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EMENTA

Disciplina: Fisiologia e Imunologia do Exercício aplicada à pesquisa em Saúde e Nutrição
Disciplina em Inglês: Physiology and Exercise Immunology applied to Health and Nutrition Research
Disciplina em Espanhol: Fisiología e inmunología del ejercicio aplicadas a la investigación en
salud y nutrición
Código: NUT367
Carga Horária: 45h Créditos: 03
Ementa:  Alterações  fisiológicas  e  imunológicas  produzidas  pelo  exercício  agudo  e  crônico.
Identificação das alterações imunológicas, metabólicas, cardiovasculares e endócrinas induzidas pelo
exercício físico e suas relações com alimentação e nível de treinamento.  Integração entre exercício
físico, sistema imunológico, fisiológico e nutrição.

Ementa em Inglês: Physiological and immunological changes produced by acute and chronic exercise.
Identification of immunological, metabolic, cardiovascular and endocrine changes induced by physical
exercise  and  their  relationship  with  diet  and training  level.  Integration  between  physical  exercise,
immune system, physiology and nutrition.

Ementa em Espanhol: Cambios fisiológicos e inmunológicos  producidos por el  ejercicio agudo y
crónico.  Identificación  de  los  cambios  inmunológicos,  metabólicos,  cardiovasculares  y  endocrinos
inducidos por el ejercicio físico y su relación con la dieta y el nivel de entrenamiento. Integración entre
ejercicio físico, sistema inmunológico, fisiología y nutrición.
Conteúdo programático: 
1. Fisiologia do exercício aplicada a nutrição
2. Parâmetros de controle do treinamento
 -Efeito crônico e agudo do exercício 
 -Parâmetros fisiológicos de controle do treinamento 
 -Marcadores de lesão 
3. Metabolismo e fisiologia do exercício 
 -Macronutrientes e exercício 
 -Metabolismo/exercício 
 -Prática/taxa metabólica basal
 -Vo2/flexibilidade metabólica 
4. Recursos e rendimento físico
 -Recursos ergogênicos
 -Hidratação
 -Sarcopenia
 -Epigenética
 -Novas alternativas de suplementação 
5. Tecido muscular como órgão endócrino
-Estrutura do tecido muscular
-Mecanismo da contração muscular
-Fontes de energia para a contração muscular
-Miocinas mais estudadas
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6. Exercício físico e estresse oxidativo 
 -Exercício físico e estresse oxidativo
 -Vias de produção de ROS durante o exercício
 -Sistema de defesa antioxidante
 -Balanço oxidante redutor durante o exercício físico
7. Exercício Físico e sistema imune 
 -Células do sistema imune
 -Teoria da janela aberta
 -Teoria da curva “J”
 -Exercício físico e populações celulares
8. Exercício Físico e Inflamação
 -Mecanismo da inflamação
 -Tecido muscular esquelético e inflamação.
 -Tecido adiposo e inflamação. 
 -Citocinas e quimiocinas
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