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Resumo 

Introdução: A depressão caracteriza-se por uma alteração psíquica e orgânica global, 
com mudanças que se refletem sobre a maneira de valorizar e perceber a realidade e 
a vida. A pessoa deprimida não apresenta vitalidade e associado a isso está o 
sentimento de tristeza, falta de confiança em si própria, sentimentos de culpa 
generalizados, pessimismo e descrença. Objetivo: Destacar os benefícios dos 
exercícios físicos na prevenção e tratamento da depressão. Metodologia: Foi 
realizada uma revisão sistemática de ensaios clínicos, randomizados ou não, 
publicados entre os anos de 2002 a 2012. Resultados: Os exercícios físicos podem 
trazer bem estar, melhorar a autoestima e autoconfiança.  Considerações finais: Em 
razão de ser um excelente libertador de endorfinas, o exercício físico pode criar a boa 
dependência quando praticado continuamente e pode ser associado a qualquer outra 
substância relacionada ao prazer. 
 

Descritores: Depressão; Exercícios físicos; Benefícios a saúde. 

 

 Abstract  

Introduction: Depression is characterized by a global organic and psychic change, 
with changes that are reflected on how to appreciate and understand the reality and 
life. The depressed person has no vitality and associated with this is the feeling of 
sadness, lack of confidence in itself feelings of guilt generalized pessimism and 
disbelief. Objective: To emphasize the benefits of exercise in the prevention and 
treatment of depression. Methodology: a systematic review of clinical trials was 
conducted, randomized or not, published between 2002 and 2012. Results: Exercise 
can bring well-being, improve self-esteem and self-confidence. Final thoughts: 
Because being a great liberator of endorphins, exercise can create good dependence 
when practiced continuously and can be associated with any other substance related to 
pleasure. 
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Introdução 

A depressão é uma patologia que possui um grande impacto social, uma 

vez que se reflete na capacidade individual e no convívio familiar. Considerada 

um problema de saúde pública é uma patologia muito recorrente nos últimos 

anos, e para seu tratamento geralmente são indicados medicamentos ou 

psicoterapias. Nos últimos anos estudos têm demonstrado que exercícios 

físicos também podem colaborar na melhora de quadros depressivos.  

As inúmeras demandas do cotidiano associadas às profundas mudanças 

sociais tem sido responsáveis por quadros de ansiedade e depressão na 

população mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

2020, a depressão será uma das doenças com maior prevalência na população 

em geral1. 

Existe um aumento da incidência de distúrbios psicológicos nos dias 

atuais. Vários fatores tentam justificar tal aumento, entre eles a tecnologia, a 

modernidade e o progresso médico-científico entre outros que modificam a vida 

humana ao mesmo tempo em que provoca certa pressão social e resulta em 

doenças de ordem psicológica2.  

Os transtornos depressivos estão ligados aos custos da assistência 

médica, tempo de trabalho perdido e diminuição da qualidade de vida. Os 

transtornos depressivos são condições tratáveis, e as opções terapêuticas têm 

crescido muito nos últimos anos e geralmente são acompanhados por quadros 

de ansiedade3. 

A ansiedade é um sentimento comum e extremamente frequente em 

todos os seres humano, e útil para a sobrevivência e proteção do indivíduo. A 

definição de tal sentimento pode, muitas vezes, ser fornecida por meio de 

metáforas, dificultando definições precisas a respeito do objeto estudado. A 

ansiedade é definida como um estado emocional desagradável, que produz 

desconforto e muitas queixas. Quando sentida em alta frequência e intensidade 

deixa de ser um fator de proteção e passa a prejudicar o indivíduo e sua 

qualidade de vida. Portanto, é importante também que se busque uma 

definição fisiológica para o fenômeno4. 



A ansiedade é um estado emocional desconfortável caracterizado por 

pressentimento de perigo iminente, atitude de espera em relação ao perigo, 

desestruturação ante o perigo, com sensação de estar desprotegido. É descrita 

como um medo sem objetivo, uma situação ou uma imagem mental e o 

indivíduo que a experimenta sabe que não se trata de uma ameaça objetiva5. 

