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História

Tudo começou quando o homem primitivo sentiu a necessidade de

movimentar o seu corpo e ter desenvoltura física para sobreviver.



O homem começou a se exercitar desde que se colocou de pé e

iniciou seus movimentos corporais mais básicos e naturais como:

correr, saltar, rastejar, arremessar, subir em árvores, empurrar,

puxar, carregar pedras e etc.

História



Os pensadores há muitos anos já conheciam os problemas causados

pela inatividade:

“A falta de atividade física destrói a boa condição de

qualquer ser humano, enquanto o movimento e o

exercício físico metódico o salva e o preserva.”

HIPÓCRATES – Pai da Medicina (460 a.C - 370 a.C.)

História



“Para o homem se manter sadio, não basta se

alimentar, mas também praticar algum tipo de

movimento.”

PLATÃO – filósofo grego (427 a.C - 347 a.C.)

História



O que é Atividade Física? 

Qualquer movimento corporal produzido pelos músculos

esqueléticos que resulta em gasto energético maior que os

níveis de repouso.



O que é Atividade Física? 

Tudo o que realizamos no dia a dia quando não estamos 

descansando pode ser considerado atividade física.



O que é Atividade Física? 

A atividade física não é algo sistematizado ou programado,

simplesmente ocorre pela necessidade natural do ser humano

existir e se relacionar com seu meio e seu estilo de viver.



O que é Atividade Física? 

Quem automatiza sua vida em excesso com controles remotos

ou telefones sem fio, quem usa o carro para tudo e evita todo

o tipo de esforço, certamente poderá ter prejuízos na saúde e

em médio e longo prazos.



O que é Exercício Físico? 

É a atividade física planejada, estruturada e repetitiva que tem

como objetivo aumentar ou manter a saúde/aptidão física.



O que é Exercício Físico? 

O exercício serve para equilibrar ou aumentar a musculatura,

reduzir de maneira mais rápida o peso corporal, melhorar a

capacidade respiratória, diminuição da pressão arterial e

prevenir o surgimento de males como diabetes e doenças

cardiovasculares.



A Importância

Tanto a atividade física como os exercícios físicos promovem

benefícios para a saúde desde que sejam realizados regularmente.



Benefícios Fisiológicos

PA Sistêmica

Níveis de Colesterol

Gordura Corporal

Glicose Capacidade Pulmonar

Força Muscular

Densidade Óssea

Flexibilidade

Coordenação Motora e Equilíbrio



Benefícios Psicológicos e Sociais

Concentração

Eficácia dos tratamentos 
terapêuticos

Resistência ao tratamento

Estresse

Depressão

Ansiedade

Sintomas de abstinência

• Mudanças de Hábitos

• Melhora a qualidade do sono 

• Melhora a autoestima e autoconfiança

• Convívio social



O Sedentarismo

É a diminuição, a falta ou 

a ausência da prática de exercícios físicos. 



O Sedentarismo

Realizar pouca ou nenhuma atividade motora que 

gere algum gasto calórico relevante, pode provocar o 

aparecimento de doenças.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), considera o 

sedentarismo a doença do século.



O Sedentarismo

O comportamento sedentário de uma pessoa é aquele que

apresenta atividades que não aumentam significativamente o

gasto energético em relação ao repouso.



O Sedentarismo

Consequências para o corpo:

Dor nas costas



O Sedentarismo

Consequências para o corpo:

Círculo vicioso



O Sedentarismo

Consequências para o corpo:

Problemas de sono

X



O Sedentarismo

Consequências para o corpo:

Doenças graves



A OMS
Em 26 de novembro de 2020, a OMS estabeleceu novas

diretrizes sobre atividade física e comportamento sedentário

enfatizando que todas as pessoas, de todas as idades e

habilidades, podem ser fisicamente ativas e que todo tipo de

movimento conta.



A OMS

Estatísticas da OMS mostram que um em cada quatro adultos

e quatro em cada cinco adolescentes não praticam atividade

física suficiente.



