduzidas as técnicas de Heath-Carter, que foi 

rapidamente assimilada e implantada em todo o país (PETROSKI, 1999). 

Através de estudiosos brasileiros os métodos de fracionamento do peso 

corporal e técnicas especiais de análise do somatotipo começaram a ficar 

conhecidas. Em 1978, Gomes e Araújo publicaram o artigo “Metodologia do 

somatotipo antropométrico de Heath-Carter”. Através desta publicação tornou 

conhecida a padronização de dez medidas antropométricas utilizadas na época 

(Petroski apud PETROSKI, 1999). 

Mais tarde duas publicações divulgaram expressamente a Cineantropometria 

em nosso país: França e Vívolo, em 1984, ampliaram o número de dobras cutâneas 

possível, estabelecendo uma padronização utilizada até hoje. Foram descritas outras 

descrições de pontos anatômicos cineantropométricos como o índice-Z e a 

proporcionalidade (Phantom) (PETROSKI, 1999). 

Na década de 70 e, por 15 anos praticamente, utilizou-se unicamente a 

equação de Faulkner, de 1968, também conhecida como “equação modificada” de 

Yuhasz”, de 1962. Guedes em 1986, demonstrou preocupação com o uso de 

equações não analisadas devidamente: Guedes verificou a validade da equação de 

Faulkner para a avaliação de brasileiros adultos, concluindo que essa equação é 
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inadequada para estimar o percentual de gordura da população brasileira 

(PETROSKI, 1999). 

Outro importante acontecimento na área de estudo da Cineantropometria foi a 

produção do adipômetro CESCORF, aqui mesmo no Brasil, que foi validado e 

evidenciado sua fidedignidade (PETROSKI, 1999).  

Em 1995, Petroski desenvolveu equações generalizadas para estimar a 

densidade corporal de homens e mulheres brasileiros, partindo da mensuração e 

análise das medidas antropométricas de 304 homens e 213 mulheres de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (PETROSKI, 1999). 

Pires Neto realizou estudos para estimativa da densidade corporal em 

soldados e cabos do exército brasileiro. Carvalho e Pires Neto (1998) realizaram 

estudos com universitários, utilizando a impedância bioelétrica (PETROSKI, 1999). 

Dentro da biomecânica a antropometria vem auxiliando no desenvolvimento 

de modernas técnicas de quantificação do movimento humano e na definição dos 

modelos, principalmente nos estudos biomecânicos da musculatura esquelética. 

Quanto aos modelos, estes vem evoluindo cada vez mais, tornando-se mais 

precisos (MELO & SANTOS, 2000). 

 A Antropometria tradicional é o conjunto de medidas que inclui: massa 

corporal, estatura, perímetros, diâmetros ósseos, dobras cutâneas (GUEDES in 

AMADIO, 2000). Essas medidas fundamentam-se nos princípios de anatomia e da 

dissecação de cadáveres (COSTA, 1999). 

4.1.3 Caracterização do Método 

A antropometria, técnica sistematizada utilizada para medir as dimensões 

corporais do homem. É uma metodologia originalmente desenvolvida por 

antropologistas físicos, no entanto, hoje vem sendo utilizada e aprimorada por 

profissionais ligados a várias outras áreas (GUEDES & GUEDES, 1997). 

Medidas antropométricas são aplicáveis para grandes amostras e podem 

proporcionar estimativas nacionais e dados para a análise de mudanças seculares 

(Roche apud COSTA, 1999), este método inclui medidas de peso, estatura, 

perímetros corporais, diâmetros ósseos e espessura de dobras cutâneas (COSTA, 

1999). 
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4.1.4 Procedimentos 

Como já visto, a padronização dos termos e procedimentos antropométricos é 

fundamental para que haja uma perfeita compreensão na interpretação dos dados e 

posterior análise. Seguindo-se uma metodologia definida internacionalmente o 

estudo tornar-se-á de maior valia aos resultados adquiridos (PETROSKI, 1999). 

Alguns procedimentos e cuidados devem ser seguidos para que estas 

medidas sejam fidedignas e possam futuramente ser utilizadas por outros 

pesquisadores e estudiosos no uso da mesma metodologia. 

4.1.4.1 Massa Corporal 

 É a forma de mensurar a massa orgânica e inorgânica que compõe o corpo 

humano. Tem como finalidade medir o processo de crescimento e indicar o estado 

nutricional, sendo necessário associá-la a outras variáveis como idade, sexo e 

estatura (PETROSKI, 1999). 

Procedimentos: o avaliado deve subir na balança, colocando um pé de cada 

vez e posicionando-se no centro da mesma. Realiza-se apenas uma medida 

(PETROSKI, 1999). 

Cuidados: mínimo de roupa, verificação da calibração da balança a cada dez 

pesadas, verificar o nível do solo onde ficará a balança (PETROSKI, 1999). 

4.1.4.2 Estatura 

Dentre os cuidados para a mensuração da estatura, incluem-se: o avaliado 

deverá estar sem qualquer tipo de calçado; para compensar o achatamento 

interdiscal provocado durante o dia, recomenda-se uma inspiração forçada. 

Para uma técnica correta de mensuração da estatura o avaliado deverá estar 

descalço, com os calcanhares unidos e os braços relaxados, e ser instruído para 

manter-se o mais ereto possível. A cabeça deverá posicionar-se de forma que a face 

esteja na vertical. 

Material: Estadiômetro. 

4.1.4.3 Envergadura 

Distância do ponto o mais distal no tecido do dedo médio direito ao esquerdo, 

estando o indivíduo em pé com os braços abduzidos (abertos na altura dos ombros), 
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formando um ângulo de 90 graus com o tronco; os cotovelos devem estar estendidos 

e os antebraços supinados. 

 

4.1.4.4 Altura tronco-cefálica 

Objetivo: medir a altura compreendida entre a região parietal e o final do 

tronco. 

Material: estadiômetro para altura tronco-cefálica 

Procedimentos: o avaliado senta-se sobre um banco de 50 cm de altura junto 

ao estadiômetro, obedecendo os padrões de medida de estatura e faz-se a leitura da 

medida em centímetros. 

4.1.4.5 Dobras Cutâneas 

É uma forma indireta de mensuração da adiposidade corporal (PETROSKI, 

1999). 

Existem mais de 90 pontos anatômicos que podem ser usados para medir 

dobras cutâneas. Onze deles serão bastante.  

As dobras cutâneas medidas são: Triciptal; Biciptal; Subescapular; 

Suprailíaca; Panturrilha lateral; Panturrilha medial. 

Procedimentos: separar o tecido adiposo e subcutâneo do tecido muscular 

usando-se os dedos polegar e indicador da mão esquerda, quando o avaliador for 

destro; fazer a pegada da dobra cutânea à 1cm acima do ponto anatômico, ajustar 

as extremidades do equipamento cerca de um centímetro do ponto anatômico 

obedecendo ao sentido da fibra, realizar duas medidas e se 

houver diferença dos resultados realizar uma terceira (PETROSKI, 1999; ROCHA, 

1998). O equipamento utilizado para medição é um aparelho especial chamado de 

plicômetro, compasso, ou simplesmente medidor de dobras cutâneas. O aparelho 

pode ser visualizado na figura 7. 
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Figura 7: Medidor de dobras cutâneas 

 

Cuidados: medir sempre no hemicorpo direito, o avaliado deve estar com a 

musculatura relaxada, aguardar dois segundos para fazer a leitura, não soltar a 

prega enquanto não executar a leitura, não realizar a medida logo após uma 

atividade física (PETROSKI, 1999). 

A Figura 8 mostra as dobras cutâneas principais que são medidas para o 

cálculo de densidade corporal que será mostrado mais adiante. 
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Figura 8: Principais dobras cutâneas 

4.1.4.6 Perímetros 

É a medida que corresponde às circunferências dos seguimentos corporais 

(PETROSKI, 1999). 
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Os perímetros medidos são: Cabeça; Pescoço; Ombro; Tórax; Braço 

contraído direito; Braço contraído esquerdo; Braço relaxado direito; Braço relaxado 

esquerdo; Antebraço direito; Antebraço esquerdo; Punho direito; Punho esquerdo; 

Cintura; Abdômen; Quadril; Coxa direita; Coxa esquerda; Perna direita; Perna 

esquerda; Tornozelo direito; Tornozelo esquerdo. 

Procedimentos: localizar o ponto de referência a ser medido, o plano da fita 

deve estar adjacente à pele com suas bordas perpendiculares ao eixo do 

seguimento medido, realizar a leitura com aproximação de milímetros, realizar duas 

mensurações e quando houver diferenças dos valores obtidos realizar uma terceira e 

calcular a média aritmética das mesmas (PETROSKI, 1999; ROCHA, 1998).  

Cuidados: marcar corretamente o ponto de medida com lápis dermográfico, 

medir sempre sobre a pele nua, usar fita flexível que não seja elástica, não deixar o 

dedo entre a fita e a pele, não dar pressão excessiva e nem deixar a fita frouxa, não 

medir após atividade física, mensurar sempre que possível na presença de outro 

avaliador ou em frente a um espelho para verificar a colocação da fita métrica, 

realizar a leitura da medida olhando sempre de frente e à altura do valor numérico da 

fita (PETROSKI, 1999; ROCHA, 1998). 

4.1.4.7 Diâmetros Ósseos 

É a distância entre as proeminências ósseas definidas através de pontos 

anatômicos, medida em centímetros (PETROSKI, 1999). 

Os diâmetros ósseos medidos são: Cabeça; Transverso da cabeça; Tórax; 

Biacromial; Bideltóide; Transverso do tórax; Biliocristal; Bitrocantério; Biepicondiliano 

do úmero; Biestilóide; Transverso da mão; Bicondiliano do fêmur; Bimaleolar; 

Transverso do pé. 

Procedimentos: deve-se identificar primeiramente as extremidades ósseas 

pela ponta dos dedos indicadores e em seguida marcar com um lápis dermográfico; 

a medida deve ser realizada no mínimo três vezes, sendo que a segunda e a terceira 

medida devem ser obtidas seqüencialmente e não consecutivamente; as medidas 

devem ser realizadas no sentido horizontal colocando-se as hastes do aparelho 

perpendicularmente ao diâmetro medido (PETROSKI, 1999).  

Cuidados: exercer uma suave pressão nas hastes do aparelho evitando que 

esse fique frouxo (PETROSKI, 1999). 
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4.1.4.8 Índice de Massa Corporal 

 O índice de massa corporal ou IMC é uma maneira simples e prática de se 

determinar se a massa corporal (peso) de uma pessoa está dentro do recomendável 

para a saúde e é calculado através da seguinte fórmula: 

 IMC = Massa Corporal em kg 

  (estatura em metros)² 

 Deve-se destacar que o IMC representa apenas uma estimativa razoável da 

composição corporal, mais adequada para adultos (18 – 65 anos), que não sejam 

atletas ou que tenham uma massa muscular muito desenvolvida. Nesses casos, a 

musculatura avantajada pode ser confundida como excesso de gordura, o que seria 

totalmente incorreto. Excesso de peso (em kg) nem sempre corresponde a excesso 

de gordura. Para adultos em geral, o IMC tem boa correlação com medidas mais 

precisas de gordura corporal, como a pesagem hidrostática ou a técnica de medidas 

de dobras cutâneas (NAHAS, 2003).  

 A classificação do teste de IMC encontra-se na tabela I do ANEXO I. 

4.1.4.9 Área Muscular de Braço 

 Segundo MALINA (1995) a área muscular de braço (direito) é calculado por: 

Área muscular de braço = 0,07958 * [ perímetro do braço direito relaxado – ( 

1,5708 * ( dobra cutânea biciptal + dobra cutânea triciptal) / 10 ) ) ]² 

 Observação: os valores das dobras cutâneas biciptal e triciptal são 

transformados em centímetros. 

4.1.4.10 Área Muscular de Perna 

 Segundo MALINA (1995) a área muscular de perna (direita) é calculado por: 

Área muscular de perna = 0,07958 * [ perímetro da panturrilha direita – ( 

1,5708 * ( dobra cutânea panturrilha medial + dobra cutânea panturrilha lateral) / 10 ) 

) ]² 

4.1.4.11 Relação Cintura Quadril 

 A relação cintura quadril é calculada por:  

perímetro de cintura  

 perímetro de quadril 

 Sendo que os valores estão em centímetros. 
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4.1.4.12 Densidade Corporal 

 Equação generalizada de Petroski para estimativa da densidade corporal 

(DC) em adultos: 

 Homens (18 – 66 anos): 

 DC = 1,107269 – 0,000812 ( dobras cutâneas triciptal + suprailíaca + 

panturrilha medial + subescapular ) + 0,000002 (dobras cutâneas triciptal + 

suprailíaca + panturrilha medial + subescapular )² - 0,000418 (idade) 

 Mulheres (18 – 51 anos): 

DC = 1,1029024 – 0,000672 ( dobras cutâneas triciptal + suprailíaca + 

panturrilha medial + subescapular ) + 0,000002 (dobras cutâneas triciptal + 

suprailíaca + panturrilha medial + subescapular )² - 0,000261 (idade) – 0,000560 

(massa corporal) + 0,000546 (estatura) 

 Onde: idade é expresso em anos completos; massa corporal em kg; estatura  

em cm; dobras cutâneas triciptal, suprailíaca, panturrilha medial e subescapular em 

mm. 

4.1.4.13 Percentual de Gordura 

 Utilizando a equação do item 4.4.1.10 o percentual de gordura (%G) é 

calculado pela Equação de SIRI: 

 %G = [(4,95 / DC) – 4,50] * 100 

 Na tabela II do ANEXO I encontra-se a classificação para o percentual de 

gordura. 

4.1.4.14 Massa Corporal Gorda 

 Utilizando a equação do item 4.1.4.11 a massa corporal gorda (MG) é 

calculada pela equação: 

 MG = %G convertido em kg 

4.1.4.15 Massa Corporal Magra 

 Utilizando a equação do item 4.1.4.12 a massa corporal magra (MCM) é 

calculada pela equação: 

 MCM = massa corporal em kg – MG 
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4.2 TESTES NEUROMOTORES 

4.2.1 Flexibilidade 

 Define-se flexibilidade como sendo a habilidade de mover o corpo e suas 

partes dentro dos seus limites máximos sem causar danos nas articulações e nos 

músculos envolvidos (JOHNSON & NELSON, 1986) 

4.2.1.1 Flexibilidade de Tronco (Sentar e Alcançar) 

 Objetivo: registrar a distância máxima alcançada, na flexão do tronco sobre o 

quadril, na posição sentada. 

 Material: caixa de madeira (banco de flexibilidade). 

 Procedimentos: 

• Os indivíduos deverão estar com os pés embaixo da caixa, com os joelhos 

completamente estendidos (o avaliador poderá segurá-los); 

• Os braços estarão estendidos à frente com uma mão colocada sobre a outra 

(palmas das mãos para baixo); 

• Procurar alcançar o máximo de distância ao longo da escala de medição; 

• Este procedimento será repetido de 3 a 4 vezes, considerando-se a maior 

distância atingida. 

Na figura 9 podemos visualizar o teste. A classificação obtida pelo valor 

alcançado pode ser visualizada na tabela I do ANEXO II. 

 
Figura 9: Teste de flexibilidade (sentar e alcançar) 

4.2.1.2 Ombros 

 Objetivo: registrar a aproximação das mãos, quando colocadas nas costas, 

estando um braço acima do ombro e outro junto com a cintura, como é mostrado na 

figura 10. 

 Procedimentos: 
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• Elevar o braço esquerdo, flexionar o cotovelo, e tentar tocar a posição mais 

baixa possível, nas costas, com a palma virada para o corpo; 

• Ao mesmo tempo estender o braço direito para baixo, dobrar o cotovelo e, 

com a palma da mão para fora, aproximar ou tentar sobrepor os dedos nos da 

mão direita; 

• Para medição considerar o seguinte: quando as mãos não se tocam, deve-se 

medir a distância entre elas, atribuindo um sinal negativo a este valor; se as 

mãos apenas se tocarem, o valor é zero; e se as mãos se sobrepuserem, 

deve-se medir quanto uma mão está sobreposta à outra, considerando o dedo 

médio como referência; 

• Repetir o procedimento invertendo  a posição dos braços. 

Na figura 10 podemos visualizar o teste. A classificação obtida pelos valores 

alcançados pode ser visualizada na tabela II do ANEXO II. 

 
Figura 10: Flexibilidade de ombros 

4.2.1.3 Flexiteste 

 O Flexiteste constitui um método de avaliação passiva máxima de vinte 

movimentos articulares corporais (trinta e seis se considerados bilateralmente). O 

método estuda o movimento nas articulações do tornozelo, quadril, tronco, punho, 

cotovelo e ombro. Oito movimentos são feitos em membros inferiores, três no tronco, 

sendo os nove restantes nos membros superiores. 

 Cada um dos movimentos é medido em uma escala crescente de números 

inteiros que varia de 0 a 4, perfazendo um total de cinco valores possíveis. A medida 

é feita através de comparação entre os mapas de avaliação e a amplitude do 

movimento articular obtido pelo avaliador, no testando. Para a realização da medida, 
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compara-se a amplitude passiva máxima obtida com as figuras dos mapas de 

avaliação do Flexiteste. 

 A atribuição dos valores numéricos se dá sempre que a amplitude alcançada 

é igual à existente no mapa de avaliação. Exemplificando, o valor 1 para a abdução 

do quadril (ou qualquer outro dos vinte movimentos) é obtido quando o movimento 

iniciado na posição 0 (zero), atinge a amplitude equivalente à da figura de valor 1, e 

assim sucessivamente, até o valor 4. Amplitudes menores do que as do valor 1 são 

medidas como 0 (zero), e aqueles movimentos cuja amplitude exceda o valor 4, são 

medidas como 4. Deve-se enfatizar que posições intermediárias entre dois valores 

quaisquer são medidos pelo menor resultado. Assim, um movimento cuja amplitude 

se situa entre os valores 2 e 3 é medido como 2. Portanto, a medida não é feita pelo 

valor que mais se aproxima da amplitude obtida. Pela natureza da escala de 

medidas, deve-se esperar uma tendência central de resultados de valor 2, para 

populações de indivíduos sadios e não atletas. 

 Os resultados obtidos nos vinte movimentos isolados, ao serem somados, 

resultarão no índice global da flexibilidade, denominado de flexíndice, cuja escala de 

classificação está contida na tabela III do ANEXO II. 

 Para a realização do flexiteste é conveniente que o avaliador tenha pelo 

menos o mesmo peso corporal do testando, de forma a facilitar a execução de 

movimentos, notadamente na execução dos movimentos de tronco. 

 Quando o avaliador é experiente e ele próprio registra suas observações, o 

tempo médio para a execução dos movimentos é de aproximadamente 5 a 6 

minutos. 

 Recomenda-se que os movimentos sejam feitos de forma lenta, a partir da 

posição demonstrada na figura base (usualmente a figura de valor 0), indo até o 

ponto de surgimento de dor ou de grande restrição mecânica ao movimento. 

Finalmente, deve-se enfatizar que não se deve fazer nenhum aquecimento para a 

realização do teste. 

4.2.2 Equilíbrio 

 Conceitua-se equilíbrio como a qualidade física conseguida por uma 

combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo 

sobre uma base, contra a lei da gravidade (TUBINO, 1979). 



 44

 De acordo com JOHNSON & NELSON (1979) há dois tipos de equilíbrio: 

equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico não será contemplado 

neste trabalho, pois o teste não é realizado. 

4.2.2.1 Equilíbrio Estático 

 O equilíbrio estático pode ser definido como a habilidade física que capacita o 

indivíduo a permanecer em uma posição estacionária. 

 O equilíbrio é uma capacidade importante usada nas atividades do dia-a-dia, 

como também na maioria dos jogos e atividades desportivas. 

 Equipamento e material: uma trave de madeira com as seguintes dimensões: 

50 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 4 centímetros de altura; 

dois suportes de 15 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura para dar 

estabilidade à trave; um cronômetro. 

 Direções: o testando deve permanecer em equilíbrio, durante o máximo de 

tempo possível, sobre a trave, utilizando o pé dominante. Deverá flexionar a perna 

livre para trás, segurando-a com a mão do mesmo lado. O outro braço deve ser 

usado para manter o equilíbrio. O testando segura-se no antebraço do testador para 

assumir a posição correta. O teste começa quando o testando larga o antebraço do 

testador. O testando deve manter-se em equilíbrio por 1 minuto. Cada vez que o 

testando perder o equilíbrio, isto é, quando soltar a perna livre ou quando tocar o 

solo com qualquer parte do corpo, o teste deverá parar (trava-se o cronômetro). 

Após cada queda, é repetido o mesmo procedimento até completar 1 minuto. 

 Resultado: o número de quedas necessárias para manter o equilíbrio na trave 

por 1 minuto. 

 Com o resultado, consulta-se a tabela IV do ANEXO II para saber a 

classificação do testando. 

4.2.3 Força 

4.2.3.1 Teste de Força Impulsão Vertical 

O teste de impulsão vertical tem como objetivo estimar a potência de 

membros inferiores, através de salto vertical. 

Material:  Uma fita métrica presa a uma parede, com o zero a 1,50m do chão, 

pó de giz para marcação e um pano para limpeza. 
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Procedimentos: Primeiramente, o avaliado deverá ficar próximo a fita, de lado 

e estender seu braço direito. Far-se-á a primeira marcação, anotando-se o valor de 

referência do salto. Em seguida ele deverá passar pó de giz sobre os dedos e voltar  

a se posicionar  próximo à parede. Agora, o avaliado, com os braços estendidos ao 

longo do corpo deverá flexionar os joelhos, impulsionar os braços para cima e saltar, 

tocando com a mão direita o mais alto possível sobre a fita. São realizadas 3 

tentativas, considerando-se a melhor para o cálculo da potência de membros 

inferiores. 

Para o cálculo é utilizado a seguinte equação (Nieman, 1999): 

Potência de pernas (kgm/s) = (massa corporal em kg) * 2,21 * √(salto vertical 

em metros) 

 O valor obtido do cálculo tem sua classificação encontrada na tabela V do 

ANEXO II. 

4.2.3.2 Teste Força Abdominal 

 O teste de força abdominal tem como objetivo medir indiretamente o nível de 

resistência da musculatura abdominal. 

Materiais: 01 colchonete e 1 cronômetro. 

Procedimentos: O avaliado posiciona-se em decúbito dorsal, braços cruzados 

a frente do tórax com os polegares sobre as extremidades laterais do manúbrio,  

joelhos flexionados a 120º,  e pés afastados a uma distância de 20 cm.  O avaliador 

orienta o avaliado para que ele eleve o tórax até que os seus antebraços encostem 

nas coxas, voltando a tocar as costas sobre o colchonete. O avaliado deverá repetir 

este movimento o mais rápido possível durante 1 minuto. 

Obtido o número de vezes que o avaliado exerceu o teste, tem-se uma 

classificação segundo a tabela VI do ANEXO II. 

4.2.3.3 Teste Força Abdominal (Modificado) 

 O objetivo do teste é equivalente ao anterior, sendo que difere no 

procedimento de execução. 

 Equipamento: Cronômetro; fita adesiva; colchonete ou superfície macia. 

 Procedimento: O executante deita em decúbito dorsal com os joelhos 

flexionados (aproximadamente 120°). Os braços devem estar completamente 

estendidos ao lado do corpo, com as palmas para baixo. As pontas dos dedos das 
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mãos tocam a marca (fita) colocada no solo ou colchonete. Uma outra marca (fita) é 

colocada a uma distância de 12 centímetros distante da primeira marca, como na 

figura 12. Com os braços sempre estendidos, o executante eleva a cabeça e ombros 

do chão, deslizando as mãos até uma outra marca, mas a cabeça não precisa tocar 

o solo. Repete-se o maior número possível de vezes em um minuto. 

 
Figura 12: Teste abdominal modificado 

 

 Para classificar o resultado, contam-se as repetições em um minuto, 

observando os valores de referência, por sexo e idade na tabela VII do ANEXO II. 

4.2.3.4 Teste de Força Membros Superiores 

 Também conhecido como apoio de frente sobre o solo, o objetivo deste teste 

é medir indiretamente a força muscular de membros superiores, através do 

desempenho de elevar o corpo até  a extensão dos braços e voltar. 

 Material: Colchonete ou piso limpo e macio. 

 Procedimentos: 

• Mulheres: em decúbito ventral (deitada de frente para o solo), mãos e 

joelhos apoiados no solo, com as pernas e pés elevados num ângulo 

de 90° entre coxas e pernas. Estender e flexionar os braços 

procurando atingir o solo com o queixo, mantendo o alinhamento do 

tronco, conforme a figura 14. 
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Figura 14: Teste de força de membros superiores para mulheres 

 

• Homens: em decúbito ventral, mãos e pontas dos pés apoiados no 

solo. Estender e flexionar os braços, mantendo o alinhamento do 

tronco e das pernas, conforme a figura 15. 