É vista como uma resposta de adaptação do organismo que é propulsora 

do desempenho e possui componentes psicológicos e fisiológicos. Trata-se de 

um estado emocional transitório ou uma condição do organismo humano, 

caracterizada por sentimentos desagradáveis de tensão e apreensão, 

conscientemente percebidos6. 

A ansiedade patológica é descrita como uma resposta inadequada a um 

determinado estímulo em virtude de sua intensidade ou duração, sendo que 

sentir ansiedade ou desconforto em situações de exposição pessoal é normal.  

A patologia é definida a partir do momento em que o sofrimento trouxer 

prejuízo à pessoa em função dos comportamentos de fuga e esquiva de 

situações importantes da vida acadêmica, social ou profissional do indivíduo7. 

Em certo sentido, a contemporaneidade contribui para a existência 

dessas modalidades de psicopatologiase/ou mal-estar, assim como para a 

alienação do sujeito, que se faz inclusive no interior de certas práticas em 

cuidado à saúde, em virtude do que se pode denominar, entre outras coisas, 

como uma medicalização do social, embasada em uma perspectiva que tenta 

normatizar o sujeito4. 

A ansiedade, depressão e estresse estão interrelacionados uma vez que 

dizem respeito a um conjunto de sentimentos e emoções que envolvem o ser 

humano na sua globalidade8. O modelo tripartido tem três estruturas. A 

primeira estrutura é designada por distress ou afeto negativo, inclui sintomas 

relativamente inespecíficos, que são experimentados tanto por indivíduos 

deprimidos como ansiosos, mais humor deprimido e ansioso, assim como 

insônia, desconforto ou insatisfação, irritabilidade e dificuldade de 

concentração9. 



A contribuição do exercício físico ao bem-estar geral do organismo tem 

sido largamente reconhecido pela comunidade científica e pela população 

geral. O interesse tem sido voltado para o âmbito psicológico, no qual se busca 

conhecer os efeitos psicológicos do exercício físico e sua ampliação na 

prevenção e no tratamento dos transtornos mentais17.  

O exercício físico tem tido uma importante participação no tratamento da 

depressão18. Ele proporciona benefícios físicos e psicológicos como a 

diminuição da insônia e da tensão, e o bem estar emocional. Além disso, 

promove benefícios cognitivos e sociais a qualquer indivíduo18. 

O exercício físico tem tido uma importante participação no tratamento da 

depressão, uma vez que proporciona benefícios físicos e psicológicos como a 

diminuição da insônia e da tensão, e o bem estar emocional, além de promover 

benefícios cognitivos e sociais a qualquer indivíduo19. Alguns estudos indicam 

que o efeito antidepressivo da atividade física pode ser verificado rapidamente, 

sendo que três semanas de algumas seções regulares são suficientes para se 

perceber a melhora no estado de humor em pacientes com depressão 

subclínica20.  

Metodologia 

O presente artigo segue os moldes de uma pesquisa bibliográfica, com 

análise integrativa, visando fazer uma ilustração geral sobre a importância da 

atividade física no tratamento e prevenção da depressão. 

Esta revisão foi conduzida por meio de informações obtidas na base de 

dados: SCIELO, LILACS e MEDLINE. Os artigos selecionados foram escritos 

em inglês e português. Palavras-chaves utilizadas: Depressão; Exercícios 

físicos; Benefícios à saúde. Buscou-se chegar a um artigo de revisão de 

literatura, que incluísse revisões sistemáticas e ensaios clínicos, randomizados 

ou não, que conduzissem a uma maior evidência disponível na literatura. Para 

torna-se possível utilizou-se uma padronização para a revisão bibliográfica com 

o intuito de apresentar seus estudos. Foram inclusos 16 artigos dos 29 

encontrados na literatura. Dos artigos selecionados 11 foram analisados em 

razão destes tratarem especialmente do tema em estudo.  



