
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA DEPRESSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawson Aurélio de Araújo Coelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina, 2013-2. 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA DEPRESSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Dawson Aurélio de Araújo Coelho 

 

Orientadora : 

Flávia Gonsalves da Silva 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Departamento de Educação 

Física, como parte dos requisitos exigidos 

para a conclusão do curso. 
 

 

 

 

 

Diamantina, 2013-2. 



 

 

OS BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA DEPRESSÃO 

 

 

 

Dawson Aurélio Araújo Coelho 

 

 

 

Orientadora 

Flávia Gonsalves da Silva 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Departamento de Educação 

Física, como parte dos requisitos exigidos 

para a conclusão do curso.  

 

 

APROVADO em __ / __ /____ 

 

 

 

 

_______________________________ 

Prof.– UFVJM 

 

 

_______________________________ 

Prof.– UFVJM 

 

 

_______________________________ 

Professora Drª Flávia Gonsalves da Silva – UFVJM 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiro, agradeço a Deus por esse momento vivido no qual esse caminho terá 

bastante via e o senhor me guiará ao lugar certo, meus Pais por me ensinar o 

caminho certo com honestidade, caráter, amor, fé e humildade, meus amigos pelas 

forças, principalmente a Andressa pelo apoio nas perguntas e respostas cheio de 

gargalhadas, o Miguel no qual o tempo de terminar seu TCC foi pouco para seu 

tempo, a Flávia Gonsalves pela sua dedicação e sua enorme paciência comigo no 

TCC e o pessoal da banca a Sandra e o Sandro, obrigado pela força. AMÉM !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 6 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 8 

2.1 DEFINIÇÃO DE DEPRESSÃO E TIPOLOGIA .............................................. 8 

2.1.1 ETIOLOGIA ............................................................................................. 11 

2.1.2 SINTOMAS E DIