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Carga horária semanal teórica  

02 horas/aula 

Carga horária semanal prática 

02 horas/aula 

Ementa: Estudo dos métodos de medida dos parâmetros fisiológicos durante o exercício físico 

e de controle do treinamento físico desde a qualidade de vida até o desempenho. Identificação 

das alterações fisiológicas produzidas estresse ambiental e pelo treinamento físico de alto 

rendimento. 

Conteúdo programático:  

Métodos de Medida 

Objetivos: Identificar os métodos de medida dos parâmetros fisiológicos como parâmetro de 

controle do treinamento físico 

01. Triagem e estratificação de risco 

02. Unidades de medida 

03. Medida do trabalho e Potência 

04. Medida e estimativa do VO2 

05. Lactato como parâmetro de controle do treinamento 

06. Limiar glicêmico 

Sistema metabólico e treinamento físico 

Objetivos: Reconhecer e avaliar o efeito do exercício e do treinamento físico sobre o 

metabolismo energético em repouso e durante a atividade. 

01. Taxa metabólica basal 

02. Gasto energético 

03. Balanço energético 

04. Composição corporal e gasto energético 

05. Estimativa do gasto energético 



Estresse ambiental e exercício físico 

Objetivos: Identificar as alterações produzidas pelo exercício físico agudo e crônico em 

diferentes condições ambientais 

01. Exercício físico e calor 

02. Hidratação e exercício físico 

03. Exercício físico e frio 

04. Exercício físico e altitude 

Fisiologia do envelhecimento e pediátrica 

Objetivos: Identificar os métodos de medida dos parâmetros fisiológicos como parâmetro de 

controle do treinamento físico em idosos, crianças e adolescentes. 

01. Alterações fisiológicas com o envelhecimento 

02. Medidas dos parâmetros fisiológicos alterados pelo treinamento físico no idoso 

03. Fisiologia pediátrica 

04. Medidas dos parâmetros fisiológicos alterados pelo treinamento físico em crianças e 

adolescentes 

Alterações fisiológicas produzidas pelo treinamento físico voltado ao desempenho 

Objetivos: Identificar as alterações fisiológicas produzidas pelo treinamento físico de alto 

rendimento, fisiologia do atleta. 

01. Resposta hormonal ao exercício de alta intensidade 

02. Cardiologia do esporte de alto rendimento 

03. Overtraining 
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