 

Resultados 

Apresenta-se a seguir os artigos relacionados ao tema durante o estudo 

bibliográfico. 

Resultado da busca de artigos relacionados aos benefícios dos exercícios para o tratamento e 

prevenção da depressão.  

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Stella, et al., 

2002. 
Ressaltar os benefícios 
da atividade física para 
pessoas idosas. 

Revisão da literatura integrativa 
no período de 1997 a 2007. 

Devido aos comprovados benefícios 
sobre a pressão arterial, o treinamento 
aeróbico é o treinamento de escolha em 
indivíduos hipertensos, porém ele deve 
ser complementado pelo treinamento 
resistido para garantir a saúde global do 
paciente. 

Kuritza e 

Gonçalves, 

2003. 

Fazer uma reflexão 
sobre o papel e a 
importância da atividade 
física orientada, 
realizada no Hospital 
Psiquiátrico São Pedro, 
Porto alegre, no período 
de agosto a outubro de 
2003. 

16 psiquiatras e 3 professores 
de educação física. Dados 
tratados pela estatística 
descritiva verificando 
frequência, porcentagem, desvio 
padrão, média, máximo e 
mínimo das variáveis. 

O efeito da atividade física sobre o 
tratamento dos sintomas psicológicos da 
depressão é considerado moderado e 
sobre os sintomas físicos seu efeito foi 
considerado muito significativo, sendo 
que a diminuição da insônia se destacou 
como o benefício mais citado. 

Vasconcelos e 

colaboradores, 

2003. 

Conhecer a relação 
entre o exercício físico, a 
depressão e o índice de 
massa corporal (IMC). 

175 participantes (43 do sexo 
masculino e 132 do sexo 
feminino) com idades 
compreendidas entre os 18 e 27 
anos. 

 

Confirmou-se estudos prévios que 
evidenciaram os efeitos positivos do 
exercício físico sobre a depressão. 

Cheik, et al., 

2003 
Verificar a influência do 
exercício físico e da 
atividade física nos 
aspectos psicológicos 
(índices indicativos para 
depressão e ansiedade) 
em idosos. 

54 idosos saudáveis (66,85 ± 
4,42 anos), de ambos os sexos, 
que foram subdivididos em 3 
grupos: Grupo A – controle 
(indivíduos sedentários), n=18; 
Grupo B – grupo de desportistas 
(indivíduos sedentários que 
passaram a praticar exercícios 
físicos regularmente), n=18; 
Grupo C – grupo de lazer 
(indivíduos que participam de 
programas de atividade física 
não sistematizada) n=18. 

A prática regular de exercício físico 
orientado com parâmetros fisiológicos, 
pode contribuir na redução dos escores 
para depressão e ansiedade em 
indivíduos com mais de 60 anos. 

Almeida, 2004 Enfocar experiências e 
percepções dos 
trabalhadores, acerca 
das suas condições de 
vida, trabalho e saúde, 
desde fins do século XIX 
até as primeiras décadas 
do século XX. 

Revisão sistemática da literatura 
no período de 1997 a 2004. 

Novos estudos envolvendo condições de 
vida, trabalho e saúde se fazem 
necessárias, uma vez que estão ligadas 
ao bem estar cuja ausência pode 
contribuir para a depressão.  

Mattos; 

Andrade; Luft; 

2004. 

Identificar a percepção 
de psiquiatras e 
professores de 

Pesquisa de campo de caráter 
quantitativo, realizada nas 
principais clínicas de internação 

A prática regular de atividade física 
beneficia o tratamento da depressão. 
Mais estudos são necessários acerca da 



educação física atuantes 
nas clínicas psiquiátricas 
da Grande Florianópolis 
quanto à contribuição da 
atividade física no 
tratamento da depressão 

psiquiátrica da Grande 
Florianópolis. Amostra 
constituída por 16 psiquiatras e 
3 professores de educação 
física. 

influência da atividade física neste 
tratamento para que se de maior suporte 
a formação de profissionais de educação 
física e para que se estabeleça uma 
metodologia aos programas de atividade 
física (frequência, duração intensidade) 
direcionada aos objetivos do tratamento 
da depressão. 