 
Figura 15: Teste de força de membros superiores para homens 

 

 Para classificar o resultado, contam-se o número de repetições realizadas, 

observando os valores de referência, por sexo e idade na tabela VIII do ANEXO II. 
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4.3 TESTES CARDIORRESPIRATÓRIOS 

O consumo máximo de oxigênio (VO2 máx.) é a taxa máxima de captação de 

oxigênio durante um esforço. 

O consumo máximo de oxigênio (VO2 máx) é um bom índice para que se 

possa classificar o nível de aptidão cardiorrespiratória. Assim, muitas tabelas de 

classificação de aptidão física foram desenvolvidas a partir de pesquisas realizadas 

sobre o consumo máximo de oxigênio (VO2max). Para tanto, são realizados testes 

de avaliação cardiorrespiratória, que permitem a medição do consumo de oxigênio 

direta ou indiretamente. Para cada população (atletas, ativos, sedentários) existem 

protocolos diferenciados que atendem a especificações de cada categoria. 

 Para a realização dos testes cardiorrespiratórios são utilizados os seguintes 

instrumentos: 

• Esteira ergométrica computadorizada; 

• Microcomputador; 

• Analisador de gases com acessórios (para medir diretamente o 

consumo de oxigênio); 

• Protocolo de teste (rampa). 

O protocolo de rampa é aplicado da seguinte forma: o avaliado começa a 

caminhar sobre a esteira, sem inclinação, a uma velocidade de 3 km/h durante 2 

minutos,  a 5 km/h durante mais 2 minutos e depois, a cada minuto há um 

incremento de 1 km/h na velocidade até se atingir o valor de 14 km/h, quando a 

velocidade torna-se constante e há um incremento da inclinação da esteira de 2,5% 

a cada minuto, até 12,5%. 

 Caso o teste de consumo máximo de oxigênio seja realizado sem 

espirometria, o cálculo do VO2 máx. pode ser feito, segundo ACSAR (2000),  

através da fórmula: 

 VO2 máx (ml/kg/min) = 0,72 * ((0,1 * velocidade final) + (1,8 * ( inclinação final 

/ 100)) + 3,5) + 3,67 

 Sabendo o VO2 máx, temos como calcular o Déficit Aeróbico Funcional (FAI) 

através da seguinte fórmula: 

 FAI = (VO2 previsto – VO2) * 100 

VO2 previsto 
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 Sendo que o VO2 previsto é calculado diferencialmente para homens,  

mulheres, pessoas ativas e sedentárias. O cálculo do VO2 previsto é: 

• Para homens ativos: VO2 previsto = 69,7 – (0,6142 * idade) 

• Para homens sedentários: VO2 previsto = 57,8 – (0,445 * idade) 

• Para mulheres ativas: VO2 previsto = 44,4 – (0,343 * idade) 

• Para mulheres sedentárias: VO2 previsto = 41,2 – (0,343 * idade) 

Sabendo o valor do consumo de oxigênio máximo, podemos classificar o nível de 

aptidão cardiorrespiratória através da classificação de Cooper, que se encontra nas 

tabelas do ANEXO III. 
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5 O BANCO DE DADOS DO SOFTWARE 

 O modelo do banco de dados do sistema de avaliação física foi concebido de 

forma que cada pessoa pode ter diversas medições e/ou testes. 

 Foram criadas as seguintes tabelas pertinentes ao escopo do usuário: 

• CADASTRO: Contém os dados pessoais do usuário que realizou o 

teste como nome, endereço, telefone, etc..  

• DOBRAS_CUTANEAS: Contém os dados relativos às medições das 

dobras cutâneas do usuário. 

• PERIMETROS: Contém os dados relativos às medições dos 

perímetros do usuário. 

• DIAMETROS_ÓSSEOS: Contém os dados relativos às medições dos 

diâmetros ósseos do usuário. 

• COMPOSICAO_CORPORAL: Contém os dados relativos às medições 

da composição corporal do usuário. 

• TESTES_NEUROMOTORES: Contém os dados relativos aos testes 

neuromotores do usuário. 

• TESTES_VO2MAX: Contém os dados relativos ao teste 

cardiorespiratório do usuário. 

Além destas tabelas, temos as tabelas de classificação, que são utilizadas 

pelo software para consulta e retorno da classificação da pessoa para o usuário. São 

elas: 

• CLASS_ABDOMINAL: Contém a classificação do teste de força 

abdominal. 

• CLASS_ABDOMINAL_ADAP: Contém a classificação do teste de força 

abdominal adaptado. 

• CLASS_APOIO: Contém a classificação do teste de força de membros 

superiores. 

• CLASS_COOPER: Contém a classificação do teste cardiorespiratório 

(VO2 máx.) segundo Cooper. 

• CLASS_EQUILIBRIO: Contém a classificação do teste de equilíbrio 

estático. 
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• CLASS_FLEXITESTE: Contém a classificação do teste de flexibilidade 

flexiteste. 

• CLASS_IMC: Contém a classificação do Índice de Massa Corporal em 

adultos. 

• CLASS_IMC_CRIANCAS: Contém a classificação do Índice de Massa 

Corporal em crianças e adolescentes de 2 a 18 anos segundo COLE 

(2000). 

• CLASS_OMBROS: Contém a classificação do teste de flexibilidade de 

ombros. 

• CLASS_PERCENTUAL_GORDURA: Contém a classificação do 

Percentual de gordura em adultos. 

• CLASS_PERNAS: Contém a classificação do teste de força impulsão 

vertical. 

• CLASS_SENTAR_ALCANCAR: Contém a classificação do teste de 

flexibilidade sentar e alcançar. 

Pode-se ver as tabelas de classificação, seus atributos e seus 

relacionamentos na figura 16. Na figura 17 estão as tabelas pertinentes aos 

usuários. No modelo da figura 17, cada tabela possui uma chave primária 

denominada TID para identificar unicamente cada registro da tabela. Todas as 

tabelas com exceção da tabela CADASTRO possuem, além da chave primária, uma 

chave estrangeira relacionada ao TID da tabela CADASTRO. 
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Figura 16: Modelo das tabelas de classificação 
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Figura 17: Modelo das tabelas referentes aos usuários 
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6 CLASSES DO SISTEMA 

 A seguir é apresentado o modelo de classes do sistema de avaliação física.

 Como o sistema tornou-se grande, é fundamental dividirmos as classes em 

interfaces. São elas: interface modelo,  interface data módulo, interface gerente e 

interface visão. 

 A metodologia para desenvolver os modelos observou a seguinte ordem:  

interface modelo, interface data módulo, interface gerente e por último a interface 

visão. As classes serão mostradas segundo essa ordem.  

6.1 INTERFACE MODELO 

 O modelo é a interface que engloba as classes diretamente relacionadas com 

as tabelas do Banco de Dados. 

 Nesta interface temos as seguintes classes: TPessoa, TCliente, 

TTestesNeuromotores, TDobrasCutaneas, TDiametrosOsseos, 

TComposicaoCorporal, TPerimetros e TTestesVO2max. Os atributos dessas classes 

são exatamente os mesmos atributos das tabelas do Banco de Dados, com exceção 

da classe TCliente, que tem como atributos as listas de objetos: 

TTestesNeuromotores, TDobrasCutaneas, TDiametrosOsseos, 

TComposicaoCorporal, TPerimetros e TTestesVO2max.  

 A figura 18 mostra um diagrama de classes do modelo, sendo que os 

atributos e as operações de cada classe podem ser visualizados. A classe TCliente 

possui uma relação de herança com a classe TPessoa, que pode ser visto pela seta 

apontada da classe TCliente para  a classe TPessoa. 

 A classe TCliente engloba as operações que calculam a densidade corporal, 

índice de massa corporal, massa gorda, massa corporal magra, percentual de 

gordura, relação cintura quadril, área muscular de braço e perna, consumo máximo 

de oxigênio (VO2 max), déficit aeróbico funcional (FAI) e potência de pernas. 
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Figura 18: Diagrama de classes do modelo 

6.2 INTERFACE DATA MÓDULO 

 Os data módulos são classes que possuem as query’s  que realizam 

consultas, inserções, atualizações ou deleções no banco de dados. 

 A classe TDMBanco possui a conexão com o banco de dados através do 

atributo DB da classe TSQLConnection. 

 A classe TDMSQL é a superclasse das demais classes e possui a assinatura 

das operações fundamentais realizadas no banco de dados: carregar, inserir, 

atualizar e remover. 
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 As classes TDMDobrasCutaneas, TDMDiametrosOsseos, TDMPerimetros, 

TDMComposicaoCorporal, TDMTestesNeuromotores e TDMTestesVO2max herdam 

os atributos e assinatura dos métodos da superclasse. 

 Será mostrado apenas as classes TDMDobrasCutaneas e TDMCliente para 

fins de simplificação, visto que as classes TDMDiametrosOsseos, TDMPerimetros, 

TDMComposicaoCorporal, TDMTestesNeuromotores e TDMTestesVO2max são 

semelhantes tanto em atributos como em operações à classe TDMDobrasCutaneas. 

Na figura 19 podemos visualizar o diagrama completo das classes com seus 

atributos. Foi omitido as operações da classe TDMCliente, mas esta classe será 

explicada em detalhes mais adiante. 
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Figura 19: Diagrama de classes da interface data módulo 

6.2.1 Classe TDMDobrasCutaneas 

 Os atributos da classe são as query’s de consulta ao banco. Na figura 20 

pode-se visualizar a classe TDMDobrasCutâneas com seus atributos e operações.  
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Figura 20: Classe TDMDobrasCutaneas 

 Atributos: 

• qryGeraCodigo: seleciona no banco o maior TID da tabela 

DOBRAS_CUTANEAS, para ser utilizado na operação geraCodigo(); 

• qryCarregarPorCliente: seleciona no banco todas as dobras cutâneas 

do cliente; 

• qryRemoverPorCliente: remove no banco todas as dobras cutâneas do 

cliente; 

• qryCarregarEntreDatas: carrega todas as dobras cutâneas de um 

determinado cliente entre 2 datas; 

• qryListarDatas: retorna todas as dobras cutâneas de determinado 

usuário. 

Operações: 

• popularDobrasCutaneas: esta operação cria e popula um objeto da 

classe TDobrasCutaneas através da query passada por parâmetro, 

retornando um objeto da classe TdobrasCutaneas; 

• atualizar: um objeto da classe TdobrasCutaneas é passado por 

parâmetro nesta operação e utiliza a query qryAtualizar (herdada da 

classe TDMSQL)  para atualizar no banco de dados a tabela 

DOBRAS_CUTANEAS; 

• carregarEntreDatas: é passado por parâmetro o código do cliente (TID 

do cliente) e 2 datas (data inicial e data final), para ser feita uma 

consulta no banco através do qryCarregarEntreDatas retornando uma 

lista de objetos da classe TDobrasCutaneas populados pela operação 
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popularDobrasCutaneas. Esta operação é utilizada pelo gerente que 

por sua vez é utilizada na tela para filtrar as dobras cutâneas por data; 

• carregarPorCliente: é passado por parâmetro o código do cliente, a 

consulta no banco é feita pelo qryCarregarPorCliente retornando uma 

lista de objetos da classe TDobrasCutaneas populados pela operação 

popularDobrasCutaneas; 

• carregarPorCodigo: é passado por parâmetro o código da dobra 

cutânea, a consulta no banco é feita pelo qryCarregar (herdado da 

classe TDMSQL) retornando apenas um objeto da classe 

TDobrasCutaneas populado pela operação popularDobrasCutaneas; 

• inserir: um objeto da classe TDobrasCutaneas é passado por 

parâmetro nesta operação, este objeto é inserido utilizando o codigo 

gerado pela operação geraCodigo no banco de dados através da 

qryInserir (herdada da classe TDMSQL) retornando o código da dobra 

cutânea (TID da tabela DOBRAS_CUTANEAS); 

• geraCodigo: pega o maior código (TID na tabela)  existente através da 

query qryGeraCodigo retornando este valor adicionado em uma 

unidade; 

• remover: remove uma dobra cutânea passada por parâmetro através 

de seu código utilizando a query qryRemover (herdada da classe 

TDMSQL); 

• removerPorCliente: remove todas as dobras cutâneas de um 

determinado cliente (é passado por parâmetro o código do cliente) 

utilizando a qryRemoverPorCliente; 

• listarDatas: retorna uma lista de datas contendo as datas de avaliações 

de dobras cutâneas de um determinado cliente (é passado por 

parâmetro o código do cliente). 

 

6.2.2 Classe TDMCliente 

 Esta classe é responsável por fazer as operações consultas que classificam 

os resultados dos testes/medidas: força abdominal, força abdominal adaptado, força 

de membros superiores, força de membros inferiores, equilíbrio estático, flexiteste, 
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sentar e alcancar, ombros, VO2 máx, índice de massa corporal (para adultos e 

crianças) e percentual de gordura. Na figura 21 podemos visualizar a classe. 

 
Figura 21: Classe TDMCliente 

 

 Atributos: 

• qryTesteAbdominal: seleciona no banco a classificação tendo como 

parâmetros a idade, sexo e o valor do teste; 

• qryTesteAbdominalAdap: seleciona no banco a classificação tendo 

como parâmetros a idade, sexo e o valor do teste; 

• qryTesteApoio: seleciona no banco a classificação tendo como 

parâmetros a idade, sexo e o valor do teste; 

• qryTesteSentarAlcancar: seleciona no banco a classificação tendo 

como parâmetros a idade, sexo e o valor do teste; 
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• qryTesteOmbroDireito: seleciona no banco a classificação tendo como 

parâmetros a idade, sexo e o valor do teste; 

• qryTesteOmbroEsquerdo: seleciona no banco a classificação tendo 

como parâmetros a idade, sexo e o valor do teste; 

• qryTestePernas: seleciona no banco a classificação tendo como 

parâmetros a idade, sexo e o valor da potência de pernas; 

• qryTesteEquilibrio: seleciona no banco a classificação tendo como 

parâmetros o número de quedas e o valor do teste; 

• qryTestePercentualGordura: seleciona no banco a classificação tendo 

como parâmetros o sexo e o valor do percentual de gordura; 

• qryTesteImc: seleciona no banco a classificação para adultos tendo 

como parâmetro o valor do índice de massa corporal; 

• qryTesteImcCriancas: seleciona no banco a classificação para crianças 

e adolecentes tendo como parâmetro o valor do índice de massa 

corporal; 

• qryTesteCooper: seleciona no banco a classificação tendo como 

parâmetros a idade, sexo e o valor do consumo máximo de oxigênio  

(VO2 máx); 

• qryTesteFlexiteste: seleciona no banco a classificação tendo como 

parâmetros o valor do teste; 

• qryCarregarPorNome: seleciona no banco todos os clientes com 

determinada parte do string do nome que é enviado como parâmetro; 

• qryCarregarTodos: seleciona todos os clientes; 

• qryGeraCodigo: seleciona no banco o maior TID da tabela 

CADASTRO, para ser utilizado na operação geraCodigo(). 

Operações: 

• atualizar: atualiza a tabela CADASTRO com novos valores contidos no 

parâmetro, que é um objeto da classe TCliente, utilizando a 

qryAtualizar (herdada da classe TDMSQL);  

• carregarPorCodigo: retorna um objeto da classe TCliente através de 

uma consulta no banco com a qryCarregar (herdada da classe 

TDMSQL) com o parâmetro código que foi passado; 
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• carregarPorNome: retorna uma lista de objetos da classe TCliente 

através de uma consulta no banco com a qryCarregarPorNome tendo 

como parâmetro o nome do cliente; 

• carregarResultados: retorna um objeto da classe TCliente populado 

com as listas de objetos das classes TComposicaoCorporal, 

TDobrasCutaneas, TPerimetros, TDiametrosOsseos, 

TTestesNeuromotores, TTestesVO2max; 

• carregarTodos: retorna uma lista de objetos da classe TCliente com 

todos os clientes utilizando a qryCarregarTodos; 

• geraCodigo: pega o maior código (TID na tabela)  existente através da 

query qryGeraCodigo retornando este valor adicionado em uma 

unidade; 

• popularCliente: popula um objeto da classe TCliente com seus 

atributos a partir da query passada por parâmetro. Para o retorno 

utiliza-se a operação carregarResultados passando como parâmetro o 

objeto da classe TCliente, e este objeto é retornado nesta operação 

populado;  

• inserir: um objeto da classe TCliente é passado por parâmetro nesta 

operação, este objeto é inserido utilizando o código gerado pela 

operação geraCodigo no banco de dados através da qryInserir 

(herdada da classe TDMSQL) retornando o código do cliente (TID da 

tabela CADASTRO); 

• Remover: é passado como parâmetro um objeto da classe TCliente e 

para cada um de seus atributos (as listas de objetos) são chamados os 

seus data módulos respectivos, sendo que cada um  utiliza a operação 

removerPorCliente, tendo como parametro o código do cliente para 

todos. Após serem deletados todos os atributos do objeto da classe 

TCliente, o próprio cliente é removido utilizando-se a qryRemover 

(herdada da classe TDMSQL). Esta operação é importante pois é uma 

remoção em cascata, que, se não fosse desta forma, ficariam registros 

no banco que não pertencem a nenhum cliente, ou pior, que poderiam 

pertencer a um outro cliente que ainda será cadastrado, causando 

inconsistência; 
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• testeAbdominal, testeAbdominalAdap, testeApoio, testeSentarAlcancar, 

testeOmbroDireito, testeOmbroEsquerdo, testePernas, testeEquilibrio, 

testeImc, testeImcCriancas, testePercentualGordura, testeCooper, 

testeFlexiteste: estas operações retornam um inteiro, que significa a 

classificação obtida, proveniente da consulta de classificação utilizando 

as query’s descritas nos atributos desta classe. 

 

6.3 INTERFACE GERENTE 

 Os gerentes têm o papel de implementar todas as regras de negócio do 

sistema e coordenar a comunicação com o banco de dados (acessando os data 

módulos). 

 Pela figura 22 podemos ter uma visão geral dos gerentes. Podemos notar que 

a classe TInterfaceGerente é uma superclasse pelas setas, e as outras classes 

herdam seus atributos e operações.  

Será mostrado a seguir uma descrição dos atributos e operações das classes 

TInterfaceGerente, TGerenteDobrasCutaneas e TGerenteCliente. As demais classes 

(TGerentePerimetros, TGerenteComposicaoCorporal, 

TGerenteTestesNeuromotores, TGerenteTestesVO2max, TGerentePessoa)  não 

serão mostradas pois são semelhantes à classe TGerenteDobrasCutaneas. 
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Figura 22: Diagrama de classes dos gerentes 
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6.3.1 Classe TInterfaceGerente 

 Esta classe é a superclasse dos gerentes, onde os outros gerentes herdam os 

atributos e operações. A visualização da classe, seus atributos e operações podem 

ser vistos na figura 23. O símbolo “*” ao lado do sinal “+” significa que são métodos 

abstratos, ou seja, serão escritos nas subclasses, e portanto não serão descritos 

aqui. 

 
Figura 23: Classe TInterfaceGerente 

 

 Atributos: 

• descritor: este atributo é utilizado para descrever a transação que está 

sendo iniciada, se ela vai ser executada ou não; 

• tidCadastro: é um atributo do tipo inteiro que contém o código (TID na 

tabela CADASTRO) da pessoa. 

Operações: 

• Create: é um construtor que define a identificação e o nível de 

isolamento de transação; 

• iniciarTransacao: faz com que o objeto DB da classe TDMBanco inicie 

uma transação com o atributo descritor que foi criado na operação 

Create; 

• finalizarTransacao: caso o parâmetro de entrada seja verdade (true) 

então a transação é executada, caso contrário não é executada; 

• removerParametro: faz um questionamento na tela pedindo 

confirmação ao usuário se ele deseja remover o parâmetro ou não (no 

caso o parâmetro de entrada é um objeto genérico (TObject)); 
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• setTidCadastro: apenas pega o parâmetro código do cliente que foi 

passado e atribui esse valor ao atributo tidCadastro. 

6.3.2 Classe TGerenteDobrasCutaneas 

 Esta classe herda os abributos e operações da sua superclasse – 

TInterfaceGerente. Podemos visualizar seus atributos e operações na figura 24.  

 É interessante neste ponto citar que a interface visão é composta por telas de 

lista e telas de edição.  

 
Figura 24: Classe TGerenteDobrasCutaneas 

 

 Atributos: não possui. 

 Operações: 

• atualizarPamaretro: o parâmetro de entrada para esta operação, que é 

um objeto do tipo TDobrasCutaneas, mostra uma tela de edição na 

qual o usuário pode alterar os valores das dobras cutâneas e chama a 

operação atualizar do data módulo das dobras cutâneas passando 

como parâmetro uma property do objeto de tela de edição que está 

populado com as alterações feitas pelo usuário nas dobras cutâneas; 

• atualizar: captura a seleção do usuário entre uma lista de dobras 

cutâneas mostradas por uma tela de lista e envia esta seleção como 

parâmetro para a operação atualizarParametro; 

• carregar: não utilizada nesta classe; 

• carregarEntreDatas: os parâmetros de entrada são: o código do cliente, 

a data inicial e final. Estes parâmetros são enviados ao data módulo de 

dobras cutâneas e é retornado uma lista das dobras cutâneas do 

cliente. 



 67

• carregarPorCliente: o parâmetro é o código do cliente. Esta operação 

envia este parâmetro ao data módulo de dobras cutâneas retornando 

uma lista das dobras cutâneas do cliente. 

• carregarPorCodigo: o parâmetro é o código da dobra cutânea. Esta 

operação envia este parâmetro ao data módulo de dobras cutâneas 

retornando apenas uma das dobras cutâneas do cliente. 

• inserir: através de uma tela de edição o usuário envia a property da tela 

de edição, que contém os valores das dobras cutâneas, para o data 

módulo de dobras cutâneas, o qual insere os valores no banco de 

dados. 

• listar: não utilizada nesta classe; 

• listarDoCliente: mostra uma tela de lista ao usuário contendo as dobras 

cutâneas de um determinado cliente que é passado por parâmetro. 

• listarDatas: pega o parâmetro código do cliente e retorna uma lista de 

datas de dobras cutâneas deste cliente. 

• removerParametro: pega um objeto do tipo TDobrasCutaneas como 

parâmetro e envia para a operação remover do data módulo de dobras 

cutâneas; 

• remover: captura a seleção do usuário entre uma lista de dobras 

cutâneas mostradas por uma tela de lista e envia esta seleção como 

parâmetro para a operação removerParametro; 

6.3.3 Classe TGerenteCliente 

 Esta classe herda os abributos e operações da sua superclasse – 

TInterfaceGerente. Podemos visualizar seus atributos e operações na figura 25. 

Note que esta classe não difere em muito da classe anterior, 

TGerenteDobrasCutaneas, pois além das operações já citadas ela possui operações 

que obtém a classificação dos testes utilizando o data módulo TDMCliente. 
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Figura 25: Classe TGerenteCliente 

 Atributos: não possui. 

 Operações: 

• carregar: captura a seleção do usuário entre uma lista de clientes 

mostradas por uma tela de lista e retorna um objeto do tipo TCliente. 

• atualizar: utiliza o retorno da operação carregar e envia este retorno 

como parâmetro para a operação atualizarParametro; 

• atualizarPamaretro: o parâmetro passado para esta operação, que é 

um objeto do tipo TCliente, mostra uma tela de edição na qual o 

usuário pode alterar os campos do cadastro e chama a operação 

atualizar do data módulo do cliente passando como parâmetro uma 

property do objeto de tela de edição que está populado com as 

alterações feitas pelo usuário no cadastro; 

• carregarPorNome: o parâmetro é o nome (ou parte dele) do cliente. 

Esta operação envia este parâmetro ao data módulo do cliente 

retornando uma lista de clientes que possuem tal nome (ou parte dele); 

• carregarPorCodigo: o parâmetro de entrada é o código do cliente. Esta 

operação envia este parâmetro ao data módulo do cliente retornando 

apenas um cliente; 
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• carregarTodos: esta operação faz o data módulo do cliente executar a 

operação carregarTodos retornando uma lista de todos os clientes. 

• inserir: através de uma tela de edição o usuário envia a property da tela 

de edição, que contém os dados do cliente, para o data módulo do 

cliente, o qual insere os valores no banco de dados; 

• inserirParametro: o parâmetro de entrada é um objeto da classe 

TCliente. Este parâmetro é passado ao data módulo do cliente o qual 

se encarrega de inserir o cliente no banco de dados. Esta operação é 

semelhante à inserir porém não utiliza uma tela de edição; 

• listar: mostra a tela de lista de clientes para o usuário; 

• remover: utiliza o retorno da operação carregar e envia este retorno 

como parâmetro para a operação removerParametro; 

• removerParametro: pega um objeto do tipo TCliente como parâmetro e 

o envia para a operação remover do data módulo do cliente; 

• testeAbdominal, testeAbdominalAdap, testeApoio,  

testeSentarAlcancar, testeOmbroDireito, testeOmbroEsquerdo,  

testePernas, testeEquilibrio, testeImc,  testePercentualGordura,  

testeCooper, testeFlexiteste: cada uma destas operações utilizam uma 

operação diferente do data módulo do cliente e este retorna um código 

inteiro da classificação, este código é transformado em uma string para 

ser mostrada na tela no momento apropriado. 

