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EXERCÍCIO e IMUNIDADE 
O IMPACTO DO TREINO NAS NOSSAS DEFESAS 

 
 
Descrição geral:  
 
O papel profilático do exercício na prevenção de doenças é cada vez mais aceite. A ciência 
tem comprovado os inúmeros benefícios que esta atividade tem, fazendo parte de um 
estilo de vida saudável com efeitos benéficos na vida do ser humano, e até mesmo com 
poupança de recursos financeiros num futuro próximo. No entanto, o efeito que o exercício 
tem a curto e longo prazo difere em diferentes circunstâncias e torna-se difícil discernir 
quais as estratégias mais adequadas aos efeitos que tem no sistema imunitário.  
Geralmente, pensa-se que o movimento é sinónimo de exercício e que por sua vez tornará 
o sistema imunitário mais forte. Porém, importa compreender que o exercício é também 
um fator de stress ao organismo, que caso não seja adequado poderá ser um agente 
inflamatório, que consequentemente sobrecarrega e enfraquece a resposta imunitária. 
 
O curso iniciará com uma reflexão crítica sobre esta problemática tendo como base o 
raciocínio lógico e a revisão da literatura científica. Seguidamente abordaremos o Sistema 
Imunitário e respetivas subdivisões, bem como o efeito agudo e crónico do exercício físico 
neste sistema. Então, será analisada qual a modalidade de exercício mais adequada à 
manutenção da eficácia da resposta imune, para então introduzir algumas sugestões de 
intervenção prática. Os alunos terão a oportunidade de experienciar as mesmas no terreno 
com componente prática. 
 
 
Professor: Afonso Franco 
 

 

Certificado REP (2020). Licenciado em Ciências do 
Desporto e Mestre em Ensino. É também Certificado pela 
NASM, com especialização em Performance Enhancement 
Specialist. Desempenha funções de Treinador adjunto e 
Preparador Físico no A. M. Madeira Andebol SAD desde 
2014. É professor de IB Physical and Health Education na 
International Sharing School da Madeira, desde 2015. 
Iniciou carreira de Treinador Particular em 2012 e, desde 
então, tem vindo a desenvolver um particular interesse 
pelo exercício clínico, especialidade a que dedica mais 
horas de estudo. Atualmente, integra uma equipa 
multidisciplinar de intervenção clínica. É, também, 
palestrante na área do treino com resistências. 
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Carga horária:  
• 4 horas 

 
Creditação (IPDJ): 0,8 UC (TEF e DT) 
 
Dossier formativo: 

• Manual físico com a apresentação de PowerPoint e eBook cerca de 40 páginas. 
 

Objetivos de aprendizagem: 
 

• Conhecer o funcionamento e interação do exercício no sistema imunitário. 
• Compreender as componentes dos exercícios mais adequadas com o intuito de ter 

uma intervenção profilática. 
• Construir exercícios adaptados que tenham em conta as diversas limitações 

anatómicas e fisiológicas por forma a garantir o menor efeito inflamatório possível 
após o treino. 
 

Programa: 
 

1. Pensamento crítico e honestidade social 

2. Sistema Imunitário 

3. Efeito do exercício no sistema imunitário 

4. Modalidades de exercício: cardio versus força 

5. Inferir a intensidade do exercício 

6. Propostas de treino com resistências: 

a. Exercícios isométricos 

b. Tempo-sob-tensão 