Costa; Soares; 

Teixeira, 2007. 
Discutir a importância da 
prática regular de 
exercícios físicos como 
medida de prevenção e 
como adjuvante do 
tratamento da 
depressão, sendo o 
exercício físico uma 
importante abordagem 
não farmacológica que 
contribui para o 
desenvolvimento da 
autoestima e da 
confiança do indivíduo. 

Levantamento bibliográfico no 
período de 1999 a 2004. 

O tratamento padrão para depressão  
psicoterapia e prescrição medicamentosa 
é extremamente efetivo, porém a prática 
de atividade física é uma terapia 
adjuvante altamente benéfica. 

Andrade, 2011 Realizar uma revisão de 
literatura sobre os 
efeitos do exercício 
físico no tratamento da 
depressão. 

Pesquisa realizada nas bases 
de dados Scopus, Pubmed, 
Scielo e Google Acadêmico 
incluiu 20 artigos científicos 
publicados do ano 2000 a 2011. 

O exercício físico é eficiente na 
diminuição da depressão, e os mais 
intensos fazem maior efeito.. 

Santos, et al., 

2011. 
Verificar que fatores têm 
interferência direta no 
estresse de profissionais 
médicos em João 
Pessoa (PB) baseado 
nas variáveis de uma 
adaptação do Inventário 
de Estresse em 
Enfermeiros (IEE) 
proposto por Stacciarini 
e Trocoli (2000). 

Questionário semiestruturado, 
composto por perguntas de 
identificação do colaborador 
seguidas de 44 questões de 
múltipla escolha, aplicado a 391 
médicos que trabalhavam em 
hospitais. 

 

As variáveis não métricas submetidas à 
análise fatorial, indicando a presença de 
oito fatores para o estresse entre esses 
profissionais. Nesses fatores, as que 
apresenta maior impacto são: 
relacionamento com a equipe médica, 
relacionamento com os colegas médicos, 
trabalhar em equipe, relacionamento com 
a chefia, trabalhar em instalações físicas 
inadequadas, falta de material necessário 
ao trabalho e trabalhar em horário 
noturno. Esses resultados podem 
contribuir para o gerenciamento do 
estresse entre médicos. 

Reis, 2012. Rever de forma 
sistemática a relação da 
atividade física com a 
depressão. 

Revisão integrativa em artigos 
indexados na base de dados 
PubMed, assim como livros e 
estudos publicados em revistas 
científicas. 

A inclusão de programas de exercício 
físico nas intervenções terapêuticas da 
depressão contribuiu para a diminuição 
dos sintomas depressivos e para a 
prevenção de recaídas. Contudo, as 
doses mais eficazes a prescrever, ainda 
não foram consistentemente 
determinadas. 

 
 
Discussão 

Vários estudos como o de Andrade1, Santos5 Lima7 conceituam a 

depressão como falta de motivação, diminuição do humor, tristeza, angústia, 

isolamento entre outros. Santos4, Sadala10 e Cheik2 apontam que o estado 

emocional transitório que envolve conflitos psicológicos e sentimentos 



desagradáveis de tensão, angústia e sofrimento se caracterizam o estado 

depressivo. 

Sadala10 em seu estudo demonstrou que tais sintomas inespecíficos são 

responsáveis pela forte associação entre as medidas de ansiedade e 

depressão. Para além deste fator inespecífico a ansiedade e a depressão 

constituiriam as outras duas estruturas, com a tensão somática e a 

hiperatividade como específicas da ansiedade, e a anedonia e a ausência de 

afeto positivo como relativamente específicas da depressão. 