 

6.4 INTERFACE VISÃO 

 A interface visão compreende as telas ou formulários do software. Pode ser 

dividida em formulários de lista e formulários de edição. Os formulários de lista 

mostram uma lista de objetos em que o usuário pode atualizar, adicionar ou 

remover. Sendo que a operação atualizar e adicionar irá chamar um formulário de 

edição. 

 Nesta interface de formulários de lista temos as classes: TFormListarObjeto, 

TFormListarResultado, TFormListarCliente, TFormListarDobrasCutaneas, 

TFormListarComposicaoCorporal, TFormListarDiametrosOsseos, 

TFormlistarPerimetros, TFormListarTestesNeuromotores e  

TFormListarTestesVO2max. 



 70

 Na interface de formulários de edição temos as classes: TFormEditarCliente, 

TFormEditarComposicaoCorporal, TFormEditarDiametrosOsseos, 

TFormEditarDobrasCutaneas, TFormEditarPerimetros, 

TFormEditarTestesNeuromotores, TFormEditarTestesVO2max. Por último temos a 

classe TTelaPrincipal que possui o formulário da tela principal do sistema e a classe 

TFormLogon que faz uma autenticação simples onde o usuário digita uma senha 

para entrar no sistema. 

 As classes dos formulários de lista podem ser visualizando na figura 26. 

Pode-se notar que a classe TFormListarObjeto é a superclasse das classes 

TFormListarResultado e TFormListarCliente através das setas. As demais classes 

por sua vez são subclasses da classe TFormListarResultado.  
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Figura 26: Classes de Formulários de Lista 

 A superclasse TFormListarObjeto é um formulário de lista padrão no qual os 

outros formulários herdam seus componentes visuais eliminando assim, o trabalho 

de se refazer vários formulários parecidos. Esta superclasse possui um atributo lista 

do tipo TList, que contém uma lista de objetos, e grid do tipo TStringGrid que 

mostrará esta lista de objetos como é mostrado na figura 27. 
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Figura 27: Formulário da classe TFormListarObjeto 

 

 Na figura 28 pode-se visualizar o formulário da classe TFormListarResultado, 

que é subclasse da classe TFormListarObjeto, e implementa uma property 

(tidCadastro) que é o código do cliente. Isto faz-se necessário porque o formulário 

deve saber qual cliente ela está manipulando. Além disso foram mudados os 

componentes visuais para filtrar os objetos. 
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Figura 28: Formulário da classe TFormListarResultado 

 

 Nas classes TFormListarDobrasCutaneas, TFormListarComposicaoCorporal, 

TFormListarDiametrosOsseos, TFormlistarPerimetros, 

TFormListarTestesNeuromotores e  TFormListarTestesVO2max que são subclasses 

da classe TFormListarResultado  é implementada a operação preencherGrid 

diferente em cada classe. O preencherGrid pega a lista de objetos no atributo lista e 

preenche cada linha do componente grid com um objeto. Quando os formulários 

desta classe são abertos, é executada a operação FormShow na qual é chamado 

um gerente específico para cada classe, carregado os objetos na lista. Logo após é 

executada a operação preencherGrid. Os botões editar, adicionar, remover e filtrar 

chamam os gerentes específicos e executam as seguintes operações: para editar é 

executado a operação atualizarParametro; para adicionar é executado a operação 

inserir; para remover é executado a operação removerParametro e para filtrar é 

executado a operação carregarEntreDatas e é enviado 2 datas selecionadas e o 

código do cliente. 



 74

 As classes TFormEditarCliente, TFormEditarComposicaoCorporal, 

TFormEditarDiametrosOsseos, TFormEditarDobrasCutaneas, 

TFormEditarPerimetros, TFormEditarTestesNeuromotores, 

TFormEditarTestesVO2max não possuem nenhum tipo de relacionamento entre si 

ou com qualquer outra classe, portanto não será mostrado um diagrama. Estas 

classes contém componentes visuais específicos para o usuário entrar com dados. 

Cada uma delas contém uma property (respectivamente do tipo: TCliente, 

TComposicaoCorporal, TDiametrosOsseos, TDobrasCutaneas, TPerimetros, 

TTestesNeuromotores, TTestesVO2max) onde são colocados os dados de entrada 

do usuário. 

 Na classe TFormEditarCliente foi adicionado uma funcionalidade na qual o 

usuário pode visualizar um relatório e imprimir os testes/medidas do cliente.  
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7 SOFTWARES UTILIZADOS 

O modelo do banco de dados foi implementado no sistema de banco de 

dados Firebird. O Firebird é um banco de dados relacional “open source” , ou seja, 

de código aberto que oferece muitas características do ANSI SQL-92 que roda no 

sistema operacional Linux, Windows, e uma variedade de plataformas Unix. O 

Firebird ofere uma excelente concorrência, alta performance, uma potente linguagem 

de suporte para procedimentos armazenados e gatilhos. Ele começou a ser usado 

em muitos sistemas de produção dentro de um grande número de companhias 

comerciais desde 1981. Ele é basicamente o núcleo do Interbase ® 6.0 da Borland 

com muitas correções de erros e algumas melhorias. Logo o Firebird é 100% 

compatível com o Interbase ® da Borland.  

 Para desenvolvimento do sistema foi utilizada uma ferramenta chamada 

Enterprise Architect. O EA é uma poderosa ferramenta de design e modelagem UML 

para a plataforma Windows que fornece um ambiente competitivo para 

desenvolvimento de sistemas, gerenciamento de projetos e análise de negócios. 

 A implementação do sistema foi feita no Delphi 7 Enterprise Edition da 

Borland e o relatório foi desenvolvido utilizando a ferramenta Report Builder 7.02 

Enterprise Edition. 
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8 CONCLUSÕES 

 Desenvolver um sistema de avaliação física não é um trabalho trivial, ele 

exige não só conhecimentos sólidos na área de programação e de banco de dados, 

como também conhecimentos relacionados à avaliação física. 

 O resultado obtido com o sistema foi satisfatório e ele será utilizado pelo 

Laboratório de Esforço Físico da UFSC (LAEF) para automatizar o trabalho de 

realização de uma avaliação física. 

 Nota-se que este trabalho é apenas começo do que esse sistema pode vir a 

se tornar. Novas funcionalidades poderão ser acrescentadas, pois o sistema foi 

concebido pensando-se na sua expansibilidade. 

 O trabalho em questão propiciou ao aluno aprofundar seus conhecimentos e 

aumentar sua experiência numa das áreas mais promissoras dentro do seu campo 

profissional. 
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unit umCliente; 
interface 
uses 
  Classes, umPessoa, umComposicaoCorporal, umDobrasCutaneas, umPerimetros, 
  umDiametrosOsseos, umTestesNeuromotores, umTestesVO2max, 
  SysUtils, Dialogs, Controls, Math; 
 
type 
  TCliente = class(TPessoa) 
  private 
    function get_densidade_corporal: Double; 
    function get_idade: Double; 
    function get_imc: Double; 
    function get_massa_gorda: Double; 
    function get_massa_magra: Double; 
    function get_mcd: Double; 
    function get_percentual_gordura: Double; 
    function get_relacao_cintura_quadril: Double; 
    function get_area_muscular_braco: Double; 
    function get_area_muscular_perna: Double; 
    function get_vo2previsto: Double; 
  public 
    ComposicaoCorporal: TList; //lista; o último é o atual 
    DiametrosOsseos: TList; 
    DobrasCutaneas: TList; 
    Perimetros: TList; 
    TestesNeuromotores: TList; 
    TestesVO2max: TList; 
    constructor criar; 
    destructor destruir; 
{*propertys*} 
    property idade: Double read get_idade; 
    property imc: Double read get_imc; 
    property mcd: Double read get_mcd; 
    property massa_magra: Double read get_massa_magra; 
    property massa_gorda: Double read get_massa_gorda; 
    property percentual_gordura: Double read get_percentual_gordura; 
    property densidade_corporal: Double read get_densidade_corporal; 
    property relacao_cintura_quadril: Double read 
get_relacao_cintura_quadril; 
    property area_muscular_braco: Double read get_area_muscular_braco; 
    property area_muscular_perna: Double read get_area_muscular_perna; 
    property vo2previsto: Double read get_vo2previsto; 
{*funcoes*} 
    function composicaoCorporalAtual: TComposicaoCorporal; 
    function composicaoCorporalPorData(data: TDateTime): 
TComposicaoCorporal; 
    function diametrosOsseosAtual: TDiametrosOsseos; 
    function diametrosOsseosPorData(data: TDateTime): TDiametrosOsseos; 
    function dobrasCutaneasAtual: TDobrasCutaneas; 
    function dobrasCutaneasPorData(data: TDateTime): TDobrasCutaneas; 
    function perimetrosAtual: TPerimetros; 
    function perimetrosPorData(data: TDateTime): TPerimetros; 
    function testesNeuromotoresAtual: TTestesNeuromotores; 
    function testesNeuromotoresPorData(data: TDateTime): 
TTestesNeuromotores; 
    function testesVO2maxPorData(data: TDateTime): TTestesVO2max; 
(*funções complementares*) 
    function densidade_corporalPorData(data: TDate): Double; 
    function imcPorData(data: TDate): Double; 
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    function massa_gordaPorData(data: TDate): Double; 
    function massa_magraPorData(data: TDate): Double; 
    function mcdPorData(data: TDate): Double; 
    function percentual_gorduraPorData(data: TDate): Double; 
    function relacao_cintura_quadrilPorData(data: TDate): Double; 
    function area_muscular_bracoPorData(data: TDate): Double; 
    function area_muscular_pernaPorData(data: TDate): Double; 
    function getVO2max(data: TDate): Double; 
    function faiPorData(data: TDate): Double; 
    function potenciaPernasPorData(data: TDate): Double; 
  end; 
 
implementation 
 
uses DateUtils; 
{ TCliente } 
function TCliente.area_muscular_bracoPorData(data: TDate): Double; 
begin 
  if (perimetrosPorData(data) <> nil) and (dobrasCutaneasPorData(data) <> 
nil)then 
    result := 0.07958 * sqr(PerimetrosPorData(data).braco_relaxado_dir - 
(1.57 * 
      (DobrasCutaneasPorData(data).biciptal + 
DobrasCutaneasPorData(data).triciptal)/10)) 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.area_muscular_pernaPorData(data: TDate): Double; 
begin 
  if (PerimetrosPorData(data) <> nil) and (DobrasCutaneasPorData(data) <> 
nil)then 
    result := 0.07958 * sqr(PerimetrosPorData(data).perna_dir - (1.57 * 
    (DobrasCutaneasPorData(data).panturrilha_medial + 
DobrasCutaneasPorData(data).panturrilha_lateral)/10)) 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.composicaoCorporalAtual: TComposicaoCorporal; 
begin 
  if ComposicaoCorporal.Count > 0 then 
    result:= composicaoCorporal[ComposicaoCorporal.Count-1] 
  else 
    result:= nil; 
end; 
 
function TCliente.composicaoCorporalPorData(data: TDateTime): 
TComposicaoCorporal; 
var 
  i: Integer; 
  maior: TComposicaoCorporal; 
begin 
  maior:= TComposicaoCorporal.Create; 
  if ComposicaoCorporal.Count > 0 then 
    maior:= composicaoCorporal[0]; 
  for i:= 1 to ComposicaoCorporal.Count-1 do 
  begin 
    result:= composicaoCorporal[i]; 
    if (result.data_avaliacao >= maior.data_avaliacao) and 
(result.data_avaliacao <= data) then 
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      maior:= result; 
  end; 
  result:= maior; 
end; 
 
constructor TCliente.criar; 
begin 
  ComposicaoCorporal := TList.Create; 
  DobrasCutaneas := TList.Create; 
  Perimetros := TList.Create; 
  DiametrosOsseos := TList.Create; 
  TestesNeuromotores := TList.Create; 
  TestesVO2max := TList.Create; 
end; 
 
function TCliente.densidade_corporalPorData(data: TDate): Double; 
begin 
  if (DobrasCutaneasPorData(data) <> nil) and 
(ComposicaoCorporalPorData(data) <> nil) then 
    if ((sexo = 1) and (idade >= 18) and (idade <= 66)) then 
      result := 1.107269 - (0.000812*(DobrasCutaneasPorData(data).triciptal 
+ DobrasCutaneasPorData(data).suprailiaca + 
      DobrasCutaneasPorData(data).panturrilha_medial + 
DobrasCutaneasPorData(data).subescapular)) + (0.000002 * 
      sqr(DobrasCutaneasPorData(data).triciptal + 
DobrasCutaneasPorData(data).suprailiaca + 
      DobrasCutaneasPorData(data).panturrilha_medial + 
DobrasCutaneasPorData(data).subescapular)) - (0.000418 * trunc(idade)) 
    else 
      if ((sexo = 2) and (idade >= 18) and (idade <= 51)) then 
        result := 1.029024 - 0.000672 * 
(DobrasCutaneasPorData(data).triciptal + 
DobrasCutaneasPorData(data).suprailiaca + 
        DobrasCutaneasPorData(data).panturrilha_medial + 
DobrasCutaneasPorData(data).subescapular) + 0.000002 * 
        sqr(DobrasCutaneasPorData(data).triciptal + 
DobrasCutaneasPorData(data).suprailiaca + 
        DobrasCutaneasPorData(data).panturrilha_medial + 
DobrasCutaneasPorData(data).subescapular) - 0.000261 
        * idade - 0.000560 * ComposicaoCorporalPorData(data).mc + 0.000546 
* ComposicaoCorporalPorData(data).estatura 
      else 
        result := 0 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
destructor TCliente.destruir; 
begin 
  ComposicaoCorporal.Free; 
  DobrasCutaneas.Free; 
  Perimetros.Free; 
  DiametrosOsseos.Free; 
  TestesNeuromotores.Free; 
  TestesVO2max.Free; 
end; 
 
function TCliente.diametrosOsseosAtual: TDiametrosOsseos; 
begin 
  if DiametrosOsseos.Count > 0 then 
    result:= DiametrosOsseos[DiametrosOsseos.Count-1] 
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  else 
    result:= nil; 
end; 
 
function TCliente.diametrosOsseosPorData(data: TDateTime): 
TDiametrosOsseos; 
var 
  i: Integer; 
  maior: TDiametrosOsseos; 
begin 
  maior:= nil; 
  if DiametrosOsseos.Count > 0 then 
    maior:= DiametrosOsseos[0]; 
  for i:= 1 to DiametrosOsseos.Count-1 do 
  begin 
    result:= DiametrosOsseos[i]; 
    if (result.data_avaliacao >= maior.data_avaliacao) and 
(result.data_avaliacao <= data) then 
      maior:= result; 
  end; 
  result:= maior; 
end; 
 
function TCliente.dobrasCutaneasAtual: TDobrasCutaneas; 
begin 
  if DobrasCutaneas.Count > 0 then 
    result:= DobrasCutaneas[DobrasCutaneas.Count-1] 
  else 
    result:= nil; 
end; 
 
function TCliente.dobrasCutaneasPorData(data: TDateTime): TDobrasCutaneas; 
var 
  i: Integer; 
  maior: TDobrasCutaneas; 
begin 
  //maior:= TDobrasCutaneas.Create; 
  maior:= nil; 
  if DobrasCutaneas.Count > 0 then 
    maior:= DobrasCutaneas[0]; 
  for i:= 1 to DobrasCutaneas.Count-1 do 
  begin 
    result:= DobrasCutaneas[i]; 
    if (result.data_avaliacao >= maior.data_avaliacao) and 
(result.data_avaliacao <= data) then 
      maior:= result; 
  end; 
  result:= maior; 
end; 
 
function TCliente.faiPorData(data: TDate): Double; 
begin 
  if testesVO2maxPorData(data) <> nil then 
  begin 
    result:= ((vo2previsto - getVO2max(data)) * 100)/ vo2previsto; 
  end 
  else 
    result:= -1000; 
end; 
 
function TCliente.getVO2max(data: TDate): Double; 
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var 
  aux1: Double; 
  aux2: Double; 
  aux3: Double; 
begin 
  result:= 0; 
  aux1:= testesVO2maxPorData(data).VO2max; 
  aux2:= testesVO2maxPorData(data).velocidade_final; 
  aux3:= testesVO2maxPorData(data).inclinacao_final; 
  if aux1 > 0 then 
  begin 
    result:= aux1; 
  end 
  else 
  begin 
    if (aux2 > 0) and (aux3 > 0) then 
      result:= 0.72 * (( 0.1 * aux2) + (1.8 * aux2 * (aux3/100)) + 3.5) + 
3.67; 
  end; 
end; 
 
function TCliente.get_area_muscular_braco: Double; 
begin 
  if (PerimetrosAtual <> nil) and (dobrasCutaneasAtual <> nil)then 
    result := 0.07958 * sqr(PerimetrosAtual.braco_relaxado_dir - (1.57 * 
    (DobrasCutaneasAtual.biciptal + DobrasCutaneasAtual.triciptal)/10)) 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.get_area_muscular_perna: Double; 
begin 
  if (PerimetrosAtual <> nil) and (DobrasCutaneasAtual <> nil)then 
    result := 0.07958 * sqr(PerimetrosAtual.perna_dir - (1.57 * 
    (DobrasCutaneasAtual.panturrilha_medial + 
DobrasCutaneasAtual.panturrilha_lateral)/10)) 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.get_densidade_corporal: Double; 
begin 
  if (DobrasCutaneasAtual <> nil) and (ComposicaoCorporalAtual <> nil) then 
    if ((sexo = 1) and (idade >= 18) and (idade <= 66)) then 
      result := 1.107269 - (0.000812*(DobrasCutaneasAtual.triciptal + 
DobrasCutaneasAtual.suprailiaca + 
      DobrasCutaneasAtual.panturrilha_medial + 
DobrasCutaneasAtual.subescapular)) + (0.000002 * 
      sqr(DobrasCutaneasAtual.triciptal + DobrasCutaneasAtual.suprailiaca + 
      DobrasCutaneasAtual.panturrilha_medial + 
DobrasCutaneasAtual.subescapular)) - (0.000418 * trunc(idade)) 
    else 
      if ((sexo = 2) and (idade >= 18) and (idade <= 51)) then 
        result := 1.029024 - 0.000672 * (DobrasCutaneasAtual.triciptal + 
DobrasCutaneasAtual.suprailiaca + 
        DobrasCutaneasAtual.panturrilha_medial + 
DobrasCutaneasAtual.subescapular) + 0.000002 * 
        sqr(DobrasCutaneasAtual.triciptal + DobrasCutaneasAtual.suprailiaca 
+ 
        DobrasCutaneasAtual.panturrilha_medial + 
DobrasCutaneasAtual.subescapular) - 0.000261 
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        * idade - 0.000560 * ComposicaoCorporalAtual.mc + 0.000546 * 
ComposicaoCorporalAtual.estatura 
      else 
        result := 0 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.get_idade: Double; 
begin 
  result := RoundTo((data_avaliacao - nascimento)/365.25,-2); 
end; 
 
function TCliente.get_imc: Double; 
begin 
  if ComposicaoCorporalAtual <> nil then 
    result := ComposicaoCorporalAtual.mc / 
sqr(ComposicaoCorporalAtual.estatura/100) 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.get_massa_gorda: Double; 
begin 
  if (ComposicaoCorporalAtual <> nil) and (get_percentual_gordura <> 0) 
then 
    result := ComposicaoCorporalAtual.mc * (get_percentual_gordura / 100) 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.get_massa_magra: Double; 
begin 
  if (ComposicaoCorporalAtual <> nil) and (massa_gorda <> 0) then 
    result := ComposicaoCorporalAtual.mc - massa_gorda 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.get_mcd: Double; 
begin 
  if imc <> 0 then 
    result := sqr(ComposicaoCorporalAtual.estatura) * imc 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.get_percentual_gordura: Double; 
begin 
  if densidade_corporal <> 0 then 
    result := ((4.95/densidade_corporal) - 4.50) * 100 
  else 
    result := 0; 
end; 
 
function TCliente.get_relacao_cintura_quadril: Double; 
begin 
  if perimetrosAtual <> nil then 
    result := PerimetrosAtual.cintura / PerimetrosAtual.quadril 
  else 
    result:= 0; 



 87

end; 
 
function TCliente.get_vo2previsto: Double; 
begin 
  result:= -1; 
  if sexo = 1 then 
  begin 
    if (categoria = 1) or (categoria = 2) then 
    begin 
      result:= 69.7 - (0.6142 * idade); 
    end; 
    if categoria = 3 then 
    begin 
      result:= 57.8 - (0.445 * idade); 
    end; 
  end; 
  if sexo = 2 then 
  begin 
    if (categoria = 1) or (categoria = 2) then 
    begin 
      result:= 44.4 - (0.343 * idade); 
    end; 
    if categoria = 3 then 
    begin 
      result:= 41.2 - (0.343 * idade); 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TCliente.imcPorData(data: TDate): Double; 
var 
  aux1, aux2: Double; 
begin 
  aux1:= ComposicaoCorporalPorData(data).mc; 
  aux2:= ComposicaoCorporalPorData(data).estatura/100; 
  if (aux1 > 0) and (aux2 > 0) then 
    result := aux1 / sqr(aux2) 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.massa_gordaPorData(data: TDate): Double; 
begin 
  if (ComposicaoCorporalPorData(data) <> nil) and 
(percentual_gorduraPorData(data) <> 0) then 
    result := ComposicaoCorporalPorData(data).mc * 
(percentual_gorduraPorData(data) / 100) 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.massa_magraPorData(data: TDate): Double; 
begin 
  if (ComposicaoCorporalPorData(data) <> nil) and (massa_gordaPorData(data) 
<> 0) then 
    result := ComposicaoCorporalPorData(data).mc - massa_gordaPorData(data) 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.mcdPorData(data: TDate): Double; 
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var 
  aux1, aux2: Double; 
begin 
  // esta errado, fica igual ao mc 
  aux1:= imcPorData(data); 
  aux2:= ComposicaoCorporalPorData(data).estatura/100; 
  if ((aux1 > 0) and (aux2 > 0)) then 
    result := sqr(aux2) * aux1 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.percentual_gorduraPorData(data: TDate): Double; 
begin 
  if densidade_corporalPorData(data) <> 0 then 
    result := ((4.95/densidade_corporalPorData(data)) - 4.50) * 100 
  else 
    result := 0; 
end; 
 
function TCliente.perimetrosAtual: TPerimetros; 
begin 
  if Perimetros.Count > 0 then 
    result:= Perimetros[Perimetros.Count-1] 
  else 
    result:= nil; 
end; 
 
function TCliente.perimetrosPorData(data: TDateTime): TPerimetros; 
var 
  i: Integer; 
  maior: TPerimetros; 
begin 
  maior:= nil; 
  if Perimetros.Count > 0 then 
    maior:= Perimetros[0]; 
  for i:= 1 to Perimetros.Count-1 do 
  begin 
    result:= Perimetros[i]; 
    if (result.data_avaliacao >= maior.data_avaliacao) and 
(result.data_avaliacao <= data) then 
      maior:= result; 
  end; 
  result:= maior; 
end; 
 
function TCliente.potenciaPernasPorData(data: TDate): Double; 
var 
  aux1: Integer; 
  aux2: Integer; 
begin 
  aux1:= testesNeuromotoresPorData(data).pernas; 
  aux2:= testesNeuromotoresPorData(data).pernas_ref; 
  if (aux1 > 0) and (aux2 > 0) then 
    result:= 2.21 * ComposicaoCorporalPorData(data).mc * sqrt((aux1 - 
aux2)/100) 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.relacao_cintura_quadrilPorData(data: TDate): Double; 
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begin 
  if (perimetrosPorData(data) <> nil) then 
  begin 
    if (perimetrosPorData(data).cintura <> 0) and 
(perimetrosPorData(data).quadril <> 0) then 
      result := perimetrosPorData(data).cintura / 
perimetrosPorData(data).quadril 
    else 
      result:= 0; 
  end 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TCliente.testesNeuromotoresAtual: TTestesNeuromotores; 
begin 
  if TestesNeuromotores.Count > 0 then 
    result:= TestesNeuromotores[TestesNeuromotores.Count-1] 
  else 
    result:= nil; 
end; 
 
function TCliente.testesNeuromotoresPorData(data: TDateTime): 
TTestesNeuromotores; 
var 
  i: Integer; 
  maior: TTestesNeuromotores; 
begin 
  maior:= TTestesNeuromotores.Create; 
  with maior do 
  begin 
    sentar_alcancar:= -1000; 
    ombro_direito:= -1000; 
    ombro_esquerdo:= -1000; 
    pernas:= -1000; 
    pernas_ref:= -1000; 
    abdominal:= -1000; 
    abdominal_adap:= -1000; 
    apoio:= -1000; 
    numero_quedas:= -1000; 
    flexiteste:= -1000; 
  end; 
  if TestesNeuromotores.Count > 0 then 
    maior:= TestesNeuromotores[0]; 
  for i:= 1 to TestesNeuromotores.Count-1 do 
  begin 
    result:= TestesNeuromotores[i]; 
    if (result.data_avaliacao >= maior.data_avaliacao) and 
(result.data_avaliacao <= data) then 
      maior:= result; 
  end; 
  result:= maior; 
end; 
 
function TCliente.testesVO2maxPorData(data: TDateTime): TTestesVO2max; 
var 
  i: Integer; 
  maior: TTestesVO2max; 
begin 
  maior:= TTestesVO2max.Create; 
  with maior do 
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  begin 
    vo2max:= -1000; 
    velocidade_final:= -1000; 
    inclinacao_final:= -1000; 
  end; 
  if TestesVO2max.Count > 0 then 
    maior:= TestesVO2max[0]; 
  for i:= 1 to TestesVO2max.Count-1 do 
  begin 
    result:= TestesVO2max[i]; 
    if (result.data_avaliacao >= maior.data_avaliacao) and 
(result.data_avaliacao <= data) then 
      maior:= result; 
  end; 
  result:= maior; 
end; 
 
end. 
 
