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Abstinência Alcoólica. Alternativa terapêutica:

Importância da Actividade Física.



O abuso e a dependência do álcool são uma grave 

preocupação para a Saúde Pública (U.S. Department of Health and 

Human Services [USDHHS], 2000).

Estão entre as perturbações psiquiátricas mais

comuns afectando até 18% da população em

alguma altura da sua vida (Kessler et al., 2005). 



O problema da recaída…

 Apesar da eficácia dos vários tipos de tratamentos na 

dependência do álcool a recaída continua a ser uma 

enorme preocupação

As taxas de recaída no primeiro ano após o 

tratamento variam entre os 60 e os 90% (Miller, 

Walters, & Bennett, 2001).

 A atenção no fenómeno da recaída tem vindo a ser 

intensificada ao longo dos últimos anos. (Marlatt & Donovan, 

2005; Marlatt & Gordon’s,1985)



 O Modelo da Prevenção da 

Recaída de Marlatt & Gordon´s

(1985) baseia-se:

 Na capacidade do utente em 

lidar com factores que possam 

precipitar a recaída 

 Na necessidade do utente saber 

lidar com reacções cognitivo-

afectivas negativas após uma 

“escorregadela”.

 Apesar das modificações nos

estilos de vida serem um dos 

principais componentes do 

Modelo de Marlatt (Marlatt, 1985; 

Marlatt & Witkiewitz, 2005) estas não

têm sido devidamente

enfatizadas nos programas de 

prevenção da recaída( Brown et al, 

2009).

•Estilos de vida saudáveis podem contribuir para a manutenção da

abstinência a longo-prazo.

•A actividade física, em particular, pode ser especialmente valiosa

como adjuvante no processo de tratamento.



Exercício Aeróbico

Como Estratégia de Prevenção da Recaída
 Nos últimos anos tem-se vindo a

analisar os numerosos efeitos físicos

e psicológicos do exercício e

começa-se a explorar as potenciais

aplicações como tratamento (USDHHS,

1996).

 O exercício pode representar uma

alternativa na obtenção da

abstinência a longo-prazo (Agne &

Paolucci, 1982; Taylor, Sallis, & Needle,

1985;Tkachuk & Martin, 1999).

•Actividade física define-se como

qualquer movimento corporal que

resulta no dispêndio de energia
(Caspersen,Powell,&Christenson,1985).

•O exercício é um subtipo de

actividade física definido como

movimentos corporais repetidos

realizados de forma estruturada e

planeada que visam incrementar o

fitness (Caspersenet al.,1985).



Potenciais mecanismos de acção do 

exercício na abstinência alcoólica



Exercício, Opióides e Canabinóides

(Estados de bem-estar e prazer)

1. Após uma actividade física 
intensa pode ter-se um 
sentimento de euforia. A 
explicação deste fenómeno deve-
se a um aumento dos opióides
endógenos conhecidos como 
endorfinas (Morgan,1985).

2. Encontram-se níveis aumentados 
de endorfinas no plasma 
sanguíneo e no LCR de 
desportistas após prática intensa 
de exercício (Carr et al ,1981; Gambert et 

al, 1981; Farrell et al,1982; Janal et al,1984;
Wildmann et al,1986; Radosevich et al,1989; 
Hoffmann, Terenius &Thoren, 1990).

3. Corredores de longa distância e 
duas horas após terem corrido 
foram submetidos a  tomografias  
de emissão de positrões:

• demonstraram um aumento da 
actividade opióide em várias 
regiões fronto-límbicas que 
estão envolvidas na regulação 
do humor (Boecker et al, 2008).



 Vários estudos apontam a co-morbilidade de 

sintomatologia depressiva e ansiosa como um dos 

principais factores de mau prognóstico na 

recuperação da dependência do álcool. (Greenfield et 

al., 1998; Hodgins et al., 1999; Rounsaville, Dolinsky, Babor, & Meyer,1987).



• O tratamento da depressão com 

exercício físico é mais eficaz do 

que não fazer qualquer 

tratamento. (Craft &Landers,1998; 

Stathopoulou, Powers &Berry, 2006; 

North,1990; Martinsen,1994; Teychenne,2008)  

• Revisões bibliográficas concluem 

que o “effect size” do exercício 

na depressão pode ser 

comparável ao da psicoterapia 

ou da farmacoterapia (Lawlor & 

Hopker 2001; North, McCullagh &Tran, 

1990; Martinsen,1994; Blumenthal, Babyak 

& Moore 1999).

•O efeito do uso de 

tratamento combinado pode 

ser superior ao efeito do uso 

apenas do exercício físico. 

(North,McCullagh &Tran, 

1990; Martinsen,1994; 

Trivedi, 2006)



Exercício e Monoaminas

(Evidências)
 O exercício  aumenta a disponibilidade cerebral de serotonina e de 

noradrenalina (Marije aan het Rot, 2009).