Outros sintomas podem ser verificados na pessoa com ansiedade. Acerca 

disso Ramon11 relata que as pupilas dilatam para que seu poder de visão geral 

aumente; porém, como consequência, diminui a capacidade de a pessoa 

perceber os detalhes que a cercam. 

 A taquicardia ocorre para que haja maior irrigação sanguínea. Dessa 

forma, é possível ao cérebro e aos músculos trabalharem mais intensamente, 

deixando a pessoa alerta e ágil. A distribuição do sangue fica concentrada nos 

órgãos necessários para uma possível ação, como grandes músculos, 

enquanto tem pouca circulação nas extremidades como mãos e pés, tornando-

os gelados e pálidos. A respiração se torna mais curta e ofegante em 

consequência do bater acelerado do coração, que exige maior oxigenação na 

circulação12. 

 Como consequência do aumento da respiração, o indivíduo pode sofrer 

falta de ar, se engasgar, sufocar e ter dores no peito. Com pouco sangue na 

cabeça, a ansiedade pode causar tonturas, visão borrada, confusão, fuga da 

realidade e sensações de frio e calor11.  

Carvalho e Colaboradores12 em revisão da literatura relatam que a 

ansiedade também é composta por respostas que modificam o ambiente e por 

ele são modificadas, ou seja, por comportamentos operantes. Respostas 

emocionais também podem identificar situações ameaçadoras. Um estímulo 

verbal, também pode evocar reações emocionais, se ao decorrer da história 

comportamental do indivíduo, o estímulo verbal foi emparelhado diversas vezes 

com alguma situação ameaçadora ou incômoda. 



Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais 

(DSM-IVTR)13 a depressão é descrita como um período de pelo menos duas 

semanas durante o qual existe humor depressivo ou perda de interesse em 

quase todas as atividades. As pessoas diagnosticadas com tal distúrbio deve 

também, experimentar pelo menos um sintoma adicional de uma lista que inclui 

alterações no apetite ou peso, sono e atividade psicomotora, diminuição da 

energia, sentimentos de desvalorização pessoal ou culpa, dificuldades em 

pensar, concentrar-se ou tomar decisões, ou pensamentos recorrentes a 

propósito da morte ou ideação, planos ou tentativas suicidas. 

Santos, et al5 em questionário aplicado a 391 médicos que trabalhavam 

em hospitais a fim de avaliar os condicionantes de stress e consequentemente 

depressão demonstrou que o relacionamento com a equipe médica, com os 

colegas médicos,  o trabalho em equipe, interação com a chefia, trabalho em 

instalações físicas inadequadas, ausência de material necessário são 

condicionantes ao surgimento de doenças que levam a depressão.  

Os estudos de Lima7, Leal8 e Romam11 chamam a atenção para 

aspectos relacionados à depressão tais como as demandas da vida moderna, 

as exigências do mundo do trabalho e sociais que muitas vezes exigem do 

indivíduo mais do que ele pode oferecer e por não conseguir atender a tais 

exigências acaba desenvolvendo transtorno de ansiedade e de depressão.  

Paes Ribeiro e Honrado9 explicam os sintomas de depressão utilizando 

o modelo tripartido que tratam da ansiedade e da depressão a partir das 

características que se sobrepõem e as que se distinguem. Tal modelo aponta 

os três fatores: Afetividade Negativa (AN), que agrupa características 

pertencentes à ansiedade e depressão; reduzido Afeto Positivo (AP), comum à 

depressão, e Hiperestimulação Fisiológica (HF), comum à ansiedade. 

Muitos estudos têm apontado ao tratamento farmacológico14 sendo que 

há casos em que a pessoa precisa ingerir tais medicamentos por um longo 

período. Mas também existem muitas pesquisas que demonstram o exercício 

físico como complemento para esse tratamento. Isso porque segundo Costa e 

colaboladores16 a condição física se diretamente associada à saúde mental e 



ao bem estar. Em casos de depressões dos tipos moderada grave ou grave e 

severa será necessário o acompanhamento de um profissional capacitado para 

auxiliar a pessoa. 