A OMS

A atividade física regular é fundamental para prevenir e

controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2, bem como para

reduzir os sintomas de depressão e ansiedade.



A OMS

“Qualquer tipo de atividade física, de qualquer

duração, pode melhorar a saúde e o bem-estar,

mas quanto mais exercício melhor.”

Ruediger Krech

diretor de Promoção da Saúde da OMS

“Se você precisa passar muito tempo sentado, quieto, seja no trabalho

ou na escola, deve praticar mais atividade física para combater os

efeitos prejudiciais do comportamento sedentário.”



A OMS

“Essas novas diretrizes destacam a importância de sermos ativos

para nossos corações, corpos e mentes, e como resultados

favoráveis beneficiam a todos, de todas as idades e habilidades”.

Fiona Bull - chefe da unidade de Atividade Física que 

liderou o desenvolvimento das novas diretrizes da OMS



A OMS

As novas diretrizes recomendam pelo menos 150 a 300 minutos

de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana para

todos os adultos, incluindo quem vive com doenças crônicas ou

incapacidade, e uma média de 60 minutos por dia para crianças e

adolescentes.

Fonte: https://www.paho.org/

OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde | OMS – Organização Mundial de Saúde 



A liberação de hormônios 
durante as atividades físicas

A vida ativa reduz os níveis de cortisol (hormônio do estresse) e

impulsiona a produção de dopamina,serotonina e endorfina.*

* hormônios reguladores de humor e responsáveis pela sensação

de bem-estar e, que além disso, garantem disposição.



Dopamina

A dopamina é um neurotransmissor responsável por uma série

de funções no cérebro, mas principalmente em funções

relacionadas com o controle de movimento, memória e prazer.



Serotonina

A serotonina é um neurotransmissor responsável pela

qualidade do sono, bom humor, apetite, ritmo cardíaco,

funções intelectuais e sensibilidade a dor.



A endorfina é um neuro-hormônio produzido pelo

corpo, utilizada pelos neurônios na comunicação

do sistema nervoso.

Endorfina

Ela é produzida pela glândula hipófise.

é um hormônio do bem, presente na

forma natural do cérebro.



A endorfina é um importante analgésico, ajudando a combater

estados de ansiedade, depressão e mantendo o apetite.

Endorfina

Ser feliz, ter relações sexuais e comer alimentos que dão prazer,

assim como a prática esportiva favorecem a produção de endorfina.



Outros hormônios também são 
liberados durante o exercício:

A adrenalina, a noradrenalina e o GH são hormônios liberados

com a prática contínua de exercícios e que são importantes para o

equilíbrio saudável do organismo.



É o hormônio responsável pela liberação de glicose no sangue e pelo

aumento da taxa metabólica. É liberada para preparar o corpo para os

grandes esforços que os exercícios necessitam.

• Aumenta a frequência cardíaca 

• Acelera a queima de calorias 

• Ajuda a manter o estado de alerta

Adrenalina

Obs.:  é um ótimo hormônio para aqueles que desejam emagrecer.



É liberada em conjunto com a adrenalina e aparece no organismo 

durante os exercícios muito intensos. 

• Aumenta o gasto energético

• Auxilia também na perda de peso 

• Auxilia na disposição para realização da atividade física

Noradrenalina



Hormônio do Crescimento - GH

É o hormônio responsável pelo crescimento dos tecidos no

corpo, portanto, auxilia as pessoas a atingirem a estatura adulta

adequada para a sua genética.



O GH é um estimulante direto para a lipólise 

(ajuda na queima de gordura).

Hormônio do Crescimento - GH



A prescrição

O exercício físico para a saúde mental pode ser recomendado

pelo psiquiatra desde o momento do diagnóstico.

Ele serve como alternativa terapêutica complementar 

aliado a consultas frequentes e ao uso de medicamentos.



