




Editorial
Sejam bem vindos à oitava edição da Revista Garden, é com 
grande prazer que trazemos esta nova edição com muitas dicas 
úteis sobre saúde, bem estar e muitas novidades da Garden. 
Esperamos que gostem da revista, e aproveitem bastante seu 
conteúdo pois ela foi feita com muito carinho e dedicação 
especialmente para você. Boa leitura.
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Benefícios do Zumba

Uma aula que mistura dança e ginástica, elimina centenas 
de calorias e turbina a saúde. Melhora o humor, à disposição, 
tonifica os músculos, ajuda a controlar a pressão arterial, melhora 
equilíbrio, postura, reduz o percentual de gordura, desperta o lado 
mais sensual do aluno, aumenta a autoestima e outros benefícios 
a mais. 

Quem pode fazer zumba?

Qualquer pessoa em qualquer nível de condicionamento físico 
pode fazer uma aula de zumba. As coreografias são simples, na 
maioria das musicas os passos se repetem. O intuito da zumba é 
criar um sistema de ginastica dinâmico, excitante, divertido e eficaz. 
Não uma aula de dança comum. Zumba é uma festa dentro da sala!

Trabalhamos com energia positiva e diversão. Não importa se 
você errar os passos ou não aprender de primeira, o importante 
é interagir e não parar de tentar, promovendo um alto nível de 
disposição. Conforme as aulas vão acontecendo as pessoas se 
soltam cada dia mais. Malhar o corpo todo sem perceber a hora 

passar. Dançar os mais diversos ritmos, acompanhando as 
coreografias com facilidade, mesmo sem nunca ter sido a rainha 
do gingado. Perder centenas de calorias (são, em média, 500kcal a 
cada 50 minutos de aula); ganhar fôlego, disposição, saúde. Sorrir, 
sorrir, sorrir... É assim a vida de quem pratica Zumba.

— O segredo da Zumba é simplificar e divertir. (Beto Perez)

Enfim, se você ainda não fez uma aula de zumba, se organize e 
venha dançar conosco. Prepare-se, encha-se de animo e não deixe 
para amanhã. Venha se divertir dançando! O melhor é que você 
ainda estará perdendo calorias. Espero vocês!!! 

Alyne Cristina Alves Ferreira (CREF: 016677-G/MG) 
Profissional de Educação física 
Contato: (34) 99204-4525 |Instagran: @personalalynealves | e-mail: alyne.zumba@hotmail.com 

Por Alyne CristinaZUMBA 
A zumba foi criada na Colômbia pelo coreógrafo 

Beto Perez, na década de 90. Hoje está presente em 
mais de 150 países. No inicio era apenas musicas 
latinas (salsa, merengue, cumbia, reggaeton). Hoje 
em dia temos musicas do mundo todo. 





A obesidade infantil é, segundo a Organização  Mundial  de  
Saúde,  um  dos  problemas desaúde pública mais graves do século 
XXI. Ela  é  caracterizada  pelo  excesso  de  peso entre  bebês  e  
crianças  de  até  12  anos  de idade.  A  criança é  identificada  como  
obesa quando  seu  peso  corporal  ultrapassa  em 15% o peso 
médio correspondente a sua idade. 

De acordo com o IBGE, atualmente  uma em cada três crianças 
no Brasil está pesando mais do que deveria. 

A  obesidade  está  relacionada  a  uma  série  de  fatores,  tais  
como hábitos  alimentares, sedentarismo, distúrbios hormonais, 
doenças genéticas e padrões comportamentais.

Ainda que exista histórico familiar do problema, uma dieta 
desequilibrada, rica em fast foods,  alimentos  industrializados  
e  congelados,  refrigerantes, doces  e  frituras  e  a quantidade  
de  exercícios  praticados  são  fatores  determinantes  para o  
aparecimento da obesidade infantil.

O   tratamento   da   obesidade   é   complexo   e   multidisciplinar.   
Não   existe   nenhum tratamento farmacológico em longo prazo 
que não envolva mudança de estilo de vida.

As crianças devem ser abordadas individualmente e conforme a 
idade. Para as crianças que  estão  com  obesidade  leve,  sem  risco  
de  desenvolver  outras  doenças,  pode  ser recomendada  apenas  
a  manutenção.  A  explicação:  o  crescimento  da  criança  pode 

fazer  com  que  ela  entre  numa  faixa  de  IMC  saudável,  sem  
necessariamente  precisar emagrecer.