unit umComposicaoCorporal; 
interface 
uses 
  Classes; 
 
type 
  TComposicaoCorporal = class(TObject) 
  private 
    Fmc: Double; 
    Fenvergadura: Double; 
    Faltura_tronco_cefalica: Double; 
    Festatura: Double; 
    Fcodigo: integer; 
    Fdata_avaliacao: TDateTime; 
    Fcodigocadastro: integer; 
    procedure Setaltura_tronco_cefalica(const Value: Double); 
    procedure Setenvergadura(const Value: Double); 
    procedure Setestatura(const Value: Double); 
    procedure Setmc(const Value: Double); 
    procedure Setcodigo(const Value: integer); 
    procedure Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
    procedure Setcodigocadastro(const Value: integer); 
  public 
    property codigo: integer read Fcodigo write Setcodigo; 
    property codigocadastro: integer read Fcodigocadastro write 
Setcodigocadastro; 
    property data_avaliacao: TDateTime read Fdata_avaliacao write 
Setdata_avaliacao; 
    property mc: Double read Fmc write Setmc; 
    property estatura: Double read Festatura write Setestatura; 
    property altura_tronco_cefalica: Double read Faltura_tronco_cefalica 
write Setaltura_tronco_cefalica; 
    property envergadura: Double read Fenvergadura write Setenvergadura; 
  end; 
 
implementation 
 
{ TComposicaoCorporal } 
 
procedure TComposicaoCorporal.Setaltura_tronco_cefalica( 
  const Value: Double); 
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begin 
  Faltura_tronco_cefalica := Value; 
end; 
 
procedure TComposicaoCorporal.Setcodigo(const Value: integer); 
begin 
  Fcodigo := Value; 
end; 
 
procedure TComposicaoCorporal.Setcodigocadastro(const Value: integer); 
begin 
  Fcodigocadastro := Value; 
end; 
 
procedure TComposicaoCorporal.Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
begin 
  Fdata_avaliacao := Value; 
end; 
 
procedure TComposicaoCorporal.Setenvergadura(const Value: Double); 
begin 
  Fenvergadura := Value; 
end; 
 
procedure TComposicaoCorporal.Setestatura(const Value: Double); 
begin 
  Festatura := Value; 
end; 
 
procedure TComposicaoCorporal.Setmc(const Value: Double); 
begin 
  Fmc := Value; 
end; 
 
end. 
 
unit umDiametrosOsseos; 
interface 
uses 
  Classes; 
 
type 
  TDiametrosOsseos = Class(TObject) 
  private 
    Fbiestiloide: Double; 
    Fbideltoide: Double; 
    Fbiliocristal: Double; 
    Fbimaleolar: Double; 
    Fbiacromial: Double; 
    Fbiepicondiliano_umero: Double; 
    Ftorax: Double; 
    Ftransverso_pe: Double; 
    Fbicondiliano_femur: Double; 
    Ftransverso_mao: Double; 
    Ftransverso_torax: Double; 
    Ftransverso_cabeca: Double; 
    Fbitrocanterio: Double; 
    Fcabeca: Double; 
    Fcodigo: integer; 
    Fcodigocadastro: integer; 
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    Fdata_avaliacao: TDateTime; 
    procedure Setbiacromial(const Value: Double); 
    procedure Setbicondiliano_femur(const Value: Double); 
    procedure Setbideltoide(const Value: Double); 
    procedure Setbiepicondiliano_umero(const Value: Double); 
    procedure Setbiestiloide(const Value: Double); 
    procedure Setbiliocristal(const Value: Double); 
    procedure Setbimaleolar(const Value: Double); 
    procedure Setbitrocanterio(const Value: Double); 
    procedure Setcabeca(const Value: Double); 
    procedure Settorax(const Value: Double); 
    procedure Settransverso_cabeca(const Value: Double); 
    procedure Settransverso_mao(const Value: Double); 
    procedure Settransverso_pe(const Value: Double); 
    procedure Settransverso_torax(const Value: Double); 
    procedure Setcodigo(const Value: integer); 
    procedure Setcodigocadastro(const Value: integer); 
    procedure Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
  public 
    property codigo: integer read Fcodigo write Setcodigo; 
    property codigocadastro: integer read Fcodigocadastro write 
Setcodigocadastro; 
    property data_avaliacao: TDateTime read Fdata_avaliacao write 
Setdata_avaliacao; 
    property cabeca: Double read Fcabeca write Setcabeca; 
    property transverso_cabeca: Double read Ftransverso_cabeca write 
Settransverso_cabeca; 
    property torax: Double read Ftorax write Settorax; 
    property biacromial: Double read Fbiacromial write Setbiacromial; 
    property bideltoide: Double read Fbideltoide write Setbideltoide; 
    property transverso_torax: Double read Ftransverso_torax write 
Settransverso_torax; 
    property biliocristal: Double read Fbiliocristal write Setbiliocristal; 
    property bitrocanterio: Double read Fbitrocanterio write 
Setbitrocanterio; 
    property biepicondiliano_umero: Double read Fbiepicondiliano_umero 
write Setbiepicondiliano_umero; 
    property biestiloide: Double read Fbiestiloide write Setbiestiloide; 
    property transverso_mao: Double read Ftransverso_mao write 
Settransverso_mao; 
    property bicondiliano_femur: Double read Fbicondiliano_femur write 
Setbicondiliano_femur; 
    property bimaleolar: Double read Fbimaleolar write Setbimaleolar; 
    property transverso_pe: Double read Ftransverso_pe write 
Settransverso_pe; 
  end; 
 
implementation 
 
{ TDiametrosOsseos } 
 
procedure TDiametrosOsseos.Setbiacromial(const Value: Double); 
begin 
  Fbiacromial := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Setbicondiliano_femur(const Value: Double); 
begin 
  Fbicondiliano_femur := Value; 
end; 
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procedure TDiametrosOsseos.Setbideltoide(const Value: Double); 
begin 
  Fbideltoide := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Setbiepicondiliano_umero(const Value: Double); 
begin 
  Fbiepicondiliano_umero := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Setbiestiloide(const Value: Double); 
begin 
  Fbiestiloide := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Setbiliocristal(const Value: Double); 
begin 
  Fbiliocristal := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Setbimaleolar(const Value: Double); 
begin 
  Fbimaleolar := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Setbitrocanterio(const Value: Double); 
begin 
  Fbitrocanterio := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Setcabeca(const Value: Double); 
begin 
  Fcabeca := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Setcodigo(const Value: integer); 
begin 
  Fcodigo := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Setcodigocadastro(const Value: integer); 
begin 
  Fcodigocadastro := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
begin 
  Fdata_avaliacao := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Settorax(const Value: Double); 
begin 
  Ftorax := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Settransverso_cabeca(const Value: Double); 
begin 
  Ftransverso_cabeca := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Settransverso_mao(const Value: Double); 
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begin 
  Ftransverso_mao := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Settransverso_pe(const Value: Double); 
begin 
  Ftransverso_pe := Value; 
end; 
 
procedure TDiametrosOsseos.Settransverso_torax(const Value: Double); 
begin 
  Ftransverso_torax := Value; 
end; 
 
end. 
 
unit umDobrasCutaneas; 
interface 
uses 
  Classes; 
 
type 
  TDobrasCutaneas = class(TObject) 
  private 
    Fpanturrilha_lateral2: Double; 
    Fsuprailiaca1: Double; 
    Fsuprailiaca3: Double; 
    Fbiciptal1: Double; 
    Fpanturrilha_lateral1: Double; 
    Fpanturrilha_lateral3: Double; 
    Ftriciptal1: Double; 
    Fsubescapular3: Double; 
    Ftriciptal2: Double; 
    Ftriciptal3: Double; 
    Fsubescapular2: Double; 
    Fbiciptal2: Double; 
    Fsubescapular1: Double; 
    Fbiciptal3: Double; 
    Fsuprailiaca2: Double; 
    Fpanturrilha_medial1: Double; 
    Fpanturrilha_medial3: Double; 
    Fpanturrilha_medial2: Double; 
    Fcodigocadastro: Integer; 
    Fcodigo: Integer; 
    Fdata_avaliacao: TDateTime; 
    procedure Setbiciptal1(const Value: Double); 
    procedure Setbiciptal2(const Value: Double); 
    procedure Setbiciptal3(const Value: Double); 
    procedure Setcodigo(const Value: Integer); 
    procedure Setcodigocadastro(const Value: Integer); 
    procedure Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
    procedure Setpanturrilha_lateral1(const Value: Double); 
    procedure Setpanturrilha_lateral2(const Value: Double); 
    procedure Setpanturrilha_lateral3(const Value: Double); 
    procedure Setpanturrilha_medial1(const Value: Double); 
    procedure Setpanturrilha_medial2(const Value: Double); 
    procedure Setpanturrilha_medial3(const Value: Double); 
    procedure Setsubescapular1(const Value: Double); 
    procedure Setsubescapular2(const Value: Double); 
    procedure Setsubescapular3(const Value: Double); 
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    procedure Setsuprailiaca1(const Value: Double); 
    procedure Setsuprailiaca2(const Value: Double); 
    procedure Setsuprailiaca3(const Value: Double); 
    procedure Settriciptal1(const Value: Double); 
    procedure Settriciptal2(const Value: Double); 
    procedure Settriciptal3(const Value: Double); 
  public 
    property codigo: Integer read Fcodigo write Setcodigo; 
    property codigocadastro: Integer read Fcodigocadastro write 
Setcodigocadastro; 
    property data_avaliacao: TDateTime read Fdata_avaliacao write 
Setdata_avaliacao; 
    property triciptal1: Double read Ftriciptal1 write Settriciptal1; 
    property triciptal2: Double read Ftriciptal2 write Settriciptal2; 
    property triciptal3: Double read Ftriciptal3 write Settriciptal3; 
    property biciptal1: Double read Fbiciptal1 write Setbiciptal1; 
    property biciptal2: Double read Fbiciptal2 write Setbiciptal2; 
    property biciptal3: Double read Fbiciptal3 write Setbiciptal3; 
    property subescapular1: Double read Fsubescapular1 write 
Setsubescapular1; 
    property subescapular2: Double read Fsubescapular2 write 
Setsubescapular2; 
    property subescapular3: Double read Fsubescapular3 write 
Setsubescapular3; 
    property suprailiaca1: Double read Fsuprailiaca1 write Setsuprailiaca1; 
    property suprailiaca2: Double read Fsuprailiaca2 write Setsuprailiaca2; 
    property suprailiaca3: Double read Fsuprailiaca3 write Setsuprailiaca3; 
    property panturrilha_lateral1: Double read Fpanturrilha_lateral1 write 
Setpanturrilha_lateral1; 
    property panturrilha_lateral2: Double read Fpanturrilha_lateral2 write 
Setpanturrilha_lateral2; 
    property panturrilha_lateral3: Double read Fpanturrilha_lateral3 write 
Setpanturrilha_lateral3; 
    property panturrilha_medial1: Double read Fpanturrilha_medial1 write 
Setpanturrilha_medial1; 
    property panturrilha_medial2: Double read Fpanturrilha_medial2 write 
Setpanturrilha_medial2; 
    property panturrilha_medial3: Double read Fpanturrilha_medial3 write 
Setpanturrilha_medial3; 
    function triciptal: Double; 
    function biciptal: Double; 
    function subescapular: Double; 
    function suprailiaca: Double; 
    function panturrilha_lateral: Double; 
    function panturrilha_medial: Double; 
  end; 
 
implementation 
 
{ TDobrasCutaneas } 
 
function TDobrasCutaneas.biciptal: Double; 
begin 
  result:= (biciptal1 + biciptal2 + biciptal3)/3; 
end; 
 
function TDobrasCutaneas.panturrilha_lateral: Double; 
begin 
  result:= (panturrilha_lateral1 + panturrilha_lateral2 + 
panturrilha_lateral3)/3; 
end; 



 96

 
function TDobrasCutaneas.panturrilha_medial: Double; 
begin 
  result:= (panturrilha_medial1 + panturrilha_medial2 + 
panturrilha_medial3)/3; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setbiciptal1(const Value: Double); 
begin 
  Fbiciptal1 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setbiciptal2(const Value: Double); 
begin 
  Fbiciptal2 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setbiciptal3(const Value: Double); 
begin 
  Fbiciptal3 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setcodigo(const Value: Integer); 
begin 
  Fcodigo := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setcodigocadastro(const Value: Integer); 
begin 
  Fcodigocadastro := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
begin 
  Fdata_avaliacao := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setpanturrilha_lateral1(const Value: Double); 
begin 
  Fpanturrilha_lateral1 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setpanturrilha_lateral2(const Value: Double); 
begin 
  Fpanturrilha_lateral2 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setpanturrilha_lateral3(const Value: Double); 
begin 
  Fpanturrilha_lateral3 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setpanturrilha_medial1(const Value: Double); 
begin 
  Fpanturrilha_medial1 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setpanturrilha_medial2(const Value: Double); 
begin 
  Fpanturrilha_medial2 := Value; 
end; 
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procedure TDobrasCutaneas.Setpanturrilha_medial3(const Value: Double); 
begin 
  Fpanturrilha_medial3 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setsubescapular1(const Value: Double); 
begin 
  Fsubescapular1 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setsubescapular2(const Value: Double); 
begin 
  Fsubescapular2 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setsubescapular3(const Value: Double); 
begin 
  Fsubescapular3 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setsuprailiaca1(const Value: Double); 
begin 
  Fsuprailiaca1 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setsuprailiaca2(const Value: Double); 
begin 
  Fsuprailiaca2 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Setsuprailiaca3(const Value: Double); 
begin 
  Fsuprailiaca3 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Settriciptal1(const Value: Double); 
begin 
  Ftriciptal1 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Settriciptal2(const Value: Double); 
begin 
  Ftriciptal2 := Value; 
end; 
 
procedure TDobrasCutaneas.Settriciptal3(const Value: Double); 
begin 
  Ftriciptal3 := Value; 
end; 
 
function TDobrasCutaneas.subescapular: Double; 
begin 
  result:= (subescapular1 + subescapular2 + subescapular3)/3; 
end; 
 
function TDobrasCutaneas.suprailiaca: Double; 
begin 
  result:= (suprailiaca1 + suprailiaca2 + suprailiaca3)/3; 
end; 
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function TDobrasCutaneas.triciptal: Double; 
begin 
  result:= (triciptal1 + triciptal2 + triciptal3)/3; 
end; 
 
end. 
 
unit umPerimetros; 
interface 
uses 
  Classes; 
 
type 
  TPerimetros = class(TObject) 
  private 
    Fbraco_relaxado_dir: Double; 
    Fantebraco_dir: Double; 
    Fpescoco: Double; 
    Fcintura: Double; 
    Fcoxa_esq: Double; 
    Ftornozelo_esq: Double; 
    Fbraco_contraido_dir: Double; 
    Fpunho_dir: Double; 
    Fcabeca: Double; 
    Fperna_dir: Double; 
    Fabdomen: Double; 
    Ftornozelo_dir: Double; 
    Fantebraco_esq: Double; 
    Fquadril: Double; 
    Fombro: Double; 
    Fperna_esq: Double; 
    Fpunho_esq: Double; 
    Fbraco_relaxado_esq: Double; 
    Ftorax: Double; 
    Fbraco_contraido_esq: Double; 
    Fcoxa_dir: Double; 
    Fcodigo: integer; 
    Fcodigocadastro: integer; 
    Fdata_avaliacao: TDateTime; 
    procedure Setabdomen(const Value: Double); 
    procedure Setantebraco_dir(const Value: Double); 
    procedure Setantebraco_esq(const Value: Double); 
    procedure Setbraco_contraido_dir(const Value: Double); 
    procedure Setbraco_contraido_esq(const Value: Double); 
    procedure Setbraco_relaxado_dir(const Value: Double); 
    procedure Setbraco_relaxado_esq(const Value: Double); 
    procedure Setcabeca(const Value: Double); 
    procedure Setcintura(const Value: Double); 
    procedure Setcoxa_dir(const Value: Double); 
    procedure Setcoxa_esq(const Value: Double); 
    procedure Setombro(const Value: Double); 
    procedure Setperna_dir(const Value: Double); 
    procedure Setperna_esq(const Value: Double); 
    procedure Setpescoco(const Value: Double); 
    procedure Setpunho_dir(const Value: Double); 
    procedure Setpunho_esq(const Value: Double); 
    procedure Setquadril(const Value: Double); 
    procedure Settorax(const Value: Double); 
    procedure Settornozelo_dir(const Value: Double); 
    procedure Settornozelo_esq(const Value: Double); 
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    procedure Setcodigo(const Value: integer); 
    procedure Setcodigocadastro(const Value: integer); 
    procedure Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
  public 
    property codigo: integer read Fcodigo write Setcodigo; 
    property codigocadastro: integer read Fcodigocadastro write 
Setcodigocadastro; 
    property data_avaliacao: TDateTime read Fdata_avaliacao write 
Setdata_avaliacao; 
    property cabeca: Double read Fcabeca write Setcabeca; 
    property pescoco: Double read Fpescoco write Setpescoco; 
    property ombro: Double read Fombro write Setombro; 
    property torax: Double read Ftorax write Settorax; 
    property braco_contraido_dir: Double read Fbraco_contraido_dir write 
Setbraco_contraido_dir; 
    property braco_contraido_esq: Double read Fbraco_contraido_esq write 
Setbraco_contraido_esq; 
    property braco_relaxado_dir: Double read Fbraco_relaxado_dir write 
Setbraco_relaxado_dir; 
    property braco_relaxado_esq: Double read Fbraco_relaxado_esq write 
Setbraco_relaxado_esq; 
    property antebraco_dir: Double read Fantebraco_dir write 
Setantebraco_dir; 
    property antebraco_esq: Double read Fantebraco_esq write 
Setantebraco_esq; 
    property punho_dir: Double read Fpunho_dir write Setpunho_dir; 
    property punho_esq: Double read Fpunho_esq write Setpunho_esq; 
    property cintura: Double read Fcintura write Setcintura; 
    property abdomen: Double read Fabdomen write Setabdomen; 
    property quadril: Double read Fquadril write Setquadril; 
    property coxa_dir: Double read Fcoxa_dir write Setcoxa_dir; 
    property coxa_esq: Double read Fcoxa_esq write Setcoxa_esq; 
    property perna_dir: Double read Fperna_dir write Setperna_dir; 
    property perna_esq: Double read Fperna_esq write Setperna_esq; 
    property tornozelo_dir: Double read Ftornozelo_dir write 
Settornozelo_dir; 
    property tornozelo_esq: Double read Ftornozelo_esq write 
Settornozelo_esq; 
  end; 
 
implementation 
 
{ TPerimetros } 
 
procedure TPerimetros.Setabdomen(const Value: Double); 
begin 
  Fabdomen := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setantebraco_dir(const Value: Double); 
begin 
  Fantebraco_dir := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setantebraco_esq(const Value: Double); 
begin 
  Fantebraco_esq := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setbraco_contraido_dir(const Value: Double); 
begin 
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  Fbraco_contraido_dir := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setbraco_contraido_esq(const Value: Double); 
begin 
  Fbraco_contraido_esq := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setbraco_relaxado_dir(const Value: Double); 
begin 
  Fbraco_relaxado_dir := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setbraco_relaxado_esq(const Value: Double); 
begin 
  Fbraco_relaxado_esq := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setcabeca(const Value: Double); 
begin 
  Fcabeca := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setcintura(const Value: Double); 
begin 
  Fcintura := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setcodigo(const Value: integer); 
begin 
  Fcodigo := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setcodigocadastro(const Value: integer); 
begin 
  Fcodigocadastro := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setcoxa_dir(const Value: Double); 
begin 
  Fcoxa_dir := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setcoxa_esq(const Value: Double); 
begin 
  Fcoxa_esq := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
begin 
  Fdata_avaliacao := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setombro(const Value: Double); 
begin 
  Fombro := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setperna_dir(const Value: Double); 
begin 
  Fperna_dir := Value; 
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end; 
 
procedure TPerimetros.Setperna_esq(const Value: Double); 
begin 
  Fperna_esq := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setpescoco(const Value: Double); 
begin 
  Fpescoco := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setpunho_dir(const Value: Double); 
begin 
  Fpunho_dir := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setpunho_esq(const Value: Double); 
begin 
  Fpunho_esq := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Setquadril(const Value: Double); 
begin 
  Fquadril := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Settorax(const Value: Double); 
begin 
  Ftorax := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Settornozelo_dir(const Value: Double); 
begin 
  Ftornozelo_dir := Value; 
end; 
 
procedure TPerimetros.Settornozelo_esq(const Value: Double); 
begin 
  Ftornozelo_esq := Value; 
end; 
 
end. 
 
unit umPessoa; 
interface 
uses 
  Classes, Controls; 
 
type 
  TPessoa = class(TObject) 
  private 
    Ffreq_treino_vezes: Integer; 
    Ffreq_treino_horas: Double; 
    Ftelefone: String; 
    Fposicao_jogo: String; 
    Fdata_avaliacao: TDateTime; 
    Fcategoria: Integer; 
    Fmodalidade: String; 
    Fprocedencia: String; 
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    Fnome: String; 
    Fsexo: Integer; 
    Fendereco: String; 
    Fnascimento: TDateTime; 
    Fcor: String; 
    Fcodigo: Integer; 
    procedure Setcategoria(const Value: Integer); 
    procedure Setcor(const Value: String); 
    procedure Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
    procedure Setendereco(const Value: String); 
    procedure Setfreq_treino_horas(const Value: Double); 
    procedure Setfreq_treino_vezes(const Value: Integer); 
    procedure Setmodalidade(const Value: String); 
    procedure Setnascimento(const Value: TDateTime); 
    procedure Setnome(const Value: String); 
    procedure Setposicao_jogo(const Value: String); 
    procedure Setprocedencia(const Value: String); 
    procedure Setsexo(const Value: Integer); 
    procedure Settelefone(const Value: String); 
    procedure Setcodigo(const Value: Integer); 
  public 
    property codigo: Integer read Fcodigo write Setcodigo; 
    property nome: String read Fnome write Setnome; 
    property nascimento: TDateTime read Fnascimento write Setnascimento; 
    property endereco: String read Fendereco write Setendereco; 
    property telefone: String read Ftelefone write Settelefone; 
    property sexo: Integer read Fsexo write Setsexo; 
    property cor: String read Fcor write Setcor; 
    property data_avaliacao: TDateTime read Fdata_avaliacao write 
Setdata_avaliacao; 
    property categoria: Integer read Fcategoria write Setcategoria; 
    property modalidade: String read Fmodalidade write Setmodalidade; 
    property posicao_jogo: String read Fposicao_jogo write Setposicao_jogo; 
    property freq_treino_vezes: Integer read Ffreq_treino_vezes write 
Setfreq_treino_vezes; 
    property freq_treino_horas: Double read Ffreq_treino_horas write 
Setfreq_treino_horas; 
    property procedencia: String read Fprocedencia write Setprocedencia; 
 
  end; 
 
implementation 
{ TPessoa } 
 
procedure TPessoa.Setcategoria(const Value: Integer); 
begin 
  Fcategoria := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Setcodigo(const Value: Integer); 
begin 
  Fcodigo := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Setcor(const Value: String); 
begin 
  Fcor := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
begin 
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  Fdata_avaliacao := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Setendereco(const Value: String); 
begin 
  Fendereco := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Setfreq_treino_horas(const Value: Double); 
begin 
  Ffreq_treino_horas := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Setfreq_treino_vezes(const Value: Integer); 
begin 
  Ffreq_treino_vezes := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Setmodalidade(const Value: String); 
begin 
  Fmodalidade := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Setnascimento(const Value: TDateTime); 
begin 
  Fnascimento := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Setnome(const Value: String); 
begin 
  Fnome := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Setposicao_jogo(const Value: String); 
begin 
  Fposicao_jogo := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Setprocedencia(const Value: String); 
begin 
  Fprocedencia := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Setsexo(const Value: Integer); 
begin 
  Fsexo := Value; 
end; 
 
procedure TPessoa.Settelefone(const Value: String); 
begin 
  Ftelefone := Value; 
end; 
 
end. 
 
unit umTestesNeuromotores; 
interface 
uses 
  Classes; 
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type 
  TTestesNeuromotores = Class(TObject) 
  private 
    Fsentar_alcancar: Integer; 
    Fapoio: Integer; 
    Fcodigocadastro: integer; 
    Fcodigo: integer; 
    Fpernas: Integer; 
    Fabdominal_adap: Integer; 
    Fabdominal: Integer; 
    Fdata_avaliacao: TDateTime; 
    Fnumero_quedas: Integer; 
    Fombro_direito: Integer; 
    Fombro_esquerdo: Integer; 
    Fpernas_ref: Integer; 
    Fflexiteste: Integer; 
    procedure Setabdominal(const Value: Integer); 
    procedure Setabdominal_adap(const Value: Integer); 
    procedure Setapoio(const Value: Integer); 
    procedure Setcodigo(const Value: integer); 
    procedure Setcodigocadastro(const Value: integer); 
    procedure Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
    procedure Setpernas(const Value: Integer); 
    procedure Setsentar_alcancar(const Value: Integer); 
    procedure Setnumero_quedas(const Value: Integer); 
    procedure Setombro_direito(const Value: Integer); 
    procedure Setombro_esquerdo(const Value: Integer); 
    procedure Setpernas_ref(const Value: Integer); 
    procedure Setflexiteste(const Value: Integer); 
  public 
    property codigo: integer read Fcodigo write Setcodigo; 
    property codigocadastro: integer read Fcodigocadastro write 
Setcodigocadastro; 
    property data_avaliacao: TDateTime read Fdata_avaliacao write 
Setdata_avaliacao; 
    property sentar_alcancar: Integer read Fsentar_alcancar write 
Setsentar_alcancar; 
    property ombro_direito: Integer read Fombro_direito write 
Setombro_direito; 
    property ombro_esquerdo: Integer read Fombro_esquerdo write 
Setombro_esquerdo; 
    property pernas: Integer read Fpernas write Setpernas; 
    property pernas_ref: Integer read Fpernas_ref write Setpernas_ref; 
    property abdominal: Integer read Fabdominal write Setabdominal; 
    property abdominal_adap: Integer read Fabdominal_adap write 
Setabdominal_adap; 
    property apoio: Integer read Fapoio write Setapoio; 
    property numero_quedas: Integer read Fnumero_quedas write 
Setnumero_quedas; 
    property flexiteste: Integer read Fflexiteste write Setflexiteste; 
  end; 
 
implementation 
 
{ TTestesNeuromotores } 
 
procedure TTestesNeuromotores.Setabdominal(const Value: Integer); 
begin 
  Fabdominal := Value; 
end; 
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procedure TTestesNeuromotores.Setabdominal_adap(const Value: Integer); 
begin 
  Fabdominal_adap := Value; 
end; 
 
procedure TTestesNeuromotores.Setapoio(const Value: Integer); 
begin 
  Fapoio := Value; 
end; 
 
procedure TTestesNeuromotores.Setcodigo(const Value: integer); 
begin 
  Fcodigo := Value; 
end; 
 
procedure TTestesNeuromotores.Setcodigocadastro(const Value: integer); 
begin 
  Fcodigocadastro := Value; 
end; 
 
procedure TTestesNeuromotores.Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
begin 
  Fdata_avaliacao := Value; 
end; 
 
procedure TTestesNeuromotores.Setflexiteste(const Value: Integer); 
begin 
  Fflexiteste := Value; 
end; 
 
procedure TTestesNeuromotores.Setnumero_quedas(const Value: Integer); 
begin 
  Fnumero_quedas := Value; 
end; 
 
procedure TTestesNeuromotores.Setombro_direito(const Value: Integer); 
begin 
  Fombro_direito := Value; 
end; 
 
procedure TTestesNeuromotores.Setombro_esquerdo(const Value: Integer); 
begin 
  Fombro_esquerdo := Value; 
end; 
 
procedure TTestesNeuromotores.Setpernas(const Value: Integer); 
begin 
  Fpernas := Value; 
end; 
 
procedure TTestesNeuromotores.Setpernas_ref(const Value: Integer); 
begin 
  Fpernas_ref := Value; 
end; 
 
procedure TTestesNeuromotores.Setsentar_alcancar(const Value: Integer); 
begin 
  Fsentar_alcancar := Value; 
end; 
 
end. 
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unit umTestesVO2max; 
interface 
uses 
  Classes; 
 
type 
  TTestesVO2max = class(TObject) 
  private 
    FVO2max: Double; 
    Fcodigo: Integer; 
    Fcodigocadastro: Integer; 
    Fdata_avaliacao: TDateTime; 
    Finclinacao_final: Double; 
    Fvelocidade_final: Double; 
    procedure SetVO2max(const Value: Double); 
    procedure Setcodigo(const Value: Integer); 
    procedure Setcodigocadastro(const Value: Integer); 
    procedure Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
    procedure Setinclinacao_final(const Value: Double); 
    procedure Setvelocidade_final(const Value: Double); 
  public 
    property codigo: Integer read Fcodigo write Setcodigo; 
    property codigocadastro: Integer read Fcodigocadastro write 
Setcodigocadastro; 
    property data_avaliacao: TDateTime read Fdata_avaliacao write 
Setdata_avaliacao; 
    property VO2max: Double read FVO2max write SetVO2max; 
    property velocidade_final: Double read Fvelocidade_final write 
Setvelocidade_final; 
    property inclinacao_final: Double read Finclinacao_final write 
Setinclinacao_final; 
  end; 
 
implementation 
 
{ TDobrasCutaneas } 
 
procedure TTestesVO2max.Setcodigo(const Value: Integer); 
begin 
  Fcodigo := Value; 
end; 
 
procedure TTestesVO2max.Setcodigocadastro(const Value: Integer); 
begin 
  Fcodigocadastro := Value; 
end; 
 
procedure TTestesVO2max.Setdata_avaliacao(const Value: TDateTime); 
begin 
  Fdata_avaliacao := Value; 
end; 
 
procedure TTestesVO2max.Setinclinacao_final(const Value: Double); 
begin 
  Finclinacao_final := Value; 
end; 
 
procedure TTestesVO2max.Setvelocidade_final(const Value: Double); 
begin 
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  Fvelocidade_final := Value; 
end; 
 
procedure TTestesVO2max.SetVO2max(const Value: Double); 
begin 
  FVO2max := Value; 
end; 
 
end. 
 
unit ucDB; 
interface 
uses 
  SysUtils, Classes, DB, DBTables, Dialogs, Forms, Controls, DBXpress, 
  SqlExpr; 
 
type 
  EValidade= class(Exception); 
  TDMBanco = class(TDataModule) 
    DB: TSQLConnection; 
    procedure DBLogin(Database: TSQLConnection; LoginParams: TStrings); 
    procedure DataModuleCreate(Sender: TObject); 
  public 
  end; 
 
var 
  DMBanco: TDMBanco; 
 
implementation 
{$R *.dfm} 
procedure TDMBanco.DBLogin(Database: TSQLConnection; 
  LoginParams: TStrings); 
begin 
  LoginParams.Values['Database']:= 'sistfisica.gdb'; 
  LoginParams.Values['SQLDialect']:= '3'; 
  LoginParams.Values['User_Name']:= 'SYSDBA'; 
  LoginParams.Values['Password']:= 'masterkey'; 
end; 
 
procedure TDMBanco.DataModuleCreate(Sender: TObject); 
begin 
  DB.Open; 
end; 
 
end. 
 
unit ucDMCliente; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, 
  Dialogs, ucDMSQL, FMTBcd, DB, SqlExpr, umCliente, SqlTimSt, 
ucDMComposicaoCorporal, 
  ucDMPerimetros, ucDMDiametrosOsseos, ucDMDobrasCutaneas, 
  ucDMTestesNeuromotores, ucDMTestesVO2max, umTestesNeuromotores, 
umTestesVO2max, 
  Math; 
 
type 
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  TDMCliente = class(TDMSQL) 
    qryTesteAbdominal: TSQLQuery; 
    qryTesteAbdominalAdap: TSQLQuery; 
    qryTesteApoio: TSQLQuery; 
    qryTesteSentarAlcancar: TSQLQuery; 
    qryTesteOmbroDireito: TSQLQuery; 
    qryTestePernas: TSQLQuery; 
    qryTesteEquilibrio: TSQLQuery; 
    qryTestePercentualGordura: TSQLQuery; 
    qryTesteImc: TSQLQuery; 
    qryCarregarPorNome: TSQLQuery; 
    qryCarregarTodos: TSQLQuery; 
    qryGeraCodigo: TSQLQuery; 
    qryTesteOmbroEsquerdo: TSQLQuery; 
    qryTesteCooper: TSQLQuery; 
    qryTesteFlexiteste: TSQLQuery; 
    qryTesteImcCriancas: TSQLQuery; 
  private 
    function carregarResultados(cliente: TCliente): TCliente; 
    function geraCodigo: Integer; 
    function popularCliente(qry: TSQLQuery): TCliente; 
  public 
    function atualizar(obj: TObject): boolean; override;  
    function carregarPorCodigo(codigo: Integer): TCliente; 
    function carregarPorNome(nome: String): TList; 
    function carregarTodos: TList; 
    function inserir(obj: TObject): integer; override; 
    function remover(obj: TObject): boolean; override; 
    function testeAbdominal(cliente: TCliente; data: TDateTime): Integer; 
    function testeAbdominalAdap(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
    function testeApoio(cliente: TCliente; data: TDateTime): Integer; 
    function testeSentarAlcancar(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
    function testeOmbroDireito(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
    function testeOmbroEsquerdo(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
    function testePernas(cliente: TCliente; data: TDateTime): Integer; 
    function testeEquilibrio(cliente: TCliente; data: TDateTime): Integer; 
    function testeImc(cliente: TCliente; data: TDateTime): Integer; 
    function testeImcCriancas(cliente: TCliente; data: TDateTime): Integer; 
    function testePercentualGordura(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
    function testeCooper(cliente: TCliente; data: TDateTime): Integer; 
    function testeFlexiteste(cliente: TCliente; data: TDateTime): Integer; 
  end; 
 
implementation 
{$R *.dfm} 
{ TDMSQL1 } 
function TDMCliente.atualizar(obj: TObject): boolean; 
var 
  cliente: TCliente; 
begin 
  cliente:= obj as TCliente; 
  with qryAtualizar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger:= cliente.codigo; 
    ParamByName('nome').AsString:= cliente.nome; 
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    ParamByName('nascimento').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(cliente.nascimento); 
    ParamByName('endereco').AsString:= cliente.endereco; 
    ParamByName('telefone').AsString:= cliente.telefone; 
    ParamByName('sexo').AsInteger:= cliente.sexo; 
    ParamByName('cor').AsString:= cliente.cor; 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(cliente.data_avaliacao); 
    ParamByName('categoria').AsInteger:= cliente.categoria; 
    ParamByName('modalidade').AsString:= cliente.modalidade; 
    ParamByName('posicao_jogo').AsString:= cliente.posicao_jogo; 
    ParamByName('freq_treino_vezes').AsInteger:= cliente.freq_treino_vezes; 
    ParamByName('freq_treino_horas').AsFloat:= cliente.freq_treino_horas; 
    ParamByName('procedencia').AsString:= cliente.procedencia; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMCliente.carregarPorCodigo(codigo: Integer): TCliente; 
begin 
  with qryCarregar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('codigo').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    result:= popularCliente(qryCarregar); 
  end; 
end; 
 
function TDMCliente.carregarPorNome(nome: String): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarPorNome do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('nome').AsString:= nome; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularCliente(qryCarregarPorNome)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMCliente.carregarResultados(cliente: TCliente): TCliente; 
var 
  dmPerimetros: TDMPerimetros; 
  dmComposicaoCorporal: TDMComposicaoCorporal; 
  dmDiametrosOsseos: TDMDiametrosOsseos; 
  dmDobras: TDMDobrasCutaneas; 
  dmNeuromotores: TDMTestesNeuromotores; 
  dmVO2max: TDMTestesVO2max; 
begin 
  dmPerimetros:= TDMPerimetros.Create(self); 
  dmComposicaoCorporal:= TDMComposicaoCorporal.Create(self); 
  dmDiametrosOsseos:= TDMDiametrosOsseos.Create(self); 
  dmDobras:= TDMDobrasCutaneas.Create(self); 
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  dmNeuromotores:= TDMTestesNeuromotores.Create(self); 
  dmVO2max:= TDMTestesVO2max.Create(self); 
  try 
    cliente.ComposicaoCorporal:= 
dmComposicaoCorporal.carregarPorCliente(cliente.codigo); 
    cliente.DobrasCutaneas:= dmDobras.carregarPorCliente(cliente.codigo); 
    cliente.Perimetros:= dmPerimetros.carregarPorCliente(cliente.codigo); 
    cliente.DiametrosOsseos:= 
dmDiametrosOsseos.carregarPorCliente(cliente.codigo); 
    cliente.TestesNeuromotores:= 
dmNeuromotores.carregarPorCliente(cliente.codigo); 
    cliente.TestesVO2max:= dmVO2max.carregarPorCliente(cliente.codigo); 
  finally 
    dmPerimetros.Free; 
    dmComposicaoCorporal.Free; 
    dmDiametrosOsseos.Free; 
    dmDobras.Free; 
    dmNeuromotores.Free; 
    dmVO2max.Free; 
  end; 
  result:= cliente; 
end; 
 
function TDMCliente.carregarTodos: TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarTodos do 
  begin 
    Close; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularCliente(qryCarregarTodos)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMCliente.geraCodigo: Integer; 
begin 
  with qryGeraCodigo do 
  begin 
    Close; 
    Open; 
    result:= FieldByName('codigo').AsInteger+1; 
  end; 
end; 
 
function TDMCliente.inserir(obj: TObject): integer; 
var 
  cliente: Tcliente; 
begin 
  cliente:= obj as Tcliente; 
  cliente.codigo:= geraCodigo; 
  with qryInserir do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger:= cliente.codigo; 
    ParamByName('nome').AsString:= cliente.nome; 
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    ParamByName('nascimento').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(cliente.nascimento); 
    ParamByName('endereco').AsString:= cliente.endereco; 
    ParamByName('telefone').AsString:= cliente.telefone; 
    ParamByName('sexo').AsInteger:= cliente.sexo; 
    ParamByName('cor').AsString:= cliente.cor; 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(cliente.data_avaliacao); 
    ParamByName('categoria').AsInteger:= cliente.categoria; 
    ParamByName('modalidade').AsString:= cliente.modalidade; 
    ParamByName('posicao_jogo').AsString:= cliente.posicao_jogo; 
    ParamByName('freq_treino_vezes').AsInteger:= cliente.freq_treino_vezes; 
    ParamByName('freq_treino_horas').AsFloat:= cliente.freq_treino_horas; 
    ParamByName('procedencia').AsString:= cliente.procedencia; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= cliente.codigo; 
end; 
 
function TDMCliente.popularCliente(qry: TSQLQuery): TCliente; 
begin 
  result:= TCliente.Create; 
  with qry do 
  begin 
    result.codigo:= FieldByName('tid').AsInteger; 
    result.nome:= FieldByName('nome').AsString; 
    result.nascimento:= FieldByName('nascimento').AsDateTime; 
    result.endereco:= FieldByName('endereco').AsString; 
    result.telefone:= FieldByName('telefone').AsString; 
    result.sexo:= FieldByName('sexo').AsInteger; 
    result.cor:= FieldByName('cor').AsString; 
    result.data_avaliacao:= FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime; 
    result.categoria:= FieldByName('categoria').AsInteger; 
    result.modalidade:= FieldByName('modalidade').AsString; 
    result.posicao_jogo:= FieldByName('posicao_jogo').AsString; 
    result.freq_treino_vezes:= FieldByName('freq_treino_vezes').AsInteger; 
    result.freq_treino_horas:= FieldByName('freq_treino_horas').AsFloat; 
    result.procedencia:= FieldByName('procedencia').AsString; 
  end; 
  result:= carregarResultados(result); 
end; 
 
function TDMCliente.remover(obj: TObject): boolean; 
var 
  cliente: Tcliente; 
  dmPerimetros: TDMPerimetros; 
  dmComposicaoCorporal: TDMComposicaoCorporal; 
  dmDiametrosOsseos: TDMDiametrosOsseos; 
  dmDobras: TDMDobrasCutaneas; 
  dmNeuromotores: TDMTestesNeuromotores; 
  dmVO2max: TDMTestesVO2max; 
begin 
  cliente:= obj as Tcliente; 
  dmPerimetros:= TDMPerimetros.Create(self); 
  dmComposicaoCorporal:= TDMComposicaoCorporal.Create(self); 
  dmDiametrosOsseos:= TDMDiametrosOsseos.Create(self); 
  dmDobras:= TDMDobrasCutaneas.Create(self); 
  dmNeuromotores:= TDMTestesNeuromotores.Create(self); 
  dmVO2max:= TDMTestesVO2max.Create(self); 
  try 
    dmComposicaoCorporal.removerPorCliente(cliente.codigo); 
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    dmDobras.removerPorCliente(cliente.codigo); 
    dmPerimetros.removerPorCliente(cliente.codigo); 
    dmDiametrosOsseos.removerPorCliente(cliente.codigo); 
    dmNeuromotores.removerPorCliente(cliente.codigo); 
    dmVO2max.removerPorCliente(cliente.codigo); 
  finally 
    dmPerimetros.Free; 
    dmComposicaoCorporal.Free; 
    dmDiametrosOsseos.Free; 
    dmDobras.Free; 
    dmNeuromotores.Free; 
    dmVO2max.Free; 
  end; 
  with qryRemover do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger:= cliente.codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMCliente.testeAbdominal(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
begin 
    with qryTesteAbdominal do 
    begin 
      Close; 
      ParamByName('idade').AsInteger:= Trunc(cliente.idade); 
      ParamByName('sexo').AsInteger:= cliente.sexo; 
      ParamByName('valor').AsInteger:= 
cliente.testesNeuromotoresPorData(data).abdominal; 
      Open; 
      result:= FieldbyName('nivel').AsInteger; 
    end; 
end; 
 
function TDMCliente.testeAbdominalAdap(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
begin 
    with qryTesteAbdominalAdap do 
    begin 
      Close; 
      ParamByName('idade').AsInteger:= Trunc(cliente.idade); 
      ParamByName('sexo').AsInteger:= cliente.sexo; 
      ParamByName('valor').AsInteger:= 
cliente.testesNeuromotoresPorData(data).abdominal_adap; 
      Open; 
      result:= FieldbyName('nivel').AsInteger; 
    end; 
end; 
 
function TDMCliente.testeApoio(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
begin 
    with qryTesteApoio do 
    begin 
      Close; 
      ParamByName('idade').AsInteger:= Trunc(cliente.idade); 
      ParamByName('sexo').AsInteger:= cliente.sexo; 
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      ParamByName('valor').AsInteger:= 
cliente.testesNeuromotoresPorData(data).apoio; 
      Open; 
      result:= FieldbyName('nivel').AsInteger; 
    end; 
end; 
 
function TDMCliente.testeCooper(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
begin 
    with qryTesteCooper do 
    begin 
      Close; 
      ParamByName('idade').AsInteger:= Trunc(cliente.idade); 
      ParamByName('sexo').AsInteger:= cliente.sexo; 
      ParamByName('valor').AsFloat:= RoundTo(cliente.getVO2max(data), -1); 
      Open; 
      result:= FieldbyName('nivel').AsInteger; 
    end; 
end; 
 
function TDMCliente.testeEquilibrio(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
begin 
    with qryTesteEquilibrio do 
    begin 
      Close; 
      ParamByName('numero_quedas').AsInteger:= 
cliente.testesNeuromotoresPorData(data).numero_quedas; 
      Open; 
      result:= FieldbyName('classificacao').AsInteger; 
    end; 
end; 
 
function TDMCliente.testeFlexiteste(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
begin 
    with qryTesteFlexiteste do 
    begin 
      Close; 
      ParamByName('valor').AsInteger:= 
cliente.testesNeuromotoresPorData(data).flexiteste; 
      Open; 
      result:= FieldbyName('nivel').AsInteger; 
    end; 
end; 
 
function TDMCliente.testeImc(cliente: TCliente; data: TDateTime): Integer; 
begin 
  if cliente.imcPorData(data) > 0 then 
  begin 
    with qryTesteImc do 
    begin 
      Close; 
      ParamByName('imc').AsFloat:= RoundTo(cliente.imcPorData(data),-3); 
      Open; 
      result:= FieldbyName('classificacao').AsInteger; 
    end; 
  end 
  else 
    result:= 0; 
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end; 
 
function TDMCliente.testeImcCriancas(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
var 
  aux: Double; 
begin 
  if cliente.imcPorData(data) > 0 then 
  begin 
    if ((cliente.idade + 0.5) = (trunc(cliente.idade)+1)) then 
    begin 
      aux:= cliente.idade; 
    end 
    else 
      aux:= Round(cliente.idade); 
    with qryTesteImcCriancas do 
    begin 
      Close; 
      ParamByName('idade').AsFloat:= aux; 
      ParamByName('sexo').AsInteger:= cliente.sexo; 
      ParamByName('valor').AsFloat:= RoundTo(cliente.imcPorData(data),-2); 
      Open; 
      result:= FieldbyName('classificacao').AsInteger; 
    end; 
  end 
  else 
    result:= 0; 
end; 
 
function TDMCliente.testeOmbroDireito(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
begin 
    with qryTesteOmbroDireito do 
    begin 
      Close; 
      ParamByName('sexo').AsInteger:= cliente.sexo; 
      ParamByName('valor').AsInteger:= 
cliente.testesNeuromotoresPorData(data).ombro_direito; 
      Open; 
      result:= FieldbyName('nivel').AsInteger; 
    end; 
end; 
 
function TDMCliente.testeOmbroEsquerdo(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
begin 
    with qryTesteOmbroEsquerdo do 
    begin 
      Close; 
      ParamByName('sexo').AsInteger:= cliente.sexo; 
      ParamByName('valor').AsInteger:= 
cliente.testesNeuromotoresPorData(data).ombro_esquerdo; 
      Open; 
      result:= FieldbyName('nivel').AsInteger; 
    end; 
end; 
 
function TDMCliente.testePercentualGordura(cliente: TCliente; data: 
TDateTime): Integer; 
begin 
    with qryTestePercentualGordura do 
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    begin 
      Close; 
      ParamByName('sexo').AsInteger:= cliente.sexo; 
      ParamByName('valor').AsInteger:= 
Round(cliente.percentual_gorduraPorData(data)); 
      Open; 
      result:= FieldbyName('resultado').AsInteger; 
    end; 
end; 
 
function TDMCliente.testePernas(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
Integer; 
begin 
    with qryTestePernas do 
    begin 
      Close; 
      ParamByName('idade').AsInteger:= Trunc(cliente.idade); 
      ParamByName('sexo').AsInteger:= cliente.sexo; 
      ParamByName('valor').AsFloat:= cliente.potenciaPernasPorData(data); 
      Open; 
      result:= FieldbyName('nivel').AsInteger; 
    end; 
end; 
 
function TDMCliente.testeSentarAlcancar(cliente: TCliente; data: 
TDateTime): Integer; 
begin 
    with qryTesteSentarAlcancar do 
    begin 
      Close; 
      ParamByName('idade').AsInteger:= Trunc(cliente.idade); 
      ParamByName('sexo').AsInteger:= cliente.sexo; 
      ParamByName('valor').AsInteger:= cliente. 
      testesNeuromotoresPorData(data).sentar_alcancar; 
      Open; 
      result:= FieldbyName('nivel').AsInteger; 
    end; 
end; 
 
end. 
 