A prescrição

Deve-se, aliás, instruir o praticante a voltar sua atenção ao

próprio corpo, como forma de eliminar pensamentos

negativos e repetitivos.

Esportes e atividades físicas ainda estimulam o convívio

social, daí a importância de sugerir exercícios em grupo

sempre que possível.



Atividades Físicas na Clínica Jorge Jaber

Os pacientes deverão praticar até 2 (duas) atividades físicas por dia.

• Musculação

• Voleibol de areia

• Futebol

• Caminhada

• Hidroginástica

• Treinamento funcional

• Ginástica localizada

• Alongamento



Musculação

• Crescimento muscular

• Diminuição da gordura corpórea 

• Incremento da massa óssea.



É vetado o uso de chinelo, sandália e calça jeans.

Musculação

No espaço da academia as barras móveis dos aparelhos são

devidamente guardadas em ambiente seguro onde há acesso

apenas por pessoas autorizadas.

A atividade é realizada de segunda a sexta-feira de 8:30 às

09:30he de 11:00 às 12h de acordo com a divisão dos grupos.

Os pacientes devem estar com trajes adequados para

atividadee tênis.



Voleibol de Areia

• Trabalhar aspectos motores

• Auxiliar na melhoria da concentração



Voleibol de Areia

Antes do início da atividade a quadra de areia é inspecionada para

prevenção de acidentes e retirada de eventuais resíduos de animais e outros.

A atividade é realizada de segunda a sexta-feira de 10:00 às 11:00h,

todos os pacientes sem restrições médicas podem participar.

Durante a atividade os pacientes devem fazer 
hidratação a cada 15 minutos.

É obrigatório o  uso de filtro solar.



Futebol

• Promover a socialização

• Desenvolvimento do autocontrole

• Resistência, força e coordenação motora



Futebol

Na clínica, ocorrem partidas de 10 (dez) minutos em gramado.

Por questões de segurança é vetado o uso 

de chuteira com travas de ferro.

Por se tratar de esporte coletivo e de contato, existem 

regras de comportamento com restrição daqueles que 

apresentarem agressividade verbal e/ou física.



Hidroginástica

• Fortalecimento muscular sem impacto nas articulações.



A hidroginástica é oferecida para pacientes 

que têm restrições à atividades de impacto.

Hidroginástica

A piscina é tratada pela equipe 

de manutenção diariamente.



Treinamento Funcional

• Melhora do condicionamento físico

• Melhora da praxia global

• Melhora da coordenação motora

• Emagrecimento e manutenção do peso saudável

É a prática de atividades físicas de média a alta intensidades 

utilizando técnicas de exercícios calistênicos, ou seja, exercícios 

que utilizam o próprio peso corporal.



Treinamento Funcional

O que é propriocepção?

É a capacidade que o próprio corpo tem de avaliar em que

posição se encontra a fim de manter o equilíbrio quando está

parado, em movimento ou ao realizar esforços.

• Desenvolvimento e aprimoramento de habilidades 

específicas do paciente como:

lateralidade,  concentração e  melhoria da propriocepção.



Ginástica Localizada

• Fortalecimento muscular sem impacto nas articulações

• Melhora da flexibilidade e da resistência   

• Tonificação muscular



É realizada com auxílio de colchonetes, halteres e caneleiras. 

Ginástica Localizada

Esta atividade é recomendada para pacientes que precisam

fortalecer a musculatura sem impacto nas articulações.

É vetado chinelo, sandálias, vestidos e roupas curtas.



Alongamento

• Aumento da atenção e concentração

• Melhoria e manutenção da postura corporal



Exercícios suaves voltados para o aumento da elasticidade, 

prevenção de lesões e consciência corporal.

