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P R O G R A M A  D E  E N S I N O 
Código: DEF 5129 

Disciplina: Exercício Físico e Saúde 

Equivalente: MDE 5129 

Carga horária: 72 horasaula 

Requisitos: DEF 5126 Teoria e Metodologia do Condicionamento Físico. 

 

1 EMENTA 

Benefícios gerais dos exercícios. Avaliação para a prescrição de programas de 

atividades físicas para sedentários, idosos, crianças e gestantes. Reavaliação e controle 

periódicos. Indicações e contra-indicações à prática de exercícios físicos. Aspectos 

fisiológicos e terapêuticos em doenças diversas. Noções gerais de reabilitação 

cardiopulmonar. 

 

2 OBJETIVO GERAL: 

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

associados à prática regular de exercícios físicos e sua relação com a saúde. 

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

indicar, reconhecer e supervisionar atividades físicas em situações especiais. 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1 - Propiciar a compreensão do papel dos exercícios físicos regulares para o ser 

humano. 

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

para sedentários, idosos, crianças e gestantes. 

3.3 - Desenvolver condições para avaliar e controlar periodicamente indivíduos 

participantes de programas de exercício físico. 

3.4 - Reconhecer e conceituar as diversas situações especiais em atividades física 

que necessitem de prescrição, cuidados e controles adequados. 

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 atividades 

físicas inadequadas por pessoas em situações especiais. 

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

cardiopulmonar. 
 

4  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

4.1. UNIDADE I –  

4.1.1 - Introdução 
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4.1.2 - Saúde positiva e aptidão total 

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 

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 

4.3. UNIDADE III –  

4.3.1 - Conceituação de Situação Especial 

4.3.2 - Importância do Exame Médico e da Prescrição Correta 

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

4.4. UNIDADE IV –  

4.4.1 - Efeitos do exercício físico: 

4.4.1.1 - na criança normal e doente 

4.4.1.2 - na gravidez 

4.4.1.3 - na senilidade 

4.4.1.4 - no sedentário 

4.5. UNIDADE V –  

4.5.1 - Atividade Física como coadjuvante terapêutico e seus efeitos fisiológicos em: 

 4.5.1.1 - Doenças pulmonares 

 4.5.1.2 - Obesidade 

 4.5.1.3 - Diabetes 

 4.5.1.4 - Asma Brônquica 

 4.5.1.5 - Hipertensão Arterial Sistêmica 

 4.5.1.6 - Dislipidemias 

 4.5.1.7 - Doenças Reumáticas 

 4.5.1.8 - Nefropatias 

 4.5.1.9 - Desvios Posturais 
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