unit ucDMComposicaoCorporal; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, 
  Dialogs, ucDMSQL, FMTBcd, DB, SqlExpr, umComposicaoCorporal, SqlTimSt; 
 
type 
  TDMComposicaoCorporal = class(TDMSQL) 
    qryGeraCodigo: TSQLQuery; 
    qryCarregarPorCliente: TSQLQuery; 
    qryRemoverPorCliente: TSQLQuery; 
    qryCarregarEntreDatas: TSQLQuery; 
    qryListarDatas: TSQLQuery; 
  private 
    function popularComposicaoCorporal(qry: TSQLQuery): 
TComposicaoCorporal; 
  public 
    function atualizar(obj: TObject): boolean; override; 
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    function carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, data2: TDateTime): 
TList; 
    function carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
    function carregarPorCodigo(codigo: Integer): TComposicaoCorporal; 
    function inserir(obj: TObject): integer; override; 
    function geraCodigo: Integer; 
    function remover(obj: TObject): boolean; override; 
    function removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
    function listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
  end; 
 
implementation 
{$R *.dfm} 
{ TDMComposicaoCorporal } 
 
function TDMComposicaoCorporal.atualizar(obj: TObject): boolean; 
var 
  ComposicaoCorporal: TComposicaoCorporal; 
begin 
  ComposicaoCorporal:= obj as TComposicaoCorporal; 
  with qryAtualizar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger:= ComposicaoCorporal.codigo; // para o 
where 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(ComposicaoCorporal.data_avaliacao); 
    ParamByName('massa_corporal').AsFloat:= ComposicaoCorporal.mc; 
    ParamByName('estatura').AsFloat:= ComposicaoCorporal.estatura; 
    ParamByName('altura_tronco_cefalica').AsFloat:= 
ComposicaoCorporal.altura_tronco_cefalica; 
    ParamByName('envergadura').AsFloat:= ComposicaoCorporal.envergadura; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMComposicaoCorporal.carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, 
  data2: TDateTime): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarEntreDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ParamByName('data1').AsDate:= data1; 
    ParamByName('data2').AsDate:= data2; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularComposicaoCorporal(qryCarregarEntreDatas)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMComposicaoCorporal.carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarPorCliente do 
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  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularComposicaoCorporal(qryCarregarPorCliente)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMComposicaoCorporal.carregarPorCodigo(codigo: Integer): 
TComposicaoCorporal; 
begin 
  with qryCarregar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('codigo').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    result:= popularComposicaoCorporal(qryCarregar); 
  end; 
end; 
 
function TDMComposicaoCorporal.geraCodigo: Integer; 
begin 
  with qryGeraCodigo do 
  begin 
    Close; 
    Open; 
    result:= FieldByName('codigo').AsInteger+1; 
  end; 
end; 
 
function TDMComposicaoCorporal.inserir(obj: TObject): integer; 
var 
  ComposicaoCorporal: TComposicaoCorporal; 
begin 
  ComposicaoCorporal:= obj as TComposicaoCorporal; 
  ComposicaoCorporal.codigo:= geraCodigo; 
  with qryInserir do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger := ComposicaoCorporal.codigo; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := 
ComposicaoCorporal.codigocadastro; 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(ComposicaoCorporal.data_avaliacao); 
    ParamByName('massa_corporal').AsFloat := ComposicaoCorporal.mc; 
    ParamByName('estatura').AsFloat := ComposicaoCorporal.estatura; 
    ParamByName('altura_tronco_cefalica').AsFloat := 
ComposicaoCorporal.altura_tronco_cefalica; 
    ParamByName('envergadura').AsFloat := ComposicaoCorporal.envergadura; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= ComposicaoCorporal.codigo; 
end; 
 
function TDMComposicaoCorporal.listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 



 118

begin 
  result:= TStringList.Create; 
  with qryListarDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(datetimetostr(FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMComposicaoCorporal.popularComposicaoCorporal( 
  qry: TSQLQuery): TComposicaoCorporal; 
begin 
  result:= TComposicaoCorporal.Create; 
  with qry do 
  begin 
    result.codigo := FieldByName('tid').AsInteger; 
    result.codigocadastro := FieldByName('tidcadastro').AsInteger; 
    result.data_avaliacao := FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime; 
    result.mc := FieldByName('massa_corporal').AsFloat; 
    result.estatura := FieldByName('estatura').AsFloat; 
    result.altura_tronco_cefalica := 
FieldByName('altura_tronco_cefalica').AsFloat; 
    result.envergadura := FieldByName('envergadura').AsFloat; 
  end; 
end; 
 
function TDMComposicaoCorporal.remover(obj: TObject): boolean; 
var 
  composicao: TComposicaoCorporal; 
begin 
  composicao:= obj as TComposicaoCorporal; 
  with qryRemover do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger:= composicao.codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMComposicaoCorporal.removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
begin 
  with qryRemoverPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
end. 
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unit ucDMDiametrosOsseos; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, 
  Dialogs, ucDMSQL, FMTBcd, DB, SqlExpr, umDiametrosOsseos, SqlTimSt; 
 
type 
  TDMDiametrosOsseos = class(TDMSQL) 
    qryGeraCodigo: TSQLQuery; 
    qryCarregarPorCliente: TSQLQuery; 
    qryRemoverPorCliente: TSQLQuery; 
    qryCarregarEntreDatas: TSQLQuery; 
    qryListarDatas: TSQLQuery; 
  private 
    function popularDiametrosOsseos(qry: TSQLQuery): TDiametrosOsseos; 
  public 
    function atualizar(obj: TObject): boolean; override; 
    function carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, data2: TDateTime): 
TList; 
    function carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
    function carregarPorCodigo(codigo: Integer): TDiametrosOsseos; 
    function inserir(obj: TObject): integer; override; 
    function geraCodigo: Integer; 
    function remover(obj: TObject): boolean; override; 
    function removerPorCliente(codigo: Integer): boolean;  
    function listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
  end; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
{ TDMDiametrosOsseos } 
 
function TDMDiametrosOsseos.atualizar(obj: TObject): boolean; 
var 
  DiametrosOsseos: TDiametrosOsseos; 
begin 
  DiametrosOsseos:= obj as TDiametrosOsseos; 
  with qryAtualizar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger := DiametrosOsseos.codigo;// para o where 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(DiametrosOsseos.data_avaliacao); 
    ParamByName('cabeca').AsFloat := DiametrosOsseos.cabeca; 
    ParamByName('transverso_cabeca').AsFloat := 
DiametrosOsseos.transverso_cabeca; 
    ParamByName('torax').AsFloat := DiametrosOsseos.torax; 
    ParamByName('biacromial').AsFloat := DiametrosOsseos.biacromial; 
    ParamByName('bideltoide').AsFloat := DiametrosOsseos.bideltoide; 
    ParamByName('transverso_torax').AsFloat := 
DiametrosOsseos.transverso_torax; 
    ParamByName('biliocristal').AsFloat := DiametrosOsseos.biliocristal; 
    ParamByName('bitrocanterio').AsFloat := DiametrosOsseos.bitrocanterio; 
    ParamByName('biepicondiliano_umero').AsFloat := 
DiametrosOsseos.biepicondiliano_umero; 
    ParamByName('biestiloide').AsFloat := DiametrosOsseos.biestiloide; 
    ParamByName('transverso_mao').AsFloat := 
DiametrosOsseos.transverso_mao; 
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    ParamByName('bicondiliano_femur').AsFloat := 
DiametrosOsseos.bicondiliano_femur; 
    ParamByName('bimaleolar').AsFloat := DiametrosOsseos.bimaleolar; 
    ParamByName('transverso_pe').AsFloat := DiametrosOsseos.transverso_pe; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMDiametrosOsseos.carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, 
  data2: TDateTime): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarEntreDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ParamByName('data1').AsDate:= data1; 
    ParamByName('data2').AsDate:= data2; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularDiametrosOsseos(qryCarregarEntreDatas)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMDiametrosOsseos.carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularDiametrosOsseos(qryCarregarPorCliente)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMDiametrosOsseos.carregarPorCodigo(codigo: Integer): 
TDiametrosOsseos; 
begin 
  with qryCarregar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('codigo').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    result:= popularDiametrosOsseos(qryCarregar); 
  end; 
end; 
 
function TDMDiametrosOsseos.geraCodigo: Integer; 
begin 
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  with qryGeraCodigo do 
  begin 
    Close; 
    Open; 
    result:= FieldByName('codigo').AsInteger+1; 
  end; 
end; 
 
function TDMDiametrosOsseos.inserir(obj: TObject): integer; 
var 
  DiametrosOsseos: TDiametrosOsseos; 
begin 
  DiametrosOsseos:= obj as TDiametrosOsseos; 
  DiametrosOsseos.codigo:= geraCodigo; 
  with qryInserir do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger := DiametrosOsseos.codigo; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := DiametrosOsseos.codigocadastro; 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(DiametrosOsseos.data_avaliacao); 
    ParamByName('cabeca').AsFloat := DiametrosOsseos.cabeca; 
    ParamByName('transverso_cabeca').AsFloat := 
DiametrosOsseos.transverso_cabeca; 
    ParamByName('torax').AsFloat := DiametrosOsseos.torax; 
    ParamByName('biacromial').AsFloat := DiametrosOsseos.biacromial; 
    ParamByName('bideltoide').AsFloat := DiametrosOsseos.bideltoide; 
    ParamByName('transverso_torax').AsFloat := 
DiametrosOsseos.transverso_torax; 
    ParamByName('biliocristal').AsFloat := DiametrosOsseos.biliocristal; 
    ParamByName('bitrocanterio').AsFloat := DiametrosOsseos.bitrocanterio; 
    ParamByName('biepicondiliano_umero').AsFloat := 
DiametrosOsseos.biepicondiliano_umero; 
    ParamByName('biestiloide').AsFloat := DiametrosOsseos.biestiloide; 
    ParamByName('transverso_mao').AsFloat := 
DiametrosOsseos.transverso_mao; 
    ParamByName('bicondiliano_femur').AsFloat := 
DiametrosOsseos.bicondiliano_femur; 
    ParamByName('bimaleolar').AsFloat := DiametrosOsseos.bimaleolar; 
    ParamByName('transverso_pe').AsFloat := DiametrosOsseos.transverso_pe; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= DiametrosOsseos.codigo; 
end; 
 
function TDMDiametrosOsseos.listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
begin 
  result:= TStringList.Create; 
  with qryListarDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(datetimetostr(FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 



 122

 
function TDMDiametrosOsseos.popularDiametrosOsseos( 
  qry: TSQLQuery): TDiametrosOsseos; 
begin 
  result:= TDiametrosOsseos.Create; 
  with qry do 
  begin 
    result.codigo := FieldByName('tid').AsInteger; 
    result.codigocadastro := FieldByName('tidcadastro').AsInteger; 
    result.data_avaliacao := FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime; 
    result.cabeca := FieldByName('cabeca').AsFloat; 
    result.transverso_cabeca := FieldByName('transverso_cabeca').AsFloat; 
    result.torax := FieldByName('torax').AsFloat; 
    result.biacromial := FieldByName('biacromial').AsFloat; 
    result.bideltoide := FieldByName('bideltoide').AsFloat; 
    result.transverso_torax := FieldByName('transverso_torax').AsFloat; 
    result.biliocristal := FieldByName('biliocristal').AsFloat; 
    result.bitrocanterio := FieldByName('bitrocanterio').AsFloat; 
    result.biepicondiliano_umero := 
FieldByName('biepicondiliano_umero').AsFloat; 
    result.biestiloide := FieldByName('biestiloide').AsFloat; 
    result.transverso_mao := FieldByName('transverso_mao').AsFloat; 
    result.bicondiliano_femur := FieldByName('bicondiliano_femur').AsFloat; 
    result.bimaleolar := FieldByName('bimaleolar').AsFloat; 
    result.transverso_pe := FieldByName('transverso_pe').AsFloat; 
  end; 
end; 
 
function TDMDiametrosOsseos.remover(obj: TObject): boolean; 
var 
  diametro: TDiametrosOsseos; 
begin 
  diametro:= obj as TDiametrosOsseos; 
  with qryRemover do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger:= diametro.codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMDiametrosOsseos.removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
begin 
  with qryRemoverPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
end. 
 
unit ucDMDobrasCutaneas; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, 
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  Dialogs, ucDMSQL, FMTBcd, DB, SqlExpr, umDobrasCutaneas, SqlTimSt; 
 
type 
  TDMDobrasCutaneas = class(TDMSQL) 
    qryGeraCodigo: TSQLQuery; 
    qryCarregarPorCliente: TSQLQuery; 
    qryRemoverPorCliente: TSQLQuery; 
    qryCarregarEntreDatas: TSQLQuery; 
    qryListarDatas: TSQLQuery; 
  private 
    function popularDobrasCutaneas(qry: TSQLQuery): TDobrasCutaneas; 
  public 
    function atualizar(obj: TObject): boolean; override; 
    function carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, data2: TDateTime): 
TList; 
    function carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
    function carregarPorCodigo(codigo: Integer): TDobrasCutaneas; 
    function inserir(obj: TObject): integer; override; 
    function geraCodigo: Integer; 
    function remover(obj: TObject): boolean; override; 
    function removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
    function listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
  end; 
 
implementation 
{$R *.dfm} 
{ TDMDobrasCutaneas } 
 
function TDMDobrasCutaneas.atualizar(obj: TObject): boolean; 
var 
  DobrasCutaneas: TDobrasCutaneas; 
begin 
  DobrasCutaneas:= obj as TDobrasCutaneas; 
  with qryAtualizar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger := DobrasCutaneas.codigo; // para o where 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(DobrasCutaneas.data_avaliacao); 
    ParamByName('triciptal1').AsFloat := DobrasCutaneas.triciptal; 
    ParamByName('triciptal2').AsFloat := DobrasCutaneas.triciptal; 
    ParamByName('triciptal3').AsFloat := DobrasCutaneas.triciptal; 
    ParamByName('biciptal1').AsFloat := DobrasCutaneas.biciptal; 
    ParamByName('biciptal2').AsFloat := DobrasCutaneas.biciptal; 
    ParamByName('biciptal3').AsFloat := DobrasCutaneas.biciptal; 
    ParamByName('subescapular1').AsFloat := DobrasCutaneas.subescapular; 
    ParamByName('subescapular2').AsFloat := DobrasCutaneas.subescapular; 
    ParamByName('subescapular3').AsFloat := DobrasCutaneas.subescapular; 
    ParamByName('suprailiaca1').AsFloat := DobrasCutaneas.suprailiaca; 
    ParamByName('suprailiaca2').AsFloat := DobrasCutaneas.suprailiaca; 
    ParamByName('suprailiaca3').AsFloat := DobrasCutaneas.suprailiaca; 
    ParamByName('panturrilha_lateral1').AsFloat := 
DobrasCutaneas.panturrilha_lateral; 
    ParamByName('panturrilha_lateral2').AsFloat := 
DobrasCutaneas.panturrilha_lateral; 
    ParamByName('panturrilha_lateral3').AsFloat := 
DobrasCutaneas.panturrilha_lateral; 
    ParamByName('panturrilha_medial1').AsFloat := 
DobrasCutaneas.panturrilha_medial; 
    ParamByName('panturrilha_medial2').AsFloat := 
DobrasCutaneas.panturrilha_medial; 
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    ParamByName('panturrilha_medial3').AsFloat := 
DobrasCutaneas.panturrilha_medial; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMDobrasCutaneas.carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, 
  data2: TDateTime): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarEntreDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ParamByName('data1').AsDate:= data1; 
    ParamByName('data2').AsDate:= data2; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularDobrasCutaneas(qryCarregarEntreDatas)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMDobrasCutaneas.carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularDobrasCutaneas(qryCarregarPorCliente)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMDobrasCutaneas.carregarPorCodigo(codigo: Integer): 
TDobrasCutaneas; 
begin 
  with qryCarregar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('codigo').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    result:= popularDobrasCutaneas(qryCarregar); 
  end; 
end; 
 
function TDMDobrasCutaneas.geraCodigo: Integer; 
begin 
  with qryGeraCodigo do 
  begin 
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    Close; 
    Open; 
    result:= FieldByName('codigo').AsInteger+1; 
  end; 
end; 
 
function TDMDobrasCutaneas.inserir(obj: TObject): integer; 
var 
  DobrasCutaneas: TDobrasCutaneas; 
begin 
  DobrasCutaneas:= obj as TDobrasCutaneas; 
  DobrasCutaneas.codigo:= geraCodigo; 
  with qryInserir do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger := DobrasCutaneas.codigo; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := DobrasCutaneas.codigocadastro; 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(DobrasCutaneas.data_avaliacao); 
    ParamByName('triciptal1').AsFloat := DobrasCutaneas.triciptal1; 
    ParamByName('triciptal2').AsFloat := DobrasCutaneas.triciptal2; 
    ParamByName('triciptal3').AsFloat := DobrasCutaneas.triciptal3; 
    ParamByName('biciptal1').AsFloat := DobrasCutaneas.biciptal1; 
    ParamByName('biciptal2').AsFloat := DobrasCutaneas.biciptal2; 
    ParamByName('biciptal3').AsFloat := DobrasCutaneas.biciptal3; 
    ParamByName('subescapular1').AsFloat := DobrasCutaneas.subescapular1; 
    ParamByName('subescapular2').AsFloat := DobrasCutaneas.subescapular2; 
    ParamByName('subescapular3').AsFloat := DobrasCutaneas.subescapular3; 
    ParamByName('suprailiaca1').AsFloat := DobrasCutaneas.suprailiaca1; 
    ParamByName('suprailiaca2').AsFloat := DobrasCutaneas.suprailiaca2; 
    ParamByName('suprailiaca3').AsFloat := DobrasCutaneas.suprailiaca3; 
    ParamByName('panturrilha_lateral1').AsFloat := 
DobrasCutaneas.panturrilha_lateral1; 
    ParamByName('panturrilha_lateral2').AsFloat := 
DobrasCutaneas.panturrilha_lateral2; 
    ParamByName('panturrilha_lateral3').AsFloat := 
DobrasCutaneas.panturrilha_lateral3; 
    ParamByName('panturrilha_medial1').AsFloat := 
DobrasCutaneas.panturrilha_medial1; 
    ParamByName('panturrilha_medial2').AsFloat := 
DobrasCutaneas.panturrilha_medial2; 
    ParamByName('panturrilha_medial3').AsFloat := 
DobrasCutaneas.panturrilha_medial3; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= DobrasCutaneas.codigo; 
end; 
 
function TDMDobrasCutaneas.listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
begin 
  result:= TStringList.Create; 
  with qryListarDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(datetimetostr(FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime)); 
      Next; 
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    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMDobrasCutaneas.popularDobrasCutaneas(qry: TSQLQuery): 
TDobrasCutaneas; 
begin 
  result:= TDobrasCutaneas.Create; 
  with qry do 
  begin 
    result.codigo := FieldByName('tid').AsInteger; 
    result.codigocadastro := FieldByName('tidcadastro').AsInteger; 
    result.data_avaliacao := FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime; 
    result.triciptal1 := FieldByName('triciptal1').AsFloat; 
    result.triciptal2 := FieldByName('triciptal2').AsFloat; 
    result.triciptal3 := FieldByName('triciptal3').AsFloat; 
    result.biciptal1 := FieldByName('biciptal1').AsFloat; 
    result.biciptal2 := FieldByName('biciptal2').AsFloat; 
    result.biciptal3 := FieldByName('biciptal3').AsFloat; 
    result.subescapular1 := FieldByName('subescapular1').AsFloat; 
    result.subescapular2 := FieldByName('subescapular2').AsFloat; 
    result.subescapular3 := FieldByName('subescapular3').AsFloat; 
    result.suprailiaca1 := FieldByName('suprailiaca1').AsFloat; 
    result.suprailiaca2 := FieldByName('suprailiaca2').AsFloat; 
    result.suprailiaca3 := FieldByName('suprailiaca3').AsFloat; 
    result.panturrilha_lateral1 := 
FieldByName('panturrilha_lateral1').AsFloat; 
    result.panturrilha_lateral2 := 
FieldByName('panturrilha_lateral2').AsFloat; 
    result.panturrilha_lateral3 := 
FieldByName('panturrilha_lateral3').AsFloat; 
    result.panturrilha_medial1 := 
FieldByName('panturrilha_medial1').AsFloat; 
    result.panturrilha_medial2 := 
FieldByName('panturrilha_medial2').AsFloat; 
    result.panturrilha_medial3 := 
FieldByName('panturrilha_medial3').AsFloat; 
  end; 
end; 
 
function TDMDobrasCutaneas.remover(obj: TObject): boolean; 
var 
  dobras: TDobrasCutaneas; 
begin 
  dobras:= obj as TDobrasCutaneas; 
  with qryRemover do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger:= dobras.codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMDobrasCutaneas.removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
begin 
  with qryRemoverPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ExecSQL; 
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  end; 
  result:= true; 
end; 
 
end. 
 
unit ucDMPerimetros; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, 
  Dialogs, ucDMSQL, FMTBcd, DB, SqlExpr, umPerimetros, SqlTimSt; 
 
type 
  TDMPerimetros = class(TDMSQL) 
    qryGeraCodigo: TSQLQuery; 
    qryCarregarPorCliente: TSQLQuery; 
    qryRemoverPorCliente: TSQLQuery; 
    qryCarregarEntreDatas: TSQLQuery; 
    qryListarDatas: TSQLQuery; 
  private 
    function popularPerimetros(qry: TSQLQuery): TPerimetros; 
  public 
    function atualizar(obj: TObject): boolean; override; 
    function carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, data2: TDateTime): 
TList; 
    function carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
    function carregarPorCodigo(codigo: Integer): TPerimetros; 
    function inserir(obj: TObject): integer; override; 
    function geraCodigo: Integer; 
    function remover(obj: TObject): boolean; override; 
    function removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
    function listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
  end; 
 
implementation 
{$R *.dfm} 
{ TDMPerimetros } 
function TDMPerimetros.atualizar(obj: TObject): boolean; 
var 
  Perimetros: TPerimetros; 
begin 
  Perimetros:= obj as TPerimetros; 
  with qryAtualizar do 
  begin 
    ParamByName('tid').AsInteger := Perimetros.codigo; // para o where 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(Perimetros.data_avaliacao); 
    ParamByName('pescoco').AsFloat := Perimetros.pescoco; 
    ParamByName('ombro').AsFloat := Perimetros.ombro; 
    ParamByName('torax').AsFloat := Perimetros.torax; 
    ParamByName('braco_contraido_dir').AsFloat := 
Perimetros.braco_contraido_dir; 
    ParamByName('braco_contraido_esq').AsFloat := 
Perimetros.braco_contraido_esq; 
    ParamByName('braco_relaxado_dir').AsFloat := 
Perimetros.braco_relaxado_dir; 
    ParamByName('braco_relaxado_esq').AsFloat := 
Perimetros.braco_relaxado_esq; 
    ParamByName('antebraco_dir').AsFloat := Perimetros.antebraco_dir; 



 128

    ParamByName('antebraco_esq').AsFloat := Perimetros.antebraco_esq; 
    ParamByName('punho_dir').AsFloat := Perimetros.punho_dir; 
    ParamByName('punho_esq').AsFloat := Perimetros.punho_esq; 
    ParamByName('cintura').AsFloat := Perimetros.cintura; 
    ParamByName('abdomen').AsFloat := Perimetros.abdomen; 
    ParamByName('quadril').AsFloat := Perimetros.quadril; 
    ParamByName('coxa_dir').AsFloat := Perimetros.coxa_dir; 
    ParamByName('coxa_esq').AsFloat := Perimetros.coxa_esq; 
    ParamByName('perna_dir').AsFloat := Perimetros.perna_dir; 
    ParamByName('perna_esq').AsFloat := Perimetros.perna_esq; 
    ParamByName('tornozelo_dir').AsFloat := Perimetros.tornozelo_dir; 
    ParamByName('tornozelo_esq').AsFloat := Perimetros.tornozelo_esq; 
    ParamByName('cabeca').AsFloat:= Perimetros.cabeca; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMPerimetros.carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, 
  data2: TDateTime): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarEntreDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ParamByName('data1').AsDate:= data1; 
    ParamByName('data2').AsDate:= data2; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularPerimetros(qryCarregarEntreDatas)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMPerimetros.carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularPerimetros(qryCarregarPorCliente)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMPerimetros.carregarPorCodigo(codigo: Integer): TPerimetros; 
begin 
  with qryCarregar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('codigo').AsInteger:= codigo; 
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    Open; 
    First; 
    result:= popularPerimetros(qryCarregar); 
  end; 
end; 
 
function TDMPerimetros.geraCodigo: Integer; 
begin 
  with qryGeraCodigo do 
  begin 
    Close; 
    Open; 
    result:= FieldByName('codigo').AsInteger+1; 
  end; 
end; 
 
function TDMPerimetros.inserir(obj: TObject): integer; 
var 
  Perimetros: TPerimetros; 
begin 
  Perimetros:= obj as TPerimetros; 
  Perimetros.codigo:= geraCodigo; 
  with qryInserir do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger := Perimetros.codigo; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := Perimetros.codigocadastro; 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(Perimetros.data_avaliacao); 
    ParamByName('pescoco').AsFloat := Perimetros.pescoco; 
    ParamByName('ombro').AsFloat := Perimetros.ombro; 
    ParamByName('torax').AsFloat := Perimetros.torax; 
    ParamByName('braco_contraido_dir').AsFloat := 
Perimetros.braco_contraido_dir; 
    ParamByName('braco_contraido_esq').AsFloat := 
Perimetros.braco_contraido_esq; 
    ParamByName('braco_relaxado_dir').AsFloat := 
Perimetros.braco_relaxado_dir; 
    ParamByName('braco_relaxado_esq').AsFloat := 
Perimetros.braco_relaxado_esq; 
    ParamByName('antebraco_dir').AsFloat := Perimetros.antebraco_dir; 
    ParamByName('antebraco_esq').AsFloat := Perimetros.antebraco_esq; 
    ParamByName('punho_dir').AsFloat := Perimetros.punho_dir; 
    ParamByName('punho_esq').AsFloat := Perimetros.punho_esq; 
    ParamByName('cintura').AsFloat := Perimetros.cintura; 
    ParamByName('abdomen').AsFloat := Perimetros.abdomen; 
    ParamByName('quadril').AsFloat := Perimetros.quadril; 
    ParamByName('coxa_dir').AsFloat := Perimetros.coxa_dir; 
    ParamByName('coxa_esq').AsFloat := Perimetros.perna_dir; 
    ParamByName('perna_dir').AsFloat := Perimetros.cabeca; 
    ParamByName('perna_esq').AsFloat := Perimetros.perna_esq; 
    ParamByName('tornozelo_dir').AsFloat := Perimetros.tornozelo_dir; 
    ParamByName('tornozelo_esq').AsFloat := Perimetros.tornozelo_esq; 
    ParamByName('cabeca').AsFloat:= Perimetros.cabeca; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= Perimetros.codigo; 
end; 
 
function TDMPerimetros.listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
begin 



