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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Fisiologia do Exercício II Período: 5º Currículo: 2018

Docentes (qualificação e situação funcional):
Alessandro de Oliveira, Dr. Adjunto 4

Unidade Acadêmica:

DCEFS

Pré-requisito: Fisiologia do Exercício I Co-requisito:
C.H. Total:

66h (72ha)

C.H. Teórica:

51,3h (56ha)

C. H. Prática:

14,7h (16h)

Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 1º

EMENTA

Compreensão dos efeitos de ambientes hipertérmicos, hipotérmicos, hipobáricos e hiperbáricos, na
prática de exercícios físicos agudos, bem como, suas adaptações orgânicas. Adaptações do organismo em
seus diversos sistemas com a prática de exercícios físicos regulares e, a influência da idade e sexo na
realização de um exercício físico agudo e/ou crônico.

OBJETIVOS

 Compreender as alterações fisiológicas decorrentes da exposição a ambientes especiais, as reações

do organismo perante tais ambientes, suas vantagens e limitações;

 Buscar a compreensão dos efeitos da prática de exercícios físicos regulares nos diversos sistemas

corporais visando uma melhor adaptação à prática do mesmo;

 Analisar as diferenças fisiológicas inerentes em indivíduos com faixa etária variada e sexos distintos

e a consequente necessidade de uma especificidade visando para a prática de um exercício físico

regular;

 Incentivar a leitura de artigos científicos e de trabalhos de mestrado e doutorado na área específica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. A Fisiologia do Exercício em ambientes hipotérmicos e hipertérmicos
1.1 As formas de dissipação e retenção do calor;

1.1.1. Conceitos básicos de termo física
1.2. As formas de avaliação da temperatura e sua influência na capacidade de avaliação do estresse térmico;
1.3. O controle termorregulatório
1.4. As respostas fisiológicas para a manutenção da temperatura corporal;
1.5. As formas exógenas de maximizar a perda ou ganho de calor
1.6. A aclimatação

2. A Fisiologia do Exercício em ambientes hipobáricos
2.1 Condições ambientais em ambientes hipobáricos;
2.2. Respostas fisiológicas à exposição aguda em ambientes hipobáricos;
2.3. Exercício e desempenho esportivo em ambientes hipobáricos;
2.4. Aclimatação: exposição crônica à ambientes hipobáricos
2.5. O ambiente hipobáricos e seu uso para maximização do treinamento
2.6. Riscos à saúde associados a ambientes hipobáricos.
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3. Fisiologia do Exercício em ambientes hiperbáricos
3.1. A história do mergulho – da antiguidade ao presente.
3.2. Relações Pressão-Volume e Profundidade em ambientes hiperbáricos;
3.3. Mergulho com Snorkel e livre (em apnéia)
3.4. Mergulho Autônomo
3.5. Respostas fisiológicas à exposição em ambientes hiperbáricos;
3.6. Problemas especiais de respiração de gases com altas pressões

4. Fisiologia do Exercício em ambientes de microgravidade
4.1. A avaliação médica para seleção de astronautas;
4.2. Adaptações fisiológicas ao ambiente de microgravidade
4.3. O exercício físico como desacelerador dos malefícios da microgravidade

5. A Fisiologia do Treinamento
5.1 Conceito básicos sobre treinamento físico;
5.2. Princípios do Treinamento Esportivo;

6. Adaptações neuromusculares ao treinamento
6.1. As formas de ganho de força
6.2. Hipertrofia e Hiperplasia
6.3. Recrutamento de fibras
6.4. Inibição autogênica
6.5. O destreinamento e o retreinamento

7. Adaptações cardiovasculares ao treinamento
7.1. Parâmetros cardiovasculares e o treinamento aeróbio e anaeróbio
7.2. O coração de atleta
7.3. Adaptações sanguíneas ao treinamento aeróbio e anaeróbio
7.4. O destreinamento e as consequências nos parâmetros cardiovasculares.

8. Adaptações metabólicas ao treinamento físico
8.1 Treinamento Aeróbio
8.2 Treinamento anaeróbio

9. Adaptações endócrinas
9.1 O comportamento e respostas hormonais mediante os treinamentos aeróbios e anaeróbios
9.2 Os benefícios do treinamento mensurados pela mensuração de marcadores endócrinos
9.3 Respostas imunológicas ao treinamento físico.

10. Fadiga e seus mecanismos
10.1 Conceito de fadiga
10.2 Etiologia da fadiga
10.3 Tipos de fadiga
10.4 Análise das diferentes formas de interrupção da atividade/exercício físico

11. A fadiga crônica (Overtraining ou síndrome de excesso do treinamento)
11.1. Conceito de fadiga crônica;
11.2 As etapas e os sinais na determinação de uma fadiga crônica;
11.3 As teorias em torno do ovetraining.;
11.4. As formas de tratamento.

12. A fisiologia do exercício físico em populações pediátricas e hebiátricas.
12.1 Conceitos básicos sobre os processos de crescimento, desenvolvimento e maturação do ser humano
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12.2 As modificações e etapas quanto aos parâmetros de composição corporal e antropometria;
12.3. As mudanças cardiorrespiratórias e metabólicas e suas influências na prática de quaisquer atividades
físicas;
12.4 As adaptações em decorrência de treinamentos físicos para os públicos pediátrico e hebiátrico;
12.5 Os cuidados em torno da prática de exercícios físicos sistematizados para os públicos pediátrico e
hebiátrico.

13. A fisiologia do exercício e a mulher atleta
13.1 As diferenças fisiológicas relacionadas ao sexo
13.2 O impacto do exercício físico - diferenças entre os sexos
13.3 O treinamento físico para mulheres
13.4 O exercício físico e seu impacto fisiológico em gestantes

METODOLOGIA DE ENSINO

Para as aulas teóricas 51,3h (56ha) em 18 semanas serão realizadas aulas expositivas, bem como, discussão
sobre perguntas associadas ao tema e suas diversas formas de resolução

As aulas práticas (14,7h, 16ha) serão destinadas a aprendizagem de cálculos para estimação de parâmetros
metabólicos como a taxa de metabolismo basal, repouso e exercício, consumo máximo de oxigênio e gasto
energético.

As aulas teóricas e práticas serão realizadas nas salas de aula do Prédio de Aulas Central do campus
Tancredo Neves da UFSJ.

Todas as atividades solicitadas aos discentes serão previamente expostas aos mesmos na primeira semana,
bem como, suas datas de entrega e valor. A entrega das resenhas críticas, bem como, do trabalho individual
deverá ser realizada pelo Portal Didático da UFSJ.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

a) Avaliações teóricas (AT): 03 avaliações dissertativa de 10pts cada].
b) 2 Atividades prático-teóricas (APT), sendo:

- APT1: 1 Trabalho individual (5pts) com prazo de entrega até o dia 03 de junho de 2021
- APT2: 4 Resenhas críticas (1,25 pts cada) a serem entregues nos dias 15/04, 30/04, 15/05 e 30/05,
respectivamente.

Desta forma o conceito final será atribuído por meio da equação:

� =
��1 + ��2 + ��3+ (���1+ ���2)

4
Onde:
AT: avaliação teórica
APT: atividades teórico-prática

 Em cumprimento às resoluções em vigência será considerado reprovado o discente que não alcançar
média final maior ou igual a 6,0 e/ou obtiver mais que 18 ausências nas aulas determinadas pelo
calendário divulgado pela COEFI.
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