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1 EMENTA 

Benefícios e riscos do exercício físico. O exercício como fator de prevenção e 

coadjuvante terapêutico em doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes mellitus, 

asma, hipertensão arterial, dislipidemias, doenças reumáticas, nefropatias, alterações 

neurológicas e desvios posturais. Avaliação e prescrição de exercícios para pessoas com 

necessidades especiais. Bases da reabilitação cardiovascular. 

 

2 OBJETIVO GERAL: 

2.1 - Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos e a compreensão dos valores 

associados à prática regular de atividades físicas e sua relação com a saúde. 

2.2 - Desenvolver conteúdos teóricos e atividades práticas, que permitam aos alunos 

indicar, reconhecer e supervisionar atividades físicas para grupos especiais. 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1 - Propiciar a compreensão do papel das atividades físicas regulares para o ser 

humano. 

3.2 - Ampliar os conhecimentos sobre avaliação e prescrição de programas de 

exercícios físicos. 

3.3 - Desenvolver condições para avaliar e controlar periodicamente indivíduos 

participantes de programas de exercícios físicos. 

3.4 - Reconhecer e conceituar os diversos grupos especiais que necessitem de 

prescrição, cuidados e controles especiais. 

3.5 - Apresentar procedimentos profissionais adequados frente a indivíduos ou grupos 

que apresentem características especiais. 

3.6 - Reconhecer situações potencialmente perigosas, devidas à prática de exercícios 

físicos inadequados por pessoas em situações especiais. 

3.7 - Compreender noções gerais e aplicar os princípios básicos da reabilitação 

cardiovascular. 

 

4  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

4.1. UNIDADE I –  

4.1.1 - Introdução 

4.1.2 - Saúde e sua relação com a atividade física 

4.1.3 - Doenças hipocinéticas 

 



4.1.4 - Exercício e Saúde: Fatos e Mitos 

4.1.5 - Atitudes e motivação para a prática regular de exercícios físicos 

 

4.2. UNIDADE II – ... 

4.2.1 - Aptidão Física 

4.2.2 - Conceitos 

4.2.3 - Áreas de Aptidão Física relacionada à Saúde 

4.2.4 - Princípios dos testes de aptidão física relacionados à saúde 

 

4.3. UNIDADE III –  

4.3.1 - Conceituação de grupos especiais em educação física 

4.3.2 - Importância do exame médico e da prescrição do exercício físico 

4.3.3 - Indicações e contra-indicações a prática de exercícios físicos 

 

4.5. UNIDADE V –  

4.5.1 - O Exercício físico como fator de prevenção e coadjuvante terapêutico em: 

4.5.1.1 - Obesidade 

4.5.1.2 - Diabetes mellitus 

4.5.1.3 - Asma 

4.5.1.4 - Hipertensão arterial 

4.5.1.5 - Dislipidemias 

4.5.1.6 - Doenças reumáticas 

4.5.1.7 - Nefropatias 

4.5.1.8 - Alterações neurológicas 

4.5.1.9 - Desvios Posturais 

4.5.1.10 - Doenças cardiovasculares (bases da reabilitação cardiovascular) 

 

 

5. BIBLIOGRAFIA 

 

5.1 BÁSICA 

 

American College of Sports Medicine. Guia para teste de esforço e prescrição de 

exercício/Colégio Americano de Medicina Esportiva ; traduzido sob a supervisão de: 

Mauricio Leal Rocha.-[Guidelines for exercices testing and prescription.Português]3. 

ed.-Rio de Janeiro:Medsi,1987.195p. 04 exemplares. 

 

KATCH, Frank I. MCARDLE, William D. Nutrição, exercício e saúde/Frank I. Katch, 

William D. McArdle ; traduzido sob a supervisão de Mauricio Leal Rocha.- Rio de 

Janeiro:Medsi,1996, 657 p.:il. 02 exemplares. 

 

NIEMAN, David C. Exercício e saúde /David C. Nieman; tradução Dr. Marcos Ikeda. - 

São Paulo :Manole,1999. 316 p.il.Tradução de: The exercise-health connection. 04 

exemplares. 

 

POLLOCK, Michael L.; WILMORE, Jack H. Exercícios na saúde e na doença: 

avaliação e prescrição para prevenção e reabilitação. 2. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 

1993. 718p. ISBN 8571990719 io de Janeiro: Medsi, 1986. 02 exemplares. 

 



SILVA, Osni Jacó da. Exercícios em situações especiais I : crescimento, 

flexibilidade, alterações posturais, asma, diabetes, terceira idade/Osni Jacó da Silva, 

organizador – Florianópolis:Ed. da UFSC,1997. 122p. 05 exemplares. 

 

SILVA, Osni Jacó da. Exercícios em situações especiais II :gravidez, distúrbios do 

colesterol e triglicerídeos, doença coronariana, doença renal crônica, AIDS /Osni 

Jacó da Silva, organizador. - Florianópolis:Ed. da UFSC,2000 .143p . 05 exemplares. 

 

5.2 COMPLEMENTAR 

 

BLAIR, Steven N. Prova de esforço e prescrição de exercício /Steven N. Blair ... [et. 

al.] ; tradução Adaurir Bueno de Camargo ... [et. al.] . - Resource manual for guidelines 

for exercise testing and prescription Português ] Rio de Janeiro :REVINTER ,c1994. 

431p. :il. 01 exemplar. 

 

NAH Katch, Frank I. McArdle, William D. Nutrição, exercício e saúde/Frank I. Katch, 

William D. McArdle ; traduzido sob a supervisão de Mauricio Leal Rocha.- Rio de 

Janeiro:Medsi,1996, 657 p.:il. 02 exemplares. 

 

AS, Markus Vinicius. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e 

sugestões para um estilo de vida ativo /Markus Vinicius Nahas. - Londrina 

:Midiograf, 2001. 238p 01 exemplar. 

 

 
C:\Documents and Settings\User\Meus documentos\DEF 5816 Atividade Física para Grupos Especiais\Programa de Ensino DEF 5816 - Atividade Física para Grupos 

Especiais.doc 

 

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 

“http://www.def.ufsc.br/formularios” 
 


