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Como os hormônios são estimulados no nosso 
corpo pela atividade física?

Quando realizamos um adequado exercício físico, nossos 
hormônios agem em conjunto, permitindo que o indivíduo 
encontre força física e mental para sua execução.

Os hormônios são substâncias 
químicas específicas fabricadas pelo nosso 
sistema endócrino, com grande importância 
para o funcionamento adequado do 

nosso organismo.





A atividade física ajuda a 
regular as substâncias no cérebro, 
como por exemplo, a endorfina, 
que são responsáveis pela 
sensação de bem estar.

A endorfina alivia as dores, 
relaxa o organismo, há estudos 
que dizem que até podem curar 
doenças. É o hormônio do prazer.



Melhora a memória, o bom humor, 
aumenta a resistência, aumenta a 
disposição física e mental, melhora o 
sistema imunológico, tem efeito 
antienvelhecimento e melhora a 
concentração.
Ajuda também nos casos de depressão e 
ansiedade, diminuindo também o 
estresse e a tensão corporal. 



QUAIS OS BENEFICIOS DA ATIVIDADE FÍSICA?

Praticar exercício físico ajuda a 
fortalecer os músculos e a resistência 
muscular, regula o intestino, baixa o 
colesterol, ajuda a diminuir dores 
crônicas, queimam calorias ajudando a 
perder peso, melhora a autoestima, 
melhora a flexibilidade, a elasticidade, a 
postura, ajuda a controlar a pressão 
sanguínea, diminui o risco de doenças.



QUAL ATIVIDADE FÍSICA DÁ MAIS
SENSAÇÃO DE BEM ESTAR?



É importante ser praticada em 
qualquer fase da vida: quando 

criança, adolescência, adulta e na 
terceira idade.



Para iniciar um exercício é necessário 
que seja acompanhado por um 
profissional da área, pois muitas vezes 
vai ser preciso fazer adaptações à 
necessidade da pessoa. É importante 
que faça alongamento antes e depois de 
praticá-lo.



O exercício físico provoca respostas hormonais com 
influência fisiológica e psicológica. Quando realizamos 
um adequado exercício físico, com uma indicação 
profissional precisa em relação à intensidade, tipo e 
tempo, nossos hormônios agem em conjunto, 
permitindo que o indivíduo encontre a força física e 
mental necessária para a sua execução.



A realização de uma atividade física periódica desenvolve 
inúmeros benefícios, como melhoria da memória, concentração, 
humor e do bem-estar.

O exercício também ajuda nos casos de depressão e 
ansiedade, diminuindo também o estresse e a tensão corporal.



Além disso, ele ajuda a fortalecer os 
músculos e a resistência muscular, 
regula o intestino, baixa o colesterol, 
ajuda a diminuir dores crônicas, queima 
as calorias ajudando a perder gordura 
localizada, melhora a autoestima, 
melhora a flexibilidade, a elasticidade, a 
postura, ajuda a controlar a pressão 
sanguínea, diminui o risco de doenças 
crônicas, como o diabetes e a 
hipertensão arterial.



QUAIS HORMÔNIOS SÃO LIBERADOS 
DURANTE A ATIVIDADE FÍSICA?



SOMATOTROFINA (O HORMÔNIO DO 
CRESCIMENTO)

O hormônio do crescimento (GH), além de ser um 
potente agente anabólico, estimula diretamente a 

lipólise (queima da gordura). Suas concentrações se 
encontram elevadas durante o exercício, sendo que, 

quanto mais intenso for o exercício, maior a quantidade 
liberada deste hormônio.



Catecolaminas (adrenalina e 
noradrenalina): 

São hormônios que atuam em conjunto promovendo o  
aumento da taxa metabólica, da liberação de glicose e 

de ácidos graxos livres no sangue, sendo que o 
aumento no gasto energético.

A adrenalina acelera a queima de gordura e libera 
grande energia para os músculos que serão acionados. 



Endorfina:

Hormônio produzido na glândula hipófise e que gera sensação de 
recompensa e bem-estar no organismo. 
Ela melhora a motivação e a performance durante o treino em si, 
pois o indivíduo sente imediatamente os benefícios do exercício 
extenuante que está realizando.
A endorfina é um hormônio que, nas atividades prazerosas, traz 
relaxamento, alívio e contentamento generalizados



Glucagon e insulina:

Quanto maior a duração do exercício, maior a liberação de 
glucagon, sendo que, em exercícios moderados de curta 
duração, observa-se diminuição nos seus níveis plasmáticos.

O exercício se torna importante por facilitar a captação de 
glicose e diminuir os níveis de insulina, sendo positivo para o 
indivíduo portador de diabetes.



CORTISOL:

Conhecido como o hormônio do estresse e tem um ciclo 
circadiano, ou seja, uma duração de 24 horas. Alguns fatores 
externos, como sono, exercícios e doenças, agem diretamente 
na liberação dele.



LEPTINA:

A leptina é o hormônio responsável pela nossa saciedade, taxa 
metabólica e massa corporal.
Ela ajuda a regular o nosso peso, controlando o apetite e 
intensificando o uso da gordura estocada em nosso corpo 
como combustível para ele.



SEROTONINA

Atua em alguns fatores, como normalização do humor, sono, 
apetite, desejo sexual, temperatura corporal, sensibilidade à 
dor, entre outros.
Ela também interfere na produção de GH e cortisol caso esteja 
em um nível mais baixo, prejudicando a qualidade do sono e 
aumentando o estresse.





E que seja ingerido bastante líquido.
Conhecer alguns hormônios que são liberados na atividade 

física nos ajuda a entender melhor o nosso corpo, 
contribuindo para uma performance superior à habitual 

durante e depois dos treinos. 
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