Alongamento



Atividade Física na Infância e na Adolescência

Benefícios:

• Melhora da aptidão física (cardiorrespiratória e muscular)

• Saúde cardiometabólica (previne hipertensão, obesidade,

diabetes)

• Saúde óssea

• Cognição (desempenho acadêmico e função executiva)

• Saúde mental (redução dos sintomas de depressão)



Atividade Física na Infância e na Adolescência

✓ Os exercícios devem ser breves e de alta energia

✓ Tipo, Intensidade e duração

maturidade

estado clínico

experiência anterior c/ 
exercícios 



Atividade Física na Infância e na Adolescência

✓ Atividades criativas

✓ Atividades recreativas

✓ Atividades lúdicas

✓ Intensidade baixa no início e aumento 
gradual da atividade

✓ Observar sinais de cansaço acentuado

✓ Atenção à hidratação



✓ Exercícios que envolvam grandes grupos 
musculares

✓ Desenvolvimento de: velocidade, potência, flexibilidade, 
agilidade, coordenação

Atividade Física na Infância e na Adolescência



Atividade Física na Infância e na Adolescência

✓ Escala de Borg
Percepção do esforço

(intensidade do exercício)

Criada pelo fisiologista sueco Gunnar Borg, consiste em classificar

de forma subjetiva o esforço de um atleta/aluno.

Durante qualquer atividade física, principalmente aeróbica, a

frequência cardíaca tende a subir conforme o esforço fica mais

intenso.



Atividade Física na Infância e na Adolescência

Pensando em uma forma de controlar isso e não passar dos

limites máximos suportados pelo coração, Borg, em 1974,

desenvolveu a tabela, relacionando o cansaço durante o

exercício com o aumento da frequência cardíaca, facilitando o

controle da intensidade.



Atividade Física na Infância e na Adolescência

Existem dois tipos de Escala de Borg:

A original, que mede entre 6 e 20, e a escala modificada, de 0 a 10.

1 Muito leve

2 Leve

3 Moderado

4 Moderado/Forte

5,6 Forte

7,8,9 Muito forte

10 Extremamente forte

6,7,8 Muito fácil

9,10 Fácil

11,12 Relativamente fácil

13,14 Relativamente cansativo

15,16 cansativo

17,18 Muito cansativo

19,20 Exaustivo

Original Modificada



Atividade Física na Melhor idade

Benefícios:

• Diminui a mortalidade por doenças cardiovasculares

• Diminui a incidência de hipertensão e diabetes

• Melhora da saúde mental (redução dos sintomas de ansiedade

e depressão)

• Ajuda a prevenir quedas e lesões relacionadas

• Prevenção do declínio da saúde óssea

• Melhora da capacidade funcional



Atividade Física na Melhor idade

Caminhadas, atividades na água, alongamento, dança e

musculação são atividades que desenvolvem flexibilidade,

equilíbrio e força muscular, e que são de fácil realização

menos propensos à lesões.



Atividade Física na Melhor idade

Manter-se ativo diminui o risco de depressão, doenças 

do coração, osteoporose, diabetes e hipertensão.



Atividade Física X Gravidez

Fortalecimento da musculatura, melhora da postura, evita o sedentarismo

Ajuda no desenvolvimento do bebê, alívio de dores e 
diminui o inchaço das pernas.



Atividade Física X Gravidez

A gestante deve ser avaliada por um profissional de saúde 

antes de começar qualquer atividade. 

As atividades físicas também ajudam a diminuir a ansiedade,

liberam serotonina e endorfina, além de melhorar a circulação

da placenta, permitindo que o bebê receba mais oxigênio e

nutrientes.



Atividade Física X Diabetes

A atividade física aumenta a sensibilidade 

à insulina nas células do corpo.

É necessário menos insulina para manter os 

níveis de açúcar no sangue sob controle.



Atividade Física X Diabetes

A atividade física tem um papel fundamental na prevenção e 

no controle da resistência à insulina, pré-diabetes e até 

mesmo em pacientes com diabetes tipo 2. 



Atividade Física X Hipertensão

A realização regular de atividades físicas 

reduz a pressão arterial e os fatores de riscos cardiovasculares.



Atividade Física X Hipertensão

Os exercícios devem ser de intensidade moderada, de três a seis vezes 

por semana sempre sob orientação médica e profissional.

