
 

 

 

COMO FAZER O ACOMPANHAMENTO  
DA SUA EVOLUÇÃO PELO ATENDIMENTO ONLINE 

 

1. FOTOS / VÍDEOS 
 
As imagens são jeitos rápidos e muito eficazes de a gente literalmente ver a 
evolução e são a primeira opção para avaliação a distância 
 
COMO FAZER: 
 

✓ Use biquini ou short curto e top ou sunga ou short curto 

✓ Pela manhã de preferência  

✓ Não tire selfie 

✓ Posicione o celular de um jeito que poderá tirar da mesmo jeito outras vezes 

✓ Tire frente, verso e costas 

 

  
 
 



 

 

 
 
 

2.  MEDIDAS DE CIRCUNFERÊNCIA: 
 
COMO FAZER: 

✓ Fita métrica  

✓ Seguir os passos indicados nas orientações abaixo 

✓ Tirar especialmente da cintura, abdômen, quadril 

✓ Anotar para comparação futura 

 

 
Tórax: → exatamente abaixo da dobra da axila. 
 
Braços: → flexionar o braço para cima com o cotovelo na mesma altura do ombro. Posicionar a fita 
no ponto de maior perímetro. 
 
Cintura: → contorne a cintura mais ou menos a dois dedos acima do seu umbigo. 
 
Abdômen: → entre o umbigo e o osso do quadril na região também de maior perímetro. 
 
Quadril: → logo abaixo do osso lateral mais saliente do quadril.  
 
Coxas: → a partir do (topo) ossinho mais saliente do seu joelho marque 25 cm para cima e meça a 
circunferência nessa altura. 
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3. PESO  
 

COMO FAZER: 
 
Siga atentamente os passos abaixo para não ter resultados errados: 
 

✓ Verifique se a balança está correta: suba na balança carregando um alimento 

de 1 kg e depois suba de novo, deverá ter 1kg de diferença 

✓ Pesar sempre na mesma balança 

✓ Pela manhã 

✓ Depois de ir ao banheiro 

✓ Antes de tomar café 

✓ Com roupas intimas ou roupas leves 

✓ Pese no máximo 1 x por semana 

✓ Preferencia pesar sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário. 

 

 

Sobre a avaliação com a balança: 

 

A diferença durante um mesmo dia pode ser grande no nosso corpo.  

Até 2%. Ou seja, quem pesa 60 kg, pode ter uma variação natural de 1,2 kg 

para cima ou para baixo durante o dia. 

Isso acontece por diversos motivos: visitas ao banheiro, ingestão de água e 

comida, inchaços, prática de exercícios, mudança de hormônios ao longo 

do dia, temperatura ambiente, menstruação, etc. 

Então, para quem pesa todos os dias, tome cuidado… Talvez você esteja 

emagrecendo ou ganhando massa, mesmo que a balança não mostre isso. 

Pois 300, 400, 500 gramas pode ser uma variação natural do peso. 

  

 

Se verificar essas pequenas oscilações, não se desespere e continue o planejamento, vamos ter mais 

resultados se você não ficar olhando tanto para a balança. 


