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A Importância da Atividade Física
no Tratamento do Dependente
Químico
A atividade física proporciona à sociedade brasileira um
grande fascínio. Culturalmente gera um notável número de
ídolos e conquistas no meio esportivo. É importante, na
inclusão social: saúde e educação, evitando a evasão
escolar, o uso de drogas, a cooperação e a solidariedade.
A constância na prática da atividade física diária ajuda, e
muito, no tratamento do dependente químico. O
condicionamento físico aumenta a autoestima e diminui a
ansiedade e a irritabilidade, que são sensações constantes e
presentes na luta para se livrar do vício.
Por meio da terapia esportiva fazemos a ocupação e a
integração deste indivíduo com o meio que está inserido,
deixando-os ativos nas modalidades esportivas e permitindo a
integração com outras pessoas praticantes das mesmas
atividades. Esse contato e a troca de experiências servem de
estímulo e motivação para continuar a prática das atividades
físicas e superar a dependência.
Qualquer tipo de atividade física bem orientada diminui a
ansiedade, proporcionando uma sensação de bem estar. As
atividades físicas ao ar livre com exercícios aeróbicos são os
mais indicados para que o dependente químico tenha uma boa
recuperação, pois este contato com um ambiente aberto e a
natureza ajuda neste processo.
A prática constante de corrida e a peteca também são
indicadas como uma das principais opções de exercícios e são
muito utilizadas em projetos sociais. Estas atividades,
realizadas regulamente, melhoram o humor, o entusiasmo e a
energia, liberando dois dos hormônios mais importantes
para atenuar a abstinência: a endorfina e a serotonina. Com
isso, o individuo fica mais disposto para as atividades do
cotidiano.
O aumento de endorfinas circulantes, durante e após o
exercício físico, está associado ao sentimento de euforia e uma
redução da ansiedade, tensão, raiva e confusão mental. Sabese que com o aumento desse hormônio pode-se ultrapassar até
cinco vezes os valores basais*, sendo esta resposta variável
em função da intensidade e duração do exercício.
Já a serotonina é um neurotransmissor que tem como meta
a modulação do humor. Quando está em alta, gera euforia; e
quando está muito baixa, pode levar a comportamentos
instáveis como o aumento de acidentes, alcoolismo, vícios,
depressão e até mesmo o suicídio.
Portanto, toda atividade física aumenta a serotonina e
funciona como um antidepressivo natural.

*A taxa de metabolismo basal é a quantidade mínima de energia
(calorias) necessária para manter as funções vitais do organismo em
repouso. Varia conforme o sexo, peso, altura, idade e nível de atividade
física. Quanto mais intensa a atividade, maior a necessidade energética.
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