A caminhada, corrida, natação, exercícios aeróbicos, alongamentos,

bicicleta, yoga e hidroginástica são indicados para contribuir na

redução da pressão sanguínea exercida sobre os vasos sanguíneos.



Atividade Física X Obesidade

Na Clínica Jorge Jaber foi criado o GPS – Grupo do Peso Saudável,

onde o principal objetivo é o estímulo de uma alimentação

saudável, a prática de atividades físicas e manter-se em um peso

saudável.



Atividade Física X Obesidade

O programa GPS consiste em: 

- mudanças de hábitos alimentares;

- controle semanal de peso

- cálculo de percentual de massa gorda e magra

- palestra 1 vez por semana conduzida pelo médico clínico,

nutricionista e fisioterapeuta (TCC)

- atividades físicas específicas considerando as limitações

impostas pelas restrições clínicas e físicas



Atividade Física X Obesidade

O GPS é supervisionado pela equipe multidisciplinar da clínica.



Atividade Física X Obesidade

A constatação de ganho ponderal pode ser atribuída à compulsão

alimentar que se agrava com a abstinência de drogas e pelo uso de

antipsicóticos, antidepressivos e estabilizadores de humor.



Atividade Física X Saúde Mental

O exercício físico é considerado um importante aliado da

saúde mental.

A prática de esportes atenua alguns dos principais

sintomas de distúrbios mentais.

Diversos estudos indicam redução da incidência de crises

de ansiedade, crises de pânico, melhora do humor e da

falta de controle em pacientes que se exercitam.



Atividade Física X Saúde Mental

1) Melhora a autoestima



Atividade Física X Saúde Mental

2) Reduz o estresse



Atividade Física X Saúde Mental

3) Protege o sistema cognitivo, 

prevenindo doenças degenerativas



Atividade Física X Saúde Mental

4) Reforça o sistema imunológico



Atividade Física X Saúde Mental

5) Aumenta a disposição



Atividade Física X Dependência Química

Dependência química é uma doença que consiste no uso 

descontrolado de uma ou mais drogas psicoativas (que agem no SNC).

Segundo a OMS, a DQ é uma doença crônica, incurável, 

progressiva e de terminação fatal.



Atividade Física X Dependência Química

Dependência química provoca destruição no 

bem-estar emocional e físico. 

A tendência é que os dependentes negligenciem

seus corpos e cuidem cada vez menos da saúde.



Atividade Física X Dependência Química

No tratamento da dependência química, a atividade física

promove alguns benefícios, tais como:

• Alívio e redução do estresse

• Liberação de endorfinas

• Melhora no humor e aspecto social



Atividade Física X Dependência Química

Durante as atividades físicas, os pacientes vivenciam

os princípios espirituais do Programa de 12 Passos:

1º Passo: Honestidade

2º Passo: Esperança

3º Passo: Fé

4º Passo: Coragem

5º Passo: Integridade

6º Passo: Boa vontade



Atividade Física X Dependência Química

Durante as atividades físicas, os pacientes vivenciam

os princípios espirituais do Programa de 12 Passos:

7º Passo: Humildade

8º Passo: Autodisciplina

9º Passo: Amor ao próximo

10º Passo: Perseverança

11º Passo: Espiritualidade

12º Passo: Serviço



Atividade Física e os 12 Passos

Futebol

• Agressividade

• Frustrações

• Perdas

Caminhada

• Interação

• Descontração



Mensagens Importantes!

A atividade física é boa para o coração, o 
corpo e a mente.



Mensagens Importantes!

Qualquer quantidade de atividade física é 

melhor do que nenhuma, e quanto mais, melhor.



Mensagens Importantes!

O fortalecimento muscular 

beneficia a todos. 



Mensagens Importantes!

Muito comportamento sedentário pode 

ser prejudicial à saúde.  



Mensagens Importantes!

Todo movimento conta!
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