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CARACTERIZAÇÃO 

UNIDADE: Faculdade de Ciências Médicas 

CURSO: Bacharelado em Medicina 

COMPONENTE CURRICULAR: Atividade Física em Saúde 

DOCENTE RESPONSÁVEL: William Serrano Smethurst 

CARGA HORÁRIA: 45 horas (34 horas de atividades síncronas + 11 horas de atividades assíncronas) 

REGIME DE AULAS: remoto 

QUANTIDADE DE VAGAS: 30 

NATUREZA: optativa       

DIA/HORÁRIO: (a) Aulas síncronas: quintas-feiras, das 17h30 às 19h30  

                           (b) Atividades assíncronas: de segunda à sábado 

PRÉ-REQUESITO: não há exigência de pré-requisitos  

PERÍODO LETIVO: 2022.2 

 

EMENTA 

Estudo da epidemiologia da atividade física e do sedentarismo e seus impactos na saúde. Estudo do papel 
das atividades físicas/exercícios físicos na promoção da saúde, na prevenção e tratamento de doenças e 
na recuperação e paliação de pacientes em diferentes especialidades médicas. 

 

OBJETIVOS 

GERAL 
Conhecer o papel das atividades físicas (AF)/exercícios físicos (EF) na saúde e desenvolvimento humano. 
ESPECÍFICOS 
- Conhecer os fundamentos teórico-metodológicos para promoção do comportamento fisicamente ativo; 
- Apreciar criticamente o papel AF/EF na promoção da saúde;  
- Conhecer as diretrizes para prescrição de EF como abordagem não-farmacológica na prevenção, 
tratamento e recuperação de diferentes condições patológicas. 

 

METODOLOGIA 

As aulas são desenvolvidas em regime remoto síncrono uma vez por semana, com duração de 02 horas 
pelo Google Meet. Todos os recursos didáticos serão disponibilizados via Google Classroom (links para 
vídeos, livros, textos e sites, além dos questionários e fichas). 

   

PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO 

As atividades serão desenvolvidas se utilizando os aplicativos Google Meet e Google Classroom. 
 

FORMA DE AVALIAÇÃO 

A nota da disciplina será atribuída pela média aritmética das notas da I e II unidades. A nota da I unidade 
será atribuída pela média das notas dos exercícios solicitados até a oitava semana do período letivo. A 
nota da II unidade será atribuída pela média das notas dos exercícios solicitados entre a nona e décima-
sétima semana do período letivo. 
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CONTEÚDOS 

1. Importância das atividades físicas p/ a saúde (apresentação do plano de ensino) 

2. O papel das atividades físicas (AF) na evolução humana 

3. Epidemiologia da atividade física e do comportamento sedentário  

4. Atividade física e os fatores do estilo de vida para a saúde 

5. Aptidão física e saúde 

6. Atividade física e desenvolvimento integral na infância e adolescência  

7. Atividade Física e Longevidade Saudável 

8. Atividade Física na Saúde Pública – Programa Academia da Cidade  

9. Gestão de exercícios físicos para a saúde – Definindo papeis e responsabilidades 

10. Ergonomia e saúde do trabalhador  

11. Exercícios físicos na prevenção/tratamento da sarcopenia  

12. Exercícios físicos na reumatologia  

13. Exercícios físicos na Reabilitação Cardíaca 

14. Exercícios físicos para diabéticos  

15. Exercícios físicos na prevenção/tratamento da síndrome da fragilidade 

16. Exercícios físicos na ortopedia  

17. Exercícios físicos em cuidados paliativos  

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

- LIEBERMAN, Daniel. E. A História do Corpo Humano – Evolução, Saúde e Doença. Jorge Zahar Editor 

Ltda: Rio de Janeiro, RJ, 2015. ISBN: 978-85-378-1458-1 

- NAHAS, Markus Vinícius. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida: Conceitos e Sugestões  

       para um Estilo de Vida Ativo. 7ª ed, 2017. 

COMPLEMENTARES 

       - Artigos científicos, textos acadêmicos e vídeos-documentários diversos sobre os temas abordados. 

 
 

 
 

Recife, 31 de outubro de 2022. 
 
 
 

  
William Serrano Smethurst 

Professor Adjunto 
 

 