Já  para  crianças  com  obesidade  instalada  e  risco  de  
desenvolver  outras  doenças,  a perda  de  peso  é  recomenda.  
O  emagrecimento  deve  ser  lento  e  constante,  e  os  métodos  
são  os  mesmos  adotados  para  adultos –  ou  seja,  comer  
uma  dieta  saudável  e praticar exercícios. O sucesso depende, 
em grande parte, do compromisso dos pais em ajudar nessas 
mudanças.

Estudos tem demonstrado que o excesso de peso leva a uma 
maior predisposição para o  desenvolvimento  de  problemas  
psicológicos  e  psiquiátricos, como  a  depressão  e  a ansiedade,   
problemas   comportamentais   e   emocionais.   Havendo,   
também,   maior probabilidade de desenvolver comportamentos 
de risco (consumo de álcool e tabaco), estigmatização  e  
discriminação  social,  desenvolvimento  de  uma  imagem  corporal 
negativa, levando consequentemente a efeitos negativos sobre a 
autoestima.

Estimular  crianças  para  a  prática  de  exercícios,  criando  um  
ambiente  com  bastante espaço  verde,  instalações  desportivas  
e  parques  infantis  pode  ser  um  meio  simples para combater 
a obesidade em crianças.

OBESIDADE INFANTIL





TREINAMENTO FUNCIONAL 
Já  faz  um  tempo  que  essa  palavra  está  circulando  pela  indústria  

fitness  e  virou  um sucesso. Já é muito praticado em outros países 
e agora no Brasil vem ganhando espaço e conquistando milhares 
de adeptos, pois é um conceito de atividade física bem dinâmica 
e mais atrativa que outros treinos convencionais. O  Treinamento  
Funcional  é  conhecido  por  trabalhar  os  movimentos  naturais  
que  o corpo foi projetado como: agachar, puxar, empurrar, girar, 
pular e correr. É considerado um dos melhores métodos para se 
chegar a qualidade muscular, pois ajuda prevenir lesões,  gera  
melhorias  cardiovasculares,  reduz  o  porcentual  de  gordura,  
alta  rapidez  no emagrecimento e definição muscular.  

Como treinar o Funcional?

O  treinamento  não  utiliza  máquinas  de  peso  fixo,  todos  
os  exercícios  são  executados nos planos baixo, médio e alto, 
vertical e horizontal. A base são movimentos naturais e do  peso  
próprio  do  corpo.  Os  equipamentos  são  livres  como:  halteres,  
cordas,  barras, bolas,  fitas  e  cabos.  São  exercícios  que  referem-
se  a  movimentos  que  mobilizam  mais de  uma  musculatura  
ao  mesmo  tempo,  movimentos  integrados,  e  que  podem  
ser executados  em  diferentes  planos,  com  diferentes  ações 
musculares  (  excêntrica,  concêntrica e isométrica).

E quais são os benefícios do Treinamento Funcional?

Com  o  treinamento  funcional  você  melhora  a  postura,  o  
equilíbrio  em  todos  os membros,  resistência,  força  e  agilidade,  
além  de  aperfeiçoar  e  definir  todo  o  corpo.  O circuito tira 

o movimento mecânico e eixos isolados, como acontece na 
academia, o que torna uma ótima opção para quem quer otimizar o 
tempo. Isso tudo além do aumento da autoestima e da motivação. 
Com um bom treinamento seu corpo irá se adaptar a novos 
estímulos e ganhar qualidade muscular, melhorando sua saúde e 
a capacidade funcional. As pessoas hoje em dia, passam grande 
parte do seu tempo realizando tarefas referentes ao  trabalho  ou  
simplesmente  trabalhando.  Essas  tarefas, por  si  só,  já  são  muito 
automatizadas   e   às   vezes   repetitivas.   Com   o   treinamento 
funcional,   existe   uma alternativa  de  se  praticar  atividade  física  
com  mais  dinamismo  e  se  exercitando  para melhorar  alguns  
desequilíbrios  musculares  e  poder  potencializar  a  capacidade  
total  de trabalho. 

O  treinamento  funcional  pode  ser  feito  em  circuito,  onde 
2  ou  mais  pessoas  podem participar  e  tornar  um  treino  
mais  motivado,  dinâmico  e até  divertido.  As  pessoas  às vezes  
preferem  o  treinamento  funcional,  pela  liberdade  de trabalhar  
o  corpo  sem  estar em  um  ponto  fixo,  a  facilidade  de  poder  
exercitar  em  qualquer lugar  que  tenha  um pouco  de  espaço  
e  utilizar  o  peso  do  próprio  corpo,  também é  uma  das  
vantagens encontradas pelos seus praticantes.

Contribuir para uma melhor qualidade de vida, principalmente 
das atividades físicas diárias  realizadas  no  cotidiano,   é  uma  das  
principais  características  do  treinamento funcional.