 Após actividade física detectaram-se níveis aumentados do metabolito da 

serotonina, o ácido 5-hidroxiindoloacético (Post et al, 1973).

 A maioria dos antidepressivos aprovados pela FDA(food and drug

administration) são conhecidos por aumentarem os níveis dessas 

monoaminas.

 Em modelos animais experimentais, a realização de exercício de forma 

aguda induz um aumento imediato na actividade das células cerebrais que 

produzem a noradrenalina. (Barchas,1963; Stone, 1973; Glavin,1985)



Exercício e Monoaminas

(Evidências)

 Encontraram aumentos de dopamina após realização de 

exercício (Post et al, 1973; Bliss & Ailion,1971). 

 Os praticantes regulares de exercício físico podem ficar 

adictos  à actividade física e experimentarem sintomas de 

privação quando inactivos (Glass,2004; Berlin,2006).

 Também na Doença de Parkinson o exercício tem benefícios 

protectores (Herman, 2007).



(Aparecimento de 2 novas teorias)

•Focalização no sistema  de feedback neuroendócrino (eixo hipotálamo-

hipófise-supra-renal) e no papel dos factores neurotróficos como o “brain-

derived neurotrophic factor”. 

•Os investigadores em neuroimagem tentam descobrir o papel das 

anormalidades cerebrais na MDD.

•Apesar dos factos que 

sugerem a implicação das 

monoaminas na depressão

•Os antidepressivos 

actuais não são de todo 

eficazes num terço dos 

doentes com MDD. 

(Rush, 2006).



•O eixo HPA é responsável pela resposta ao stress coordenando a 
libertação de várias hormonas que determinam o estado de alerta. 

•Este sistema encontra-se alterado em muitos dos doentes com 
sintomas depressivos e ansiosos ( Dunn & Dishman,1991). 

•Pensa-se que a falha do hipocampo e do hipotálamo em inibir a 
libertação destas hormonas de stresse leva a um estado de 
hipercortisolémia crónico mesmo na ausência de stressores
externos (Marije aan het Rot, 2009).

•Os efeitos da actividade física observados no eixo HPA sugere que 
o exercício pode ser capaz de reverter ou reduzir a disfunção desse 
eixo (Sutton et al, 1969; Luger et al, 1987;Stranaham, Lee & Mattson, 2008).

Exercício e o eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal 

(HPA).



Exercício e neurotrofinas

 O stresse prejudica a capacidade cerebral de regeneração 

de novas células ao passo que um tratamento 

antidepressivo eficaz beneficia essa capacidade. 

 Na base destas observações tem sido defendido que a 

patofisiologia da depressão está mais relacionada com a 

regeneração e morte de neurónios do que propriamente com 

os neurotransmissores (Duman,Heninger & Nestler, 1997; Duman &Monteggia, 

2006).



Factor Neurotrófico Função Impacto do exercício Referências

Brain-derived
neurotrophic factor

Promove a multiplicação 
celular, a sobrevida e 
a sinaptogénesis

Nos humanos: Níveis 
aumentados no soro.

Nos ratos: aumento da 
transcrição genética 
no giro dentado do 
hipocampo

Teychenne, 2008; 
Otto,2007;

Exercise Referral 
Systems, 2001;

Fox, 2000

Insuline-like growth 
factor 1

Activa as vias que 
promovem o 
crescimento e 
multiplicação 
celulares e inibe a 
morte celular 
programada

Nos ratos: recaptação 
aumentada nas 
células cerebrais

Mora,2003;
van der Kooy K,2007

Factores de crescimento 
do endotélio 
vascular

Proteínas derivadas das 
plaquetas que 
promovem a 
angiogénese 
(incluindo novos 
tecidos cerebrais)

Nos humanos: Níveis 
aumentados no 
plasma sanguíneo e 
aumento da 
transcrição genética

Nos ratos: neurogénese 
reduzida quando o 
factor é bloqueado

Carnethon,2007;
Southwick,2005;
Trivedi,2006



Exercício e Neurocirculação

 Os investigadores de neuroimagem têm contribuído bastante para a 
compreensão da neurobiologia da depressão.

 O estado depressivo é caracterizado por uma actividade cerebral 
anormal em várias regiões cerebrais incluindo o córtex pré-frontal, 
amígdala e hipocampo. Em particular tem sido descrito um padrão de 
actividade alterada no córtex cingulado pré-frontal (Stone,2008). 

 O reverso acontece com um tratamento antidepressivo bem sucedido 
(Dougherty, 2007). 

 Em termos neurobiológicos o exercício pode induzir alterações na 
actividade do córtex cingulado pré-frontal que se assemelham com as 
respostas terapêuticas ocorridas com os antidepressivos (Prakash, 2007).



Substituição do Álcool Pelo Exercício

 Na recuperação do alcoolismo devem ocorrer mudanças nos

estilos de vida de forma a que se produzam actividades

agradáveis e compensadoras que não passem pelo mundo da

bebida… (Marlatt & Gordon.1985). 

 Muitos utentes na fase de abstinência ficam com muito tempo 

livre que antes era gasto com a bebida. Nesses casos o 

exercício pode servir como um meio de preencher o “vazio” 
(Marlatt, 1985). 



Mecanismos Psicológicos do Exercício

Hipótese da 

distracção 

Sugere que o exercício faz desviar o a 
atenção dos estímulos precipitantes da 

ingestão alcoólica

Teoria de auto-

eficácia de Bandura

A saúde mental melhora à medida que a 
percepção das pessoas sobre as suas 

capacidade de realizarem exercício 
aumenta. 

Hipótese da mestria 
À medida que as pessoas se exercitam 

tornam-se mais confiantes e adquirem um 
sentimento de mestria, sentimento esse 

que poderá vir a ser extrapolado para 
outras áreas das suas vidas

Hipótese da 

interacção social.
As relações sociais e o apoio mútuo que 

ocorre entre os praticantes são os 

responsáveis por grande parte dos efeitos 

do exercício na saúde mental.



Diminuição do Craving 

 O craving tem sido identificado como um importante 

causador de recaídas (Marlatt & Gordon,1985).

 Os exercícios de moderada intensidade podem proporcionar 

diminuição dos episódios de craving (Ussher, Sampuran, Doshi, West, & 

Drummond, 2004).

 A diminuição dos episódios de craving podem mediar o efeito

do exercício aeróbico na diminuição do risco de recaída.



Prescrição do exercício

•“Centers for Disease
Control” 

•“American College of
Sport Medicine”

•“American Heart
Association”(AHA)

•“NIH Consensus Panel”

• “U.S.Surgeon General”

•Recomendam no 
mínimo 30 minutos 
de actividade física 
de intensidade 
moderada na maior 
parte dos dias da 
semana.

Actividade física de intensidade moderada 
entre os 150 minutos (30minutos*5dias 

/semana) e os 210 minutos (30 
minutos*7dias/semana)

Equivalente a 1000 e as 1200 Kcal/semana.



 12 semanas foi o número de 

semanas adequado para 

verificar eficácia.(Trivedi et al, 

2006)

 Os estudos de potenciação 

farmacológica também duram 

entre 4 a 12 semanas. 

 Os doentes são seguidos por um período adicional de 12 

semanas para se avaliar a adesão a longo-prazo ao regime de 

exercício físico e verificar estado clínico.

12 semanas é assim uma duração 

aceitável que dará tempo de observar 

os efeitos potenciadores do exercício.



Protocolo misto de supervisão e ambulatorial

 Há maiores taxas de  adesão com exercícios de moderada 
intensidade e se realizados no domicílio do que com  
“structured exercise”. Os benefícios nas capacidades 
funcionais serão semelhantes.

 Maior probabilidade de ser posto em prática na clínica pela 
sua flexibilidade.

 A quantidade de exercício necessária para completar a dose 
semanal é feita em ambulatório.



 Pensar nos princípios da Prevenção da recaída de Marlat

& Gordon (1985).

 Pensar no modelo transteórico de mudança de Prochaska

& DiClemente (1983).



Aspectos a abordar com o doente

1. Benefícios do exercício

 Físicos e psicológicos

 Auto-confiança e prevenção da recaída

2. Efeitos do exercício na manutenção da abstinência

 Obtenção de estados prazerosos

 Aumento do coping para lidar com o stress

(Importância do suporte familiar)

3. Goal-setting. Criar objectivos pessoais e realistas.



4. Ficar e manter-se motivado. 
 Seleccionar actividades agradáveis e da preferência 

da pessoa
 Visualização mental
 Recompensar a obtenção dos objectivos

5. “Getting back on track.
 Saber identificar situações que levam ao abandono do 

exercício

6. Exercício e os estados de humor e de ansiedade



7. Identificar e ultrapassar barreiras

8. Gestão do tempo

9. Como se exercitar

10. Manutenção do exercício

 Procurar suporte dos outros

 Tentar novas actividades

 Criar novos objectivos



Conclusões 

 Há claras evidências epidemiológicas sobre os efeitos positivos do 
exercício físico na abstinência alcoólica.

 Muitas condições médicas estão associadas à dependência do álcool    
( van der Kooy K, 2007; Carnethon,2007). O exercício físico concomitantemente 
aumenta a função cardiovascular, controla a hipertensão, a 
hipercolesterolémia, a diabetes podendo assim reduzir as taxas de 
mortalidade (Mora,2003). 

 Com base nos dados actuais, a actividade física merece ser 
considerada como um tratamento adjuvante no 
tratamento de manutenção da abstinência alcoólica ou 
mesmo como “monoterapia”


