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Expressão genérica que pode ser definida
como qualquer movimento corporal,
produzido pelos músculos esqueléticos,
que resulta em gasto energético maior
que os níveis de repouso.



Atividade física planejada, estruturada e
repetitiva que tem como objetivo
aumentar ou manter a saúde/aptidão
física.





Liberação de Neurotransmissores

(Noradrenalina e Dopamina)

Melhora dos sintomas de:

Ansiedade

Depressão

Aumenta:

Autoconfiança

Autoestima

Humor



Saúde

Estado de completo

Bem-estar: 

 Físico

 Mental

 Social 

 Espiritual



Benefícios Fisiológicos

PA Sistêmica

Capacidade Pulmonar

Níveis de Colesterol

Força Muscular

Densidade Óssea

Flexibilidade

Gordura Corporal

Coordenação Motora e Equilíbrio

Glicose



Benefícios Psicológicos e Sociais

• Melhora a autoestima 

e autoconfiança

• Convívio social

Depressão

Ansiedade

Estresse

Sintomas de Abstinência

da Resistência ao Tratamento

• Melhora a qualidade 

do sono

Concentração

Eficácia dos 

Tratamentos 

Terapêuticos

• Mudanças de Hábitos



Durante as atividades físicas, os pacientes vivenciam 

os princípios espirituais do Programa de 12 Passos:

1º Passo: Honestidade

2º Passo: Esperança

3º Passo: Fé

4º Passo: Coragem

5º Passo: Integridade

6º Passo: Boa vontade

7º Passo: Humildade

8º Passo: Autodisciplina

9º Passo: Amor ao Próximo

10º Passo: Perseverança

11º Passo: Espiritualidade

12º Passo: Serviço



Atividades Físicas e os 12 Passos

Futebol

• Agressividade

• Perdas

• Frustrações

Caminhada

• Interação

• Descontração



O uso de drogas pode desencadear:

• Doenças Cardiovasculares agudas e crônicas

• Doenças Pulmonares

• Doenças Gastrointestinais

• Doenças Miálgicas

• Doenças Renais

Alterações Psiquiátricas:

• Ansiedade

• Depressão

Uso e abuso e 

Dependência de Drogas



Programa de Atividades Diferenciadas:

Eficácia no Tratamento Avaliação Individual do Paciente



Programa de Atividades Diferenciadas:

O exercício praticado de forma regular ajuda a

prevenir e tratar fatores de risco cardiovasculares,

tais como HAS, dislipidemias, diabetes tipo 2 e

obesidade



Grupo Peso Saudável - GPS

O GPS tem como objetivo o tratamento de pacientes e funcionários da 

equipe com indicação específica:

1) IMC fora da faixa de peso saudável (Saudável = 18,5 a 24,9)

2) Diabetes

3) Dislipidemias

4) Hipertensão Arterial



Grupo Peso Saudável - GPS

A constatação de ganho ponderal pode ser atribuída à 

compulsão alimentar que se agrava com a abstinência de 

drogas e pelo uso de antipsicóticos, antidepressivos e 

estabilizadores de humor.

Desenvolvemos um programa específico que consiste em:

- mudanças de hábitos alimentares;

- controle semanal de peso

- cálculo de percentual de massa gorda e magra

- palestras 3 vezes por semana conduzidas pelo médico 

clínico, nutricionista e fisioterapeuta, utilizando a terapia 

cognitivo comportamental 

- atividades físicas específicas considerando as limitações 

impostas pelas restrições clínicas e físicas.



Exercícios na Hipertensão

Recomendações:

 Caminhar, nadar

Monitorar a frequência cardíaca

Movimentos lentos quando passar para posição ereta



Exercícios na Diabetes

 Praticar atividades físicas diariamente

 Preferencialmente: caminhadas, hidroginástica e

treinamento de força com pesos leves

 Evitar exercício no pico da ação da insulina nos

pacientes insulinodependentes



Exercícios na Infância e Adolescência

 Os exercícios devem ser breves e de alta energia

 Tipo, Intensidade e duração

maturidade

estado clínico

experiência 

anterior c/ 

exercícios 



Exercícios na Infância e Adolescência

 Atividades criativas

 Atividades recreativas

 Atividades lúdicas

 Intensidade baixa no início e 

aumento gradual da atividade

 Observar sinais de cansaço 

acentuado

 Atenção à hidratação



Exercícios na Infância e Adolescência

 Exercícios que envolvam grandes 

grupos musculares

 Desenvolvimento de: velocidade, potência, 

flexibilidade, agilidade, coordenação

 Escala de Borg
Percepção do esforço

(intensidade do exercício)



OBRIGADA!

jussara.jjaber@gmail.com

www.clinicajorgejaber.com.br