Lais Badaró (CREF: 028636-G/MG) 
Profissional de Educação Física / Personal Trainer 
Contato: (34) 98805-1000





SQUASH
O SQUASH é um esporte em alta e é crescente 

o número de adeptos a modalidade. Uma das 
principais causas  deste  fenômeno   é   que  
com  a   sua  pratica  são  queimadas  cerca  de  
1200  calorias  por  hora.   Apelidado  de “esporte  
conveniente”  o  squash  é  ótimo  para  adquirir  
condicionamento  físico, já  que  traz benefícios 
para o sistema cardiorrespiratório. A modalidade 
tem um ritmo frenético, que desenvolve força e 
resistência muscular, aliado a um risco de lesões 
baixo.

O  esporte  foi  classificado  pela  revista  Forbes  
em  2008  como  o  esporte  mais  saudável  do  
mundo,  em pesquisa baseada em estudos de 
médicos, treinadores, atletas, personal trainers 
e fisiologistas.

O  squash  trabalha  principalmente  as  pernas  
e  os  glúteos  por  causa da movimentação  
constante  dentro da  quadra.  O  jogo  rápido  
garante  uma  maior  percepção espacial  e  
também  exige  coordenação  motora dos 
jogadores.

A   revista   Sportlife   na   sua   edição   
brasileira ratificou a lista elaborada por Forbes 
em uma lista dos 8 melhores esportes para a 
saúde encontrando-se o squash em primeiro 
lugar. O que você precisa para poder jogar é:  
um adversário, uma raquete para cada jogador, 
uma quadra de 4 paredes  sendo a traseira de 
vidro, e uma pequena bola oca preta de borracha 
(squashable), cujo nome foi o que deu origem ao 
esporte.

O esporte mais saudavel



A ORIGEM DO SQUASH

A origem do squash diz que o jogo surgiu 
na prisão Fleet Debtors, na Inglaterra, que o 
chamavam de “rackets”. Diz a história que os 
presos usavam bastões em vez de raquetes e 
uma bola sólida que era arremessada contra o 
muro da penitenciária. O Squash foi levado para 
fora da prisão com o nome de“Game of Rackets”. 
Com o passar dos anos o nome do jogo mudou 
para “Squash Rackets” por causa da bola que 
passou a ser utilizada. Ela era mais 

lenta e macia. Ao longo dos anos o Squash 
foi sofrendo modificações, a palavra “rackets” 
foi retirada de seu nome e acabou tornando-se 
um esporte perfeitamente adaptado ao estilo 
moderno.



Muito bom falar sobre este tema porque 
realmente é algo que pode mudar a vida de muitas 
pessoas! A prática de exercícios físicos deveria 
ser uma obrigatoriedade para todos devido aos 
inúmeros benefícios que ela nos traz no tratamento 
e, principalmente, na prevenção de doenças. 

Falamos tanto de saúde, não é? Mas o que é 
saúde? 

Saúde não é somente a ausência de doenças, mas sim uma 
multiplicidade de aspectos do comportamento humano voltados 
a um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ser 
saudável não é apenas estar com o corpo legal, boa aparência física 
e etc.  Ser saudável é, além disso tudo,  estar bem psicologicamente! 
E a prática de qualquer atividade física irá proporcionar isso devido 
ao aumento da produção de endorfinas provocadas pelo mesmo, 
proporcionando mudança de comportamento dos indivíduos.

Deixo claro que você deve escolher um tipo de exercício que te 
dará prazer. Se você é uma pessoa que não gosta de ir para uma 
academia fazer musculação, por exemplo, não vá! Procure outro 
tipo de modalidade, tipo: lutas, crossfit, corrida, natação, futebol, 
dentre outras centenas de modalidades.

Há evidências significativas da influência da atividade física na 
melhoria da eficiência do sistema imunológico, fato que pode reduzir 
a incidência de alguns tipos de câncer e melhorar a resistência de 

IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO

pacientes com AIDS.
Além disso, a adoção de um estilo de vida mais ativo fisicamente 

contribui e muito para o tratamento e prevenção das doenças 
crônico-degenerativas, como: obesidade, diabetes, hipertensão 
arterial, hipercolesterolemia (“colesterol alto”), doenças 
musculoesqueléticas, dentre outras. Dessa forma, podemos 
diminuir a resistência da insulina, controlar níveis pressóricos, 
tratar lombalgias, hérnias de disco, dores musculares crônicas, 
aumentar níveis hormonais de testosterona, diminuir estradiol, 
enfim, uma infinidade de vantagens que não caberia nesta página.

Hoje, infelizmente, a causa de grande parte das doenças está 
no sedentarismo devido à nossa comodidade. Quem não conhece 
alguém, ou até mesmo você que está lendo, que fale assim: não 
faço academia, não corro, não faço nada porque não tenho tempo!  
É hora de repensarmos quais são nossas prioridades, pessoal. 
Não podemos ser reféns do sedentarismo,pois precisamos cuidar 
muito bem do nosso corpo para que possamos fazer nossas 
atividades diárias. Nosso corpo tem prazo de validade e depende 
apenas de você estipular qual vai ser este tempo.

Um abraço a todos.  Fiquem com Deus

Dr. Gustavo Ferreira Lopes (CRM: 55951)
Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU
Residência médica em Ortopedia/Traumatologia pela Universidade Federal de Uberlândia -UFU





 Em  meados  do  século  XIII,  havia  na  França  um  
tradicional  jogo  denominado “Jeu  de Paume,  traduzido  como  
jogo  de  mão,  no  qual  os  jogadores  utilizavam  as  mãos  para 
rebater a bola contra a parede.  
 A  partir  do  século  XIV,  alguns  jogadores  implementaram  
a  modalidade e  passaram  a utilizar  uma  espécie  de  raquete  de  
madeira  (battoir).  Mais  tarde,  chamando  de longue-paume,  era  
praticado  em  uma  quadra  retangular,  dividida  por  uma  rede;  
comseis  jogadores  de  cada  lado.  E,  também  de court-paume,  
jogo  que  também  exigia  técnicas mais aprimoradas. 
 O termo tênis deriva do francês Tenez; que significa o verbo 
pegar no imperativo. Pega (expressão exclamada pelo atirador ao 
jogar a bola).  
 Neste  mesmo  período,  do  outro  lado  do  oceano,  na  
Inglaterra,  o  Rei  Henrique  VIII conhecia o esporte e era praticante 
desta modalidade, o que ajudou a difundir o tênis pelo mundo. Por 
isso, o tênis é um tradicional esporte de origem inglesa, mas não 
nega o berço francês.
 A  partir  de  1900,  surge  a  Taça  Davis,  campeonato  
mundial,  dividido  nas  regiões americanas, europeia e oriental.
 O  tênis  atualmente  é  disputado  em  quadras  de  
diferentes  características:  saibro, grama e concreto, como nos 
famosos campeonatos Australian Open, US Open,  Roland Garros e 
Wimbledon.  
 O  tênis  é  praticado  em  uma  quadra  retangular  no  
formato  de  23,8  metros  de comprimento   por   8,9   metros   de   
largura   para   jogos   simples   e   23,8   metros   de comprimento  
por  11  metros  de  largura  para  jogos  de  duplas.  A  rede  que 
reparte  a quadra possui 1,07 metros de altura na extremidade.
 Cada tipo de quadra apresenta uma característica que 
define  o ritmo do jogo. Os três tipos principais são:  

 * Saibro ou terra batida, composta por argila e terra batida 
e coberta com pó de tijolo  ou  telha:  As  bolas  atiradas  recebem  
um  efeito  mais  lento  e  pode-se verificar visualmente onde a 
mesma atingiu. O torneio mais famoso  é o Roland Garros (França). 
 * Piso  duro,  de  material  como  cimento  e  até  mesmo  
asfalto,  superfície  dura  e regular:  A  bola  recebe  um  efeito  

Por Eugênio C. Vilaça (Geninho)A HISTÓRIA DO TÊNIS
rápido  e  ágil.  Os  torneios  mais  famosos  são: US Open (EUA) e 
Australian Open (Austrália). 
 * Grama:  esse  piso  possui  uma  característica  irregular  
e  muito  rápida.  O  torneio mais famoso é o de Wimbledon 
(Inglaterra).  
 A modalidade do tênis pode ser praticado por duplas 
ou simples. O objetivo  é rebater a bola para marcar um ponto. 
É preciso fazer com que a bola toque o piso, no lado do campo  
adversário.  A  pontuação  se  divide  em  games  e  sets.    O  game  
é composto  por pontos (15-30-40) e o set é o conjunto  de games 
(1-2-3-4-5-6). Os principais materiais utilizados  no  tênis  são  a  
raquete  e  a  bola.  Existem  diferentes tipos  e  modelos  de 
raquetes.  
 Atualmente o tenista que mais conquistou o Grand Slam  
é o suíço Roger Federer com 16 títulos. 
 O  atual  número  1  do  ranking  da  ATP  é  o  sérvio  
Novak  Kjokovic  e  atual  número  1  da WTA é a americana Serena 
Williams. 
 PRATIQUE TÊNIS!!! 

Por Eugênio C. Vilaça (Geninho) “O tênis é um esporte de 
habilidades abertas”