 130

  result:= TStringList.Create; 
  with qryListarDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(datetimetostr(FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMPerimetros.popularPerimetros(qry: TSQLQuery): TPerimetros; 
begin 
  result:= TPerimetros.Create; 
  with qry do 
  begin 
    result.codigo := FieldByName('tid').AsInteger; 
    result.codigocadastro := FieldByName('tidcadastro').AsInteger; 
    result.data_avaliacao := FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime; 
    result.pescoco := FieldByName('pescoco').AsFloat; 
    result.ombro := FieldByName('ombro').AsFloat; 
    result.torax := FieldByName('torax').AsFloat; 
    result.braco_contraido_dir := 
FieldByName('braco_contraido_dir').AsFloat; 
    result.braco_contraido_esq := 
FieldByName('braco_contraido_esq').AsFloat; 
    result.braco_relaxado_dir := FieldByName('braco_relaxado_dir').AsFloat; 
    result.braco_relaxado_esq := FieldByName('braco_relaxado_esq').AsFloat; 
    result.antebraco_dir := FieldByName('antebraco_dir').AsFloat; 
    result.antebraco_esq := FieldByName('antebraco_esq').AsFloat; 
    result.punho_dir := FieldByName('punho_dir').AsFloat; 
    result.punho_esq := FieldByName('punho_esq').AsFloat; 
    result.cintura := FieldByName('cintura').AsFloat; 
    result.abdomen := FieldByName('abdomen').AsFloat; 
    result.quadril := FieldByName('quadril').AsFloat; 
    result.coxa_dir := FieldByName('coxa_dir').AsFloat; 
    result.coxa_esq := FieldByName('coxa_esq').AsFloat; 
    result.perna_dir := FieldByName('perna_dir').AsFloat; 
    result.perna_esq := FieldByName('perna_esq').AsFloat; 
    result.tornozelo_dir := FieldByName('tornozelo_dir').AsFloat; 
    result.tornozelo_esq := FieldByName('tornozelo_esq').AsFloat; 
    result.cabeca:= FieldByName('cabeca').AsFloat; 
  end; 
end; 
 
function TDMPerimetros.remover(obj: TObject): boolean; 
var 
  perimetro: TPerimetros; 
begin 
  perimetro:= obj as TPerimetros; 
  with qryRemover do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger:= perimetro.codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
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end; 
 
function TDMPerimetros.removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
begin 
  with qryRemoverPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
end. 
 
unit ucDMPerimetros; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, 
  Dialogs, ucDMSQL, FMTBcd, DB, SqlExpr, umPerimetros, SqlTimSt; 
 
type 
  TDMPerimetros = class(TDMSQL) 
    qryGeraCodigo: TSQLQuery; 
    qryCarregarPorCliente: TSQLQuery; 
    qryRemoverPorCliente: TSQLQuery; 
    qryCarregarEntreDatas: TSQLQuery; 
    qryListarDatas: TSQLQuery; 
  private 
    function popularPerimetros(qry: TSQLQuery): TPerimetros; 
  public 
    function atualizar(obj: TObject): boolean; override; 
    function carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, data2: TDateTime): 
TList; 
    function carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
    function carregarPorCodigo(codigo: Integer): TPerimetros; 
    function inserir(obj: TObject): integer; override; 
    function geraCodigo: Integer; 
    function remover(obj: TObject): boolean; override; 
    function removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
    function listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
  end; 
 
implementation 
{$R *.dfm} 
{ TDMPerimetros } 
function TDMPerimetros.atualizar(obj: TObject): boolean; 
var 
  Perimetros: TPerimetros; 
begin 
  Perimetros:= obj as TPerimetros; 
  with qryAtualizar do 
  begin 
    ParamByName('tid').AsInteger := Perimetros.codigo; // para o where 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(Perimetros.data_avaliacao); 
    ParamByName('pescoco').AsFloat := Perimetros.pescoco; 
    ParamByName('ombro').AsFloat := Perimetros.ombro; 
    ParamByName('torax').AsFloat := Perimetros.torax; 
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    ParamByName('braco_contraido_dir').AsFloat := 
Perimetros.braco_contraido_dir; 
    ParamByName('braco_contraido_esq').AsFloat := 
Perimetros.braco_contraido_esq; 
    ParamByName('braco_relaxado_dir').AsFloat := 
Perimetros.braco_relaxado_dir; 
    ParamByName('braco_relaxado_esq').AsFloat := 
Perimetros.braco_relaxado_esq; 
    ParamByName('antebraco_dir').AsFloat := Perimetros.antebraco_dir; 
    ParamByName('antebraco_esq').AsFloat := Perimetros.antebraco_esq; 
    ParamByName('punho_dir').AsFloat := Perimetros.punho_dir; 
    ParamByName('punho_esq').AsFloat := Perimetros.punho_esq; 
    ParamByName('cintura').AsFloat := Perimetros.cintura; 
    ParamByName('abdomen').AsFloat := Perimetros.abdomen; 
    ParamByName('quadril').AsFloat := Perimetros.quadril; 
    ParamByName('coxa_dir').AsFloat := Perimetros.coxa_dir; 
    ParamByName('coxa_esq').AsFloat := Perimetros.coxa_esq; 
    ParamByName('perna_dir').AsFloat := Perimetros.perna_dir; 
    ParamByName('perna_esq').AsFloat := Perimetros.perna_esq; 
    ParamByName('tornozelo_dir').AsFloat := Perimetros.tornozelo_dir; 
    ParamByName('tornozelo_esq').AsFloat := Perimetros.tornozelo_esq; 
    ParamByName('cabeca').AsFloat:= Perimetros.cabeca; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMPerimetros.carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, 
  data2: TDateTime): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarEntreDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ParamByName('data1').AsDate:= data1; 
    ParamByName('data2').AsDate:= data2; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularPerimetros(qryCarregarEntreDatas)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMPerimetros.carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularPerimetros(qryCarregarPorCliente)); 
      Next; 
    end; 
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  end; 
end; 
 
function TDMPerimetros.carregarPorCodigo(codigo: Integer): TPerimetros; 
begin 
  with qryCarregar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('codigo').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    result:= popularPerimetros(qryCarregar); 
  end; 
end; 
 
function TDMPerimetros.geraCodigo: Integer; 
begin 
  with qryGeraCodigo do 
  begin 
    Close; 
    Open; 
    result:= FieldByName('codigo').AsInteger+1; 
  end; 
end; 
 
function TDMPerimetros.inserir(obj: TObject): integer; 
var 
  Perimetros: TPerimetros; 
begin 
  Perimetros:= obj as TPerimetros; 
  Perimetros.codigo:= geraCodigo; 
  with qryInserir do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger := Perimetros.codigo; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := Perimetros.codigocadastro; 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(Perimetros.data_avaliacao); 
    ParamByName('pescoco').AsFloat := Perimetros.pescoco; 
    ParamByName('ombro').AsFloat := Perimetros.ombro; 
    ParamByName('torax').AsFloat := Perimetros.torax; 
    ParamByName('braco_contraido_dir').AsFloat := 
Perimetros.braco_contraido_dir; 
    ParamByName('braco_contraido_esq').AsFloat := 
Perimetros.braco_contraido_esq; 
    ParamByName('braco_relaxado_dir').AsFloat := 
Perimetros.braco_relaxado_dir; 
    ParamByName('braco_relaxado_esq').AsFloat := 
Perimetros.braco_relaxado_esq; 
    ParamByName('antebraco_dir').AsFloat := Perimetros.antebraco_dir; 
    ParamByName('antebraco_esq').AsFloat := Perimetros.antebraco_esq; 
    ParamByName('punho_dir').AsFloat := Perimetros.punho_dir; 
    ParamByName('punho_esq').AsFloat := Perimetros.punho_esq; 
    ParamByName('cintura').AsFloat := Perimetros.cintura; 
    ParamByName('abdomen').AsFloat := Perimetros.abdomen; 
    ParamByName('quadril').AsFloat := Perimetros.quadril; 
    ParamByName('coxa_dir').AsFloat := Perimetros.coxa_dir; 
    ParamByName('coxa_esq').AsFloat := Perimetros.perna_dir; 
    ParamByName('perna_dir').AsFloat := Perimetros.cabeca; 
    ParamByName('perna_esq').AsFloat := Perimetros.perna_esq; 
    ParamByName('tornozelo_dir').AsFloat := Perimetros.tornozelo_dir; 
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    ParamByName('tornozelo_esq').AsFloat := Perimetros.tornozelo_esq; 
    ParamByName('cabeca').AsFloat:= Perimetros.cabeca; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= Perimetros.codigo; 
end; 
 
function TDMPerimetros.listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
begin 
  result:= TStringList.Create; 
  with qryListarDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(datetimetostr(FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMPerimetros.popularPerimetros(qry: TSQLQuery): TPerimetros; 
begin 
  result:= TPerimetros.Create; 
  with qry do 
  begin 
    result.codigo := FieldByName('tid').AsInteger; 
    result.codigocadastro := FieldByName('tidcadastro').AsInteger; 
    result.data_avaliacao := FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime; 
    result.pescoco := FieldByName('pescoco').AsFloat; 
    result.ombro := FieldByName('ombro').AsFloat; 
    result.torax := FieldByName('torax').AsFloat; 
    result.braco_contraido_dir := 
FieldByName('braco_contraido_dir').AsFloat; 
    result.braco_contraido_esq := 
FieldByName('braco_contraido_esq').AsFloat; 
    result.braco_relaxado_dir := FieldByName('braco_relaxado_dir').AsFloat; 
    result.braco_relaxado_esq := FieldByName('braco_relaxado_esq').AsFloat; 
    result.antebraco_dir := FieldByName('antebraco_dir').AsFloat; 
    result.antebraco_esq := FieldByName('antebraco_esq').AsFloat; 
    result.punho_dir := FieldByName('punho_dir').AsFloat; 
    result.punho_esq := FieldByName('punho_esq').AsFloat; 
    result.cintura := FieldByName('cintura').AsFloat; 
    result.abdomen := FieldByName('abdomen').AsFloat; 
    result.quadril := FieldByName('quadril').AsFloat; 
    result.coxa_dir := FieldByName('coxa_dir').AsFloat; 
    result.coxa_esq := FieldByName('coxa_esq').AsFloat; 
    result.perna_dir := FieldByName('perna_dir').AsFloat; 
    result.perna_esq := FieldByName('perna_esq').AsFloat; 
    result.tornozelo_dir := FieldByName('tornozelo_dir').AsFloat; 
    result.tornozelo_esq := FieldByName('tornozelo_esq').AsFloat; 
    result.cabeca:= FieldByName('cabeca').AsFloat; 
  end; 
end; 
 
function TDMPerimetros.remover(obj: TObject): boolean; 
var 
  perimetro: TPerimetros; 
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begin 
  perimetro:= obj as TPerimetros; 
  with qryRemover do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger:= perimetro.codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMPerimetros.removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
begin 
  with qryRemoverPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
end. 
 
unit ucDMTestesVO2max; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, 
  Dialogs, ucDMSQL, FMTBcd, DB, SqlExpr, umTestesVO2max, SqlTimSt; 
= 
type 
  TDMTestesVO2max = class(TDMSQL) 
    qryGeraCodigo: TSQLQuery; 
    qryCarregarPorCliente: TSQLQuery; 
    qryRemoverPorCliente: TSQLQuery; 
    qryCarregarEntreDatas: TSQLQuery; 
    qryListarDatas: TSQLQuery; 
  private 
    function popularTestesVO2max(qry: TSQLQuery): TTestesVO2max; 
  public 
    function atualizar(obj: TObject): boolean; override; 
    function carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, data2: TDateTime): 
TList; 
    function carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
    function carregarPorCodigo(codigo: Integer): TTestesVO2max; 
    function inserir(obj: TObject): integer; override; 
    function geraCodigo: Integer; 
    function remover(obj: TObject): boolean; override; 
    function removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
    function listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
  end; 
= 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
{ TDMTestesVO2max } 
 
function TDMTestesVO2max.atualizar(obj: TObject): boolean; 
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var 
  TestesVO2max: TTestesVO2max; 
begin 
  TestesVO2max:= obj as TTestesVO2max; 
  with qryAtualizar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger := TestesVO2max.codigo; 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(TestesVO2max.data_avaliacao); 
    ParamByName('vo2max').AsFloat := TestesVO2max.VO2max; 
    ParamByName('velocidade_final').AsFloat := 
TestesVO2max.velocidade_final; 
    ParamByName('inclinacao_final').AsFloat := 
TestesVO2max.inclinacao_final; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
= 
function TDMTestesVO2max.carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, data2: 
TDateTime): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarEntreDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ParamByName('data1').AsDate:= data1; 
    ParamByName('data2').AsDate:= data2; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularTestesVO2max(qryCarregarEntreDatas)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
= 
function TDMTestesVO2max.carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularTestesVO2max(qryCarregarPorCliente)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
= 
function TDMTestesVO2max.carregarPorCodigo(codigo: Integer): TTestesVO2max; 
begin 
  with qryCarregar do 
  begin 
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    Close; 
    ParamByName('codigo').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    result:= popularTestesVO2max(qryCarregar); 
  end; 
end; 
= 
function TDMTestesVO2max.geraCodigo: Integer; 
begin 
  with qryGeraCodigo do 
  begin 
    Close; 
    Open; 
    result:= FieldByName('codigo').AsInteger+1; 
  end; 
end; 
= 
function TDMTestesVO2max.inserir(obj: TObject): integer; 
var 
  TestesVO2max: TTestesVO2max; 
begin 
  TestesVO2max:= obj as TTestesVO2max; 
  TestesVO2max.codigo:= geraCodigo; 
  with qryInserir do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger := TestesVO2max.codigo; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := TestesVO2max.codigocadastro; 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(TestesVO2max.data_avaliacao); 
    ParamByName('vo2max').AsFloat := TestesVO2max.VO2max; 
    ParamByName('velocidade_final').AsFloat := 
TestesVO2max.velocidade_final; 
    ParamByName('inclinacao_final').AsFloat := 
TestesVO2max.inclinacao_final; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= TestesVO2max.codigo; 
end; 
= 
function TDMTestesVO2max.listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
begin 
  result:= TStringList.Create; 
  with qryListarDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(datetimetostr(FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
= 
function TDMTestesVO2max.popularTestesVO2max(qry: TSQLQuery): 
TTestesVO2max; 
begin 
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  result:= TTestesVO2max.Create; 
  with qry do 
  begin 
    result.codigo := FieldByName('tid').AsInteger; 
    result.codigocadastro := FieldByName('tidcadastro').AsInteger; 
    result.data_avaliacao := FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime; 
    result.vo2max := FieldByName('vo2max').AsFloat; 
    result.velocidade_final := FieldByName('velocidade_final').AsFloat; 
    result.inclinacao_final := FieldByName('inclinacao_final').AsFloat; 
  end; 
end; 
= 
function TDMTestesVO2max.remover(obj: TObject): boolean; 
var 
  testes: TTestesVO2max; 
begin 
  testes:= obj as TTestesVO2max; 
  with qryRemover do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger:= testes.codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
= 
function TDMTestesVO2max.removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
begin 
  with qryRemoverPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
end. 
 
unit ucDMTestesNeuromotores; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, 
  Dialogs, ucDMSQL, FMTBcd, DB, SqlExpr, umTestesNeuromotores, SqlTimSt; 
 
type 
  TDMTestesNeuromotores = class(TDMSQL) 
    qryGeraCodigo: TSQLQuery; 
    qryCarregarPorCliente: TSQLQuery; 
    qryRemoverPorCliente: TSQLQuery; 
    qryCarregarEntreDatas: TSQLQuery; 
    qryListarDatas: TSQLQuery; 
  private 
    function popularTestesNeuromotores(qry: TSQLQuery): 
TTestesNeuromotores; 
  public 
    function atualizar(obj: TObject): boolean; override; 
    function carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, data2: TDateTime): 
TList; 
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    function carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
    function carregarPorCodigo(codigo: Integer): TTestesNeuromotores; 
    function inserir(obj: TObject): integer; override; 
    function geraCodigo: Integer; 
    function remover(obj: TObject): boolean; override; 
    function removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
    function listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
  end; 
 
implementation 
{$R *.dfm} 
{ TDMTestesNeuromotores } 
 
function TDMTestesNeuromotores.atualizar(obj: TObject): boolean; 
var 
  TestesNeuromotores: TTestesNeuromotores; 
begin 
  TestesNeuromotores:= obj as TTestesNeuromotores; 
  with qryAtualizar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger := TestesNeuromotores.codigo; 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(TestesNeuromotores.data_avaliacao); 
    ParamByName('sentar_alcancar').AsInteger := 
TestesNeuromotores.sentar_alcancar; 
    ParamByName('ombro_direito').AsInteger := 
TestesNeuromotores.ombro_direito; 
    ParamByName('ombro_esquerdo').AsInteger := 
TestesNeuromotores.ombro_esquerdo; 
    ParamByName('pernas').AsInteger := TestesNeuromotores.pernas; 
    ParamByName('pernas_ref').AsInteger := TestesNeuromotores.pernas_ref; 
    ParamByName('abdominal').AsInteger := TestesNeuromotores.abdominal; 
    ParamByName('abdominal_adap').AsInteger := 
TestesNeuromotores.abdominal_adap; 
    ParamByName('apoio').AsInteger := TestesNeuromotores.apoio; 
    ParamByName('numero_quedas').AsInteger := 
TestesNeuromotores.numero_quedas; 
    ParamByName('flexiteste').AsInteger := TestesNeuromotores.flexiteste; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMTestesNeuromotores.carregarEntreDatas(codigo: Integer; data1, 
data2: TDateTime): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarEntreDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ParamByName('data1').AsDate:= data1; 
    ParamByName('data2').AsDate:= data2; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularTestesNeuromotores(qryCarregarEntreDatas)); 
      Next; 
    end; 
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  end; 
end; 
 
function TDMTestesNeuromotores.carregarPorCliente(codigo: Integer): TList; 
begin 
  result:= TList.Create; 
  with qryCarregarPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(popularTestesNeuromotores(qryCarregarPorCliente)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMTestesNeuromotores.carregarPorCodigo(codigo: Integer): 
TTestesNeuromotores; 
begin 
  with qryCarregar do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('codigo').AsInteger:= codigo; 
    Open; 
    First; 
    result:= popularTestesNeuromotores(qryCarregar); 
  end; 
end; 
 
function TDMTestesNeuromotores.geraCodigo: Integer; 
begin 
  with qryGeraCodigo do 
  begin 
    Close; 
    Open; 
    result:= FieldByName('codigo').AsInteger+1; 
  end; 
end; 
 
function TDMTestesNeuromotores.inserir(obj: TObject): integer; 
var 
  TestesNeuromotores: TTestesNeuromotores; 
begin 
  TestesNeuromotores:= obj as TTestesNeuromotores; 
  TestesNeuromotores.codigo:= geraCodigo; 
  with qryInserir do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger := TestesNeuromotores.codigo; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := 
TestesNeuromotores.codigocadastro; 
    ParamByName('data_avaliacao').AsSQLTimeStamp:= 
DateTimeToSQLTimeStamp(TestesNeuromotores.data_avaliacao); 
    ParamByName('sentar_alcancar').AsInteger := 
TestesNeuromotores.sentar_alcancar; 
    ParamByName('ombro_direito').AsInteger := 
TestesNeuromotores.ombro_direito; 
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    ParamByName('ombro_esquerdo').AsInteger := 
TestesNeuromotores.ombro_esquerdo; 
    ParamByName('pernas').AsInteger := TestesNeuromotores.pernas; 
    ParamByName('pernas_ref').AsInteger := TestesNeuromotores.pernas_ref; 
    ParamByName('abdominal').AsInteger := TestesNeuromotores.abdominal; 
    ParamByName('abdominal_adap').AsInteger := 
TestesNeuromotores.abdominal_adap; 
    ParamByName('apoio').AsInteger := TestesNeuromotores.apoio; 
    ParamByName('numero_quedas').AsInteger := 
TestesNeuromotores.numero_quedas; 
    ParamByName('flexiteste').AsInteger := TestesNeuromotores.flexiteste; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= TestesNeuromotores.codigo; 
end; 
 
function TDMTestesNeuromotores.listarDatas(codigo: Integer): TStringList; 
begin 
  result:= TStringList.Create; 
  with qryListarDatas do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger := codigo; 
    Open; 
    First; 
    while not Eof do 
    begin 
      result.Add(datetimetostr(FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime)); 
      Next; 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TDMTestesNeuromotores.popularTestesNeuromotores( 
  qry: TSQLQuery): TTestesNeuromotores; 
begin 
  result:= TTestesNeuromotores.Create; 
  with qry do 
  begin 
    result.codigo := FieldByName('tid').AsInteger; 
    result.codigocadastro := FieldByName('tidcadastro').AsInteger; 
    result.data_avaliacao := FieldByName('data_avaliacao').AsDateTime; 
    result.sentar_alcancar := FieldByName('sentar_alcancar').AsInteger; 
    result.ombro_direito := FieldByName('ombro_direito').AsInteger; 
    result.ombro_esquerdo := FieldByName('ombro_esquerdo').AsInteger; 
    result.pernas := FieldByName('pernas').AsInteger; 
    result.pernas_ref := FieldByName('pernas_ref').AsInteger; 
    result.abdominal := FieldByName('abdominal').AsInteger; 
    result.abdominal_adap := FieldByName('abdominal_adap').AsInteger; 
    result.apoio := FieldByName('apoio').AsInteger; 
    result.numero_quedas := FieldByName('numero_quedas').AsInteger; 
    result.flexiteste := FieldByName('flexiteste').AsInteger; 
  end; 
end; 
 
function TDMTestesNeuromotores.remover(obj: TObject): boolean; 
var 
  testes: TTestesNeuromotores; 
begin 
  testes:= obj as TTestesNeuromotores; 
  with qryRemover do 
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  begin 
    Close; 
    ParamByName('tid').AsInteger:= testes.codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
function TDMTestesNeuromotores.removerPorCliente(codigo: Integer): boolean; 
begin 
  with qryRemoverPorCliente do 
  begin 
    Close; 
    ParamByName('tidcadastro').AsInteger:= codigo; 
    ExecSQL; 
  end; 
  result:= true; 
end; 
 
end. 
 
unit ucInterfaceGerente; 
interface 
uses 
  Classes, ucDB, DBXpress, Dialogs, Controls, SysUtils; 
 
type 
  TInterfaceGerente= class(TComponent) 
  protected 
    descritor: TTransactionDesc; 
    tidCadastro: Integer; 
  public 
    constructor Create(owner: TComponent); override; 
    procedure atualizar; virtual; abstract; 
    procedure atualizarParametro(obj: TObject); virtual; abstract; 
    function carregar: TObject; virtual; abstract; 
    procedure iniciarTransacao; 
    procedure finalizarTransacao(gravar: boolean); 
    procedure inserir; virtual; abstract; 
    procedure listar; virtual; abstract; 
    procedure remover; virtual; abstract; 
    procedure removerParametro(obj: TObject);  
    procedure setTidCadastro(tid: Integer); 
  end; 
implementation 
{ TInterfaceGerente } 
constructor TInterfaceGerente.Create(owner: TComponent); 
begin 
  inherited Create(owner); 
  descritor.TransactionID:= 1; 
  descritor.IsolationLevel:= xilREADCOMMITTED; 
end; 
 
procedure TInterfaceGerente.finalizarTransacao(gravar: boolean); 
begin 
  if gravar then 
    dmBanco.DB.Commit(descritor) 
  else 
    dmBanco.DB.Rollback(descritor); 
end; 
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procedure TInterfaceGerente.iniciarTransacao; 
begin 
  dmBanco.DB.StartTransaction(descritor); 
end; 
 
procedure TInterfaceGerente.removerParametro(obj: TObject); 
begin 
  if MessageDlg('Tem certeza que deseja remover o item selecionado?', 
mtConfirmation, 
                [mbYes, mbNo], 0)= mrNo then 
    abort; 
end; 
 
procedure TInterfaceGerente.setTidCadastro(tid: Integer); 
begin 
   tidCadastro:= tid; 
end; 
 
end. 
 