Os efeitos do uso de antidepressivos aparecem entre os primeiros 15 a 45 

dias de uso da medicação. Conforme estudo realizado por Ribeiro14 Alguns 

medicamentos a exemplo dos tricíclicos apresentam vários efeitos secundários. 

Em tratamentos mais sérios o uso desses fármacos é prescrito para mais de 

um ano, e dependendo da gravidade do quadro, vários anos.  

Vieira15 cita que atentativa de cura para o sofrimento tem como base, na 

maioria das vezes, as intervenções psicofarmacológicas, as quais, por sua vez, 

são alicerçadas em pressupostos de “normatização” dos indivíduos15. 

Uma revisão realizada por Costa16 demonstrou que exercício físico 

promove melhoras na capacidade respiratória, na reserva cardíaca, no tempo 

de reação, na força muscular, na memória recente, na cognição e nas 

habilidades sociais, além de atuar sobre a motivação que é um dos elementos 

mais importantes para superar a depressão. 

Existem explicações para a ação do exercício na depressão em duas 

principais áreas: a fisiologia e a psicologia. Em relação aos aspectos 

fisiológicos estudos têm mostrado que eles estão ligados principalmente aos 

neurotransmissores. Admite-se que existe uma complexidade grande nos 

mecanismos de liberação de substâncias conforme demonstrao por Andrade1.  

Outros estudos como de Kuritza e Gonçalves17 demonstraram que 

existem pesquisas voltadas para o âmbito psicológico, no qual se prtende 

avaliar os efeitos psicológicos do exercício físico na prevenção e no tratamento 

dos transtornos mentais17. Nessa perspectiva Reis20 destaca a autoeficácia, a 

interação social e a distração. 

Costa e colaboradores16  especificam esses beneficios em âmbito corporal 

pois,  proporciona melhoras na capacidade respiratória, na reserva cardíaca, 

no tempo de reação, na força muscular, na memória recente, na cognição e 

nas habilidades sociais, além de refletir na motivação16. 



Cheik, et al,2 em estudo realizado com 54 idosos saudáveis de ambos os 

sexos, subdivididos em 3 grupos respectivamente o controle de indivíduos 

sedentários; grupo de desportistas e grupo de lazer participando de programas 

de atividades físicas demonstrou que a  prática regular de exercício físico 

orientado com parâmetros fisiológicos, é forte auxiliador no tratamento da 

depressão. 

Vasconcelos e colaboradores13 demonstrou a partir de pesquisa realizada 

com 175 participantes de ambos os sexos com idades entre os 18 e 27 anos 

que os exercícios físicos se refletem positivamente sobre o humor e a 

motivação e consequentemente previne a depressão.  

Após levantamento bibliográfico realizado percebeu-se que os exercícios 

físicos podem trazer contribuições positivas no tratamento da ansiedade e 

depressão. Os diferentes autores demonstraram que a prática regular de 

exercícios físicos pode trazer melhoras em âmbito físico e psicológico. 

Também foi demonstrado que o tratamento farmacológico pode ser aos poucos 

substituído pelos exercícios regulares. Contudo, a eficácia de qualquer 

tratamento depende do acompanhamento de profissionais capacitados.  

Conclusão 

Estudos têm confirmado a eficácia dos exercícios físicos na prevenção e 

tratamento da depressão. Indivíduos submetidos a programas de exercícios 

orientados e acompanhados demonstram melhoria em relação a estados 

depressivos. Tanto estudos randomizados ou não revelaram que os exercícios 

físicos podem proporcionar bem estar, de maneira geral e sua prática regular 

contribui com a saúde, na manutenção de um estilo de vida independente, no 

aumento da capacidade funcional e na melhora da qualidade de vida, que 

consequentemente prevenirá estados de ansiedade e depressão.  
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