unit ucGerenteCliente; 
interface 
uses 
  Controls, Forms, Classes, ucInterfaceGerente, uaFormListarCliente, 
ucDMCliente, 
  umCliente, uaFormEditarCliente, Sysutils, Dialogs; 
 
type 
  TGerenteCliente= class(TInterfaceGerente) 
  public 
    procedure atualizar; override; 
    procedure atualizarParametro(obj: TObject); override; 
    function carregar: TObject; override; 
    function carregarPorCodigo(codigo: Integer): TCliente; 
    function carregarPorNome(nome: String): TList; 
    function carregarTodos: TList; 
    procedure inserir; override; 
    function inserirParametro(cliente: TCliente): TCliente; 
    procedure listar; override; 
    procedure remover; override; 
    procedure removerParametro(obj: TObject); 
    function testeAbdominal(cliente: TCliente; data: TDateTime): String; 
    function testeAbdominalAdap(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
String; 
    function testeApoio(cliente: TCliente; data: TDateTime): String; 
    function testeSentarAlcancar(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
String; 
    function testeOmbroDireito(cliente: TCliente; data: TDateTime): String; 
    function testeOmbroEsquerdo(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
String; 
    function testePernas(cliente: TCliente; data: TDateTime): String; 
    function testeEquilibrio(cliente: TCliente; data: TDateTime): String; 
    function testeImc(cliente: TCliente; data: TDateTime): String; 
    function testePercentualGordura(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
String; 
    function testeCooper(cliente: Tcliente; data: TDateTime): String; 
    function testeFlexiteste(cliente: Tcliente; data: TDateTime): String; 
  end; 
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implementation 
{ TGerenteCliente } 
procedure TGerenteCliente.atualizar; 
begin 
  atualizarParametro(carregar as TCliente); 
end; 
 
procedure TGerenteCliente.atualizarParametro(obj: TObject); 
var 
  dmCliente: TDMCliente; 
  formEditar: TFormEditarCliente; 
begin 
  iniciarTransacao; 
  try 
    formEditar:= TFormEditarCliente.Create(self); 
    try 
      formEditar.cliente:= obj as TCliente; 
      if formEditar.ShowModal = mrOK then 
      begin 
        dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
        try 
          dmCliente.atualizar(formEditar.cliente); 
          finalizarTransacao(true); 
        finally 
          dmCliente.Free; 
        end; 
      end 
      else 
        finalizarTransacao(false); 
    finally 
      formEditar.Free; 
    end; 
  except 
    on E:Exception do 
    begin 
      finalizarTransacao(false); 
      ShowMessage('Informe o erro abaixo ao administrador do sistema:'+#13+ 
                  E.Message); 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.carregar: TObject; 
var 
  formListar: TFormListarCliente; 
begin 
  result:= nil; 
  formListar:= TFormListarCliente.Create(self); 
  try 
    if formListar.ShowModal = mrOK then 
      result:= FormListar.getSelecionado; 
  finally 
    formListar.Free; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.carregarPorCodigo(codigo: Integer): TCliente; 
var 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
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  try 
    result:= dmCliente.carregarPorCodigo(codigo); 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.carregarPorNome(nome: String): TList; 
var 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    result:= dmCliente.carregarPorNome(nome); 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.carregarTodos: TList; 
var 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    result:= dmCliente.carregarTodos; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
procedure TGerenteCliente.inserir; 
var 
  dmCliente: TDMCliente; 
  formEditar: TFormEditarCliente; 
begin 
  formEditar:= TFormEditarCliente.Create(self); 
  iniciarTransacao; 
  try 
    try 
      if formEditar.ShowModal = mrOK then 
      begin 
        dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
        try 
          if formEditar.cliente.codigo = 0 then 
            dmCliente.inserir(formEditar.cliente); 
          finalizarTransacao(true); 
        finally 
          dmCliente.Free; 
        end; 
      end 
      else 
        finalizarTransacao(false); 
    finally 
      formEditar.Free; 
    end; 
  except 
    on E:Exception do 
    begin 
      finalizarTransacao(false); 
      ShowMessage('Informe o erro abaixo ao administrador do sistema:'+#13+ 
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                  E.Message); 
    end; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.inserirParametro(cliente: TCliente): TCliente; 
var 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    cliente.codigo:= dmCliente.inserir(cliente); 
    finalizarTransacao(true); 
    iniciarTransacao; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
  result:= cliente; 
end; 
 
procedure TGerenteCliente.listar; 
var 
  formListar: TFormListarCliente; 
begin 
  formListar:= TFormListarCliente.Create(self); 
  try 
    formListar.ShowModal; 
  finally 
    formListar.Free; 
  end; 
end; 
 
procedure TGerenteCliente.remover; 
begin 
  removerParametro(carregar); 
end; 
 
procedure TGerenteCliente.removerParametro(obj: TObject); 
var 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  inherited; 
  iniciarTransacao; 
  try 
    dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
    try 
      dmCliente.remover(obj); 
      finalizarTransacao(true); 
    finally 
      dmCliente.Free; 
    end; 
  except 
    on E:Exception do 
    begin 
      finalizarTransacao(false); 
      ShowMessage('Informe o erro abaixo ao administrador do sistema:'+#13+ 
                  E.Message); 
    end; 
  end; 
end; 
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function TGerenteCliente.testeAbdominal(cliente: TCliente; data: 
TDateTime): String; 
var 
  teste: Integer; 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    teste:= dmCliente.testeAbdominal(cliente, data); 
    case teste of 
      1: result:= 'Fraco'; 
      2: result:= 'Abaixo da média'; 
      3: result:= 'Média'; 
      4: result:= 'Acima da média'; 
      5: result:= 'Excelente'; 
    end; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.testeAbdominalAdap(cliente: TCliente; data: 
TDateTime): String; 
var 
  teste: Integer; 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    teste:= dmCliente.testeAbdominalAdap(cliente, data); 
    case teste of 
      1: result:= 'Baixa aptidão'; 
      2: result:= 'Faixa recomendável'; 
      3: result:= 'Condição atlética'; 
    end; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.testeApoio(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
String; 
var 
  teste: Integer; 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    teste:= dmCliente.testeApoio(cliente, data); 
    case teste of 
      1: result:= 'Condição de risco'; 
      2: result:= 'Baixa aptidão'; 
      3: result:= 'Faixa recomendável'; 
      4: result:= 'Condição atlética'; 
    end; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
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function TGerenteCliente.testeCooper(cliente: Tcliente; data: TDateTime): 
String; 
var 
  teste: Integer; 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    teste:= dmCliente.testeCooper(cliente, data); 
    case teste of 
      1: result:= 'Muito fraca'; 
      2: result:= 'Fraca'; 
      3: result:= 'Regular'; 
      4: result:= 'Boa'; 
      5: result:= 'Excelente'; 
      6: result:= 'Superior'; 
    end; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.testeEquilibrio(cliente: TCliente; data: 
TDateTime): String; 
var 
  teste: Integer; 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    teste:= dmCliente.testeEquilibrio(cliente, data); 
    case teste of 
      1: result:= 'Precisa melhorar'; 
      2: result:= 'Satisfatório'; 
      3: result:= 'Bom'; 
      4: result:= 'Excelente'; 
    end; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.testeFlexiteste(cliente: Tcliente; data: 
TDateTime): String; 
var 
  teste: Integer; 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    teste:= dmCliente.testeFlexiteste(cliente, data); 
    case teste of 
      1: result:= 'Muito pequena'; 
      2: result:= 'Pequena'; 
      3: result:= 'Média (-)'; 
      4: result:= 'Média (+)'; 
      5: result:= 'Grande'; 
      6: result:= 'Muito grande'; 
    end; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
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  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.testeImc(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
String; 
var 
  teste: Integer; 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    if (cliente.idade > 18) then 
    begin 
      teste:= dmCliente.testeImc(cliente, data); 
      case teste of 
        1: result:= 'Peso baixo'; 
        2: result:= 'Normal'; 
        3: result:= 'Sobrepeso'; 
        4: result:= 'Obesidade'; 
      end; 
    end 
    else 
    begin 
      if (cliente.idade >= 2) and (cliente.idade <= 18) then 
      begin 
        teste:= dmCliente.testeImcCriancas(cliente, data); 
        case teste of 
          1: result:= 'Normal'; 
          2: result:= 'Sobrepeso'; 
          3: result:= 'Obesidade'; 
        end; 
      end; 
    end; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.testeOmbroDireito(cliente: TCliente; data: 
TDateTime): String; 
var 
  teste: Integer; 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    teste:= dmCliente.testeOmbroDireito(cliente, data); 
    case teste of 
      1: result:= 'Condição de risco'; 
      2: result:= 'Baixa aptidão'; 
      3: result:= 'Faixa recomendável'; 
      4: result:= 'Condição atlética'; 
    end; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.testeOmbroEsquerdo(cliente: TCliente; data: 
TDateTime): String; 
var 
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  teste: Integer; 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    teste:= dmCliente.testeOmbroEsquerdo(cliente, data); 
    case teste of 
      1: result:= 'Condição de risco'; 
      2: result:= 'Baixa aptidão'; 
      3: result:= 'Faixa recomendável'; 
      4: result:= 'Condição atlética'; 
    end; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.testePercentualGordura(cliente: TCliente; data: 
TDateTime): String; 
var 
  teste: Integer; 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    teste:= dmCliente.testePercentualGordura(cliente, data); 
    case teste of 
      1: result:= 'Muito baixo'; 
      2: result:= 'Abaixo da média'; 
      3: result:= 'Média'; 
      4: result:= 'Acima da média'; 
      5: result:= 'Muito alto'; 
    end; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.testePernas(cliente: TCliente; data: TDateTime): 
String; 
var 
  teste: Integer; 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    teste:= dmCliente.testePernas(cliente, data); 
    case teste of 
      1: result:= 'Precisa Melhorar'; 
      2: result:= 'Fraco'; 
      3: result:= 'Bom'; 
      4: result:= 'Muito bom'; 
      5: result:= 'Excelente'; 
    end; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
function TGerenteCliente.testeSentarAlcancar(cliente: TCliente; data: 
TDateTime): String; 
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var 
  teste: Integer; 
  dmCliente: TDMCliente; 
begin 
  dmCliente:= TDMCliente.Create(self); 
  try 
    teste:= dmCliente.testeSentarAlcancar(cliente, data); 
    case teste of 
      1: result:= 'Condição de risco'; 
      2: result:= 'Baixa aptidão'; 
      3: result:= 'Faixa recomendável'; 
      4: result:= 'Condição atlética'; 
    end; 
  finally 
    dmCliente.Free; 
  end; 
end; 
 
end. 
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Resumo. Este trabalho apresenta o 
desenvolvimento de um sistema de 
avaliação física que será utilizado pelo 
Laboratório de Esforço Físico (LAEF) do 
Centro de Desportos da UFSC. O sistema 
armazena várias medidas e resultados de 
cada pessoa, através de telas de entrada de 
dados, salvando-as em um sistema de 
Banco de Dados Relacional. Cálculos e 
consultas ao Banco de Dados são feitos 
com esses dados, são mostrados na tela e 
podem ser impressos para a pessoa que 
realizou a avaliação. Além disso o sistema 
permite que seu operador adicione, altere 
ou exclua os valores obtidos de cada 
pessoa. 
 
Palavras-chave: Avaliação Física, Sistema 
específico. 
 
Abstract. This work presents the 
development of a system of physical 
evaluation that will be used by the 
Laboratório de Esforço Físico (LAEF) of 
the Centro de Desportos of the UFSC.  The 
system stores some measures and results of 
each person, through screens of data entry, 
saving them in a system of Relationary 
Data base.  Calculations and consultations 
to the Data base are made with these data, 
are shown in the screen and can be printed 
matters for the person who carried through 
the evaluation.  Moreover the system 
allows that its operator adds, modifies or 
excludes the gotten values of each person. 
 
Keywords: Physical Test, Specific system. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 Os Softwares existentes no mercado 
atualmente que tratam de uma avaliação 
física são muito genéricos, isto é, uma 
avaliação física pode ser feita de diversas 
formas e o software desenvolvido em 
questão atende as necessidades específicas 
do Laboratório de Esforço Físico (LAEF). 
 O Software desenvolvido armazena 
e calcula valores a partir de medidas ou 
testes e classifica seu determinado resultado 
obtido pela pessoa que realizou a avaliação 
física. 
Na seção número 2 são apresentados alguns 
conceitos relativos à avalizção física.  A 
seção número 3 mostra como foi 
desenvolvido o banco de dados do sistema. 
Na seção número 4, é mostrado um esboço 
do sistema. 
 
2. AVALIAÇÃO FÍSICA 
 
 Na avaliação física realizada pelo 
LAEF, são realizados diversas 
medidas/testes que serão citados a seguir. 
 Nas Medidas Antropométricas é 
medido na pessoa a Massa Corporal, 
Estatura, Envergadura, Altura Tronco 
Cefálica, Dobras Cutâneas, Perímetros e os 
Diâmetros Ósseos. Dentro dessas medidas 
existem valores calculados que são: Índice 
de Massa Corporal, Área Muscular de 
Braço e Perna, Relação Cintura Quadril, 
Densidade Corporal, Percentual de 
Gordura, Massa Corporal Magra e a Massa 
Corporal Gorda.



 
 São realizados os seguintes Testes 
Neuromotores: Flexibilidade de ombros, 
Flexibilidade sentar e alcançar, Força 
abdominal (normal e adaptado), Força de 
membros superiores, Força de membros 
inferiores, Flexiteste, Teste do Equilíbrio 
Estático. 
 É realizado por fim o Teste 
Cardiorrespiratório que mede o consumo 
máximo de oxigênio (VO2 máx). 
 
3. BANCO DE DADOS DO SISTEMA 
 
 O modelo do banco de dados do 
sistema de avaliação física foi concebido de 
forma que cada pessoa pode ter diversas 
medidas e/ou testes. 
 Foram criadas as seguintes tabelas 
pertinentes ao escopo do usuário: 

• CADASTRO: Contém os dados 
pessoais do usuário que realizou o 
teste como nome, endereço, 
telefone, etc..  

• DOBRAS_CUTANEAS: Contém 
os dados relativos às medições das 
dobras cutâneas do usuário. 

• PERIMETROS: Contém os dados 
relativos às medições dos 
perímetros do usuário. 

• DIAMETROS_ÓSSEOS: Contém 
os dados relativos às medições dos 
diâmetros ósseos do usuário. 

• COMPOSICAO_CORPORAL: 
Contém os dados relativos às 
medições da composição corporal 
do usuário. 

• TESTES_NEUROMOTORES: 
Contém os dados relativos aos 
testes neuromotores do usuário. 

• TESTES_VO2MAX: Contém os 
dados relativos ao teste 
cardiorespiratório do usuário. 

Além destas tabelas, temos as tabelas de 
classificação, que são utilizadas pelo 
software para consulta e retorno da 
classificação da pessoa para o usuário. São 
elas: 

• CLASS_ABDOMINAL: Contém a 
classificação do teste de força 
abdominal. 

• CLASS_ABDOMINAL_ADAP: 
Contém a classificação do teste de 
força abdominal adaptado. 

• CLASS_APOIO: Contém a 
classificação do teste de força de 
membros superiores. 

• CLASS_COOPER: Contém a 
classificação do teste 
cardiorespiratório (VO2 máx.) 
segundo Cooper. 

• CLASS_EQUILIBRIO: Contém a 
classificação do teste de equilíbrio 
estático. 

• CLASS_FLEXITESTE: Contém a 
classificação do teste de 
flexibilidade flexiteste. 

• CLASS_IMC: Contém a 
classificação do Índice de Massa 
Corporal em adultos. 

• CLASS_IMC_CRIANCAS: 
Contém a classificação do Índice de 
Massa Corporal em crianças e 
adolescentes de 2 a 18 anos segundo 
COLE (2000). 

• CLASS_OMBROS: Contém a 
classificação do teste de 
flexibilidade de ombros. 

• CLASS_PERCENTUAL_GORDU
RA: Contém a classificação do 
Percentual de gordura em adultos. 

• CLASS_PERNAS: Contém a 
classificação do teste de força 
impulsão vertical. 

• CLASS_SENTAR_ALCANCAR: 
Contém a classificação do teste de 
flexibilidade sentar e alcançar. 

 
4. ESBOÇO DO SISTEMA 
 
 O sistema pode ser dividido, como 
mostra a figura 1, em quatro grupos de 
interfaces: visão, modelo, data módulo e 
gerente.  



 

 
Figura 1: interfaces do sistema 

 
 A interface data módulo 
compreende as classes do sistema que 
fazem o acesso aos dados (consultas, 
inserções, atualizações e remoções) no 
Banco de Dados. 
 Na interface modelo as classes tem 
atributos semelhantes às tabelas do banco 
de dados. Esta interface é utilizada em 
todas as demais interfaces. 
 As telas ou formulários que são 
mostrados para o usuários são classes da 
interface visão. 
 Para fazer um “meio de campo” 
entre a interfaçe visão e a interface data 
módulo, temos a interfaçe gerente. Ela 
centraliza as decisões implementando as 
regras de negócio e fazendo o controle de 
transações com o Banco de Dados. 
 
5. CONCLUSÃO 
 
 Desenvolver um sistema de 
avaliação física não é um trabalho trivial, 
ele exige não só conhecimentos sólidos na 
área de programação e de banco de dados, 

como também conhecimentos relacionados 
à avaliação física. 
 O resultado obtido com o sistema 
foi satisfatório e ele será utilizado pelo 
Laboratório de Esforço Físico da UFSC 
(LAEF) para automatizar o trabalho de 
realização de uma avaliação física. 
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ANEXO I: TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO DE MEDIDAS 
ANTROPOMÉTRICAS 
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Tabela I – Classificação do Índice de Massa Corporal 

Classificação Adultos 

Peso baixo > 20 

Normal 20 – 20,9 

Sobrepeso 25 – 29,9 

Obesidade > 30 

Fonte: World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic 

diseases (1990). 

 

Tabela II – Classificação do percentual de gordura 

Classificação Homens Mulheres 

Muito baixo ≤ 5 ≤ 8 

Abaixo da média 6 – 14 9 – 22 

Média 15 23 

Acima da média 16 – 24 24 – 31 

Muito alto ≥ 25 ≥ 32 

Fonte: Lohman (1992, p.80) adaptado de Heyward e Stolarczyk (1996, p. 5) 
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ANEXO II: TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS TESTES 
NEUROMOTORES 
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Tabela I – Classificação para o teste de flexibilidade sentar e alcançar 

 
 

Tabela II – Classificação para o teste de flexibilidade de ombros 

 
 

Tabela III – Classificação do teste de flexibilidade flexiteste 

Somatório Classificação 

< 20 Muito pequena 

21 – 30 Pequena 

31 – 40 Média (-) 

41 – 50 Média (+) 

51 – 60 Grande 

> 60 Muito grande 

Fonte: MARINS (2003) 
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Tabela IV – Classificação do teste de equilíbrio estático 

Número de quedas Classificação 

0 Excelente 

1 ou 2 Bom 

3 a 5 Satisfatório 

> 5 Precisa melhorar 

Fonte: JOHNSON (1986) 

 

Tabela V – Classificação por idade e gênero para potência de pernas no salto de 

impulsão vertical (kgm/s) 

 Classificação 

Idade Sexo Excelente Muito 

Bom 

Bom Fraco Precisa 

melhorar 

Homem ≥104 88-103 73-87 61-72 ≤60 
15-19 

Mulher ≥74 67-73 58-66 51-57 ≤50 

Homem ≥121 102-120 89-101 74-88 ≤73 
20-29 

Mulher ≥78 65-77 56-64 52-55 ≤51 

Homem ≥120 102-119 87-101 70-86 ≤69 
30-39 

Mulher ≥74 64-73 56-63 51-55 ≤50 

Homem ≥113 96-112 81-95 73-80 ≤72 
40-49 

Mulher ≥72 60-71 56-59 52-55 ≤51 

Homem ≥105 93-104 76-92 68-75 ≤67 
50-59 

Mulher ≥71 63-70 57-62 54-56 ≤53 

Homem ≥98 84-97 75-83 67-74 ≤66 
60-69 

Mulher ≥64 56-63 53-55 49-52 ≤48 

Fonte: Canadian Society for Exercise Physiology. The Canadian Physical Activity 

Fitness & Lyfestyle Appraízaz: CSEP’s Plan For Healthy Active Living. Ottawa, 

Ontario: Canadian Society for Exercise Physiology, 1996. 
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Tabela VI – Clasificação por idade e gênero para numero de vezes no teste 

abdominal em 1 minuto 

 Idade  15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

 Sexo M F M F M F M F M F M F 

Excelente >48 >42 >43 >36 >36 >29 >31 >25 >26 >19 >23 >16

Ac. Média 42-47 36-41 37-42 31-35 31-35 24-28 26-31 20-24 22-25 12-18 17-22 12-15

M é d i a 38-41 32-35 33-36 25-30 27-30 20-23 22-25 15-19 18-21 5-11 12-16 4-11

Ab. Média 33-37 27-31 29-32 21-24 22-36 15-19 17-21 7-14 13-17 3 -4 7-11 2 -3

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 

F r a c o <32 <26 <28 <20 <21 <14 <16 < 6 <12 < 2 < 6 < 1

 Fonte: Nieman (1990) 

 

Tabela VII – Classificação por idade e gênero de acordo com o número de 

repetições em um minuto (abdominal modificado) 

 
Fonte: NAHAS (2003) 

 

Tabela VIII – Classificação de acordo com o número máximo de repetições 

(flexibilidade de membros superiores) 
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ANEXO III: TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO TESTE 
CARDIORESPIRATÓRIO 
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Tabela I – Classificação do consumo máximo de oxigênio segundo Cooper para 

homens 

 

Idade 

 

Muito 

Fraca 

 

Fraca 

 

Regular 

 

Boa 

 

Excelente Super io r

13 – 19 < = 3 5 , 0 35,1-38,3 38,4-45,1 45,2-50,9 5 1 , 0 - 5 5 , 9 > = 5 6 , 0

20 – 29 < = 3 3 , 0 33,1-36,4 36,5-42,4 42,5-46,4 4 6 , 5 - 5 2 , 4 > = 5 2 , 5

30 – 39 < = 3 1 , 5 31,6-35,4 35,5-40,9 41,0-44,9 4 5 , 0 - 4 9 , 4 > = 4 9 , 5

40 – 49 < = 3 0 , 2 30,3-33,5 33,6-38,9 39,0-43,7 4 3 , 8 - 4 8 , 0 > = 4 8 , 1

50 – 59 < = 2 6 , 1 26,2-30,9 31,0-35,7 35,8-40,9 4 1 , 0 - 4 5 , 3 > = 4 5 , 4

> = 6 0 < = 2 0 , 5 20,6-26,0 26,1-32,2 32,3-36,4 3 6 , 5 - 4 4 , 2 > = 4 4 , 2

 

Tabela II – Classificação do consumo máximo de oxigênio segundo Cooper para 

mulheres 

 

Idade 

 

Muito 

Fraca 

 

Fraca 

 

Regular 

 

Boa 

 

Excelente Super io r

13 – 19 < = 2 5 , 0 25,1-30,9 31,0-34,9 35,0-38,9 3 9 , 0 - 4 1 , 9 > = 4 2 , 0

20 – 29 < = 2 3 , 6 23,7-28,9 29,0-32,9 33,0-36,9 3 7 , 0 - 4 0 , 9 > = 4 1 , 0

30 – 39 < = 2 2 , 8 22,9-26,9 27,0-31,4 31,5-35,6 3 5 , 7 - 4 0 , 0 > = 4 0 , 1

40 – 49 < = 2 1 , 0 21,1-24,4 24,5-28,9 29,0-32,8 3 2 , 9 - 3 6 , 9 > = 3 7 , 0

50 – 59 < = 2 0 , 2 20,3-22,7 22,8-26,9 27,0-31,4 3 1 , 5 - 3 5 , 7 > = 3 5 , 8

> = 6 0 < = 1 7 , 5 17,6-20,1 20,2-24,4 24,5-30,2 3 0 , 3 - 3 1 , 4 > = 3 1 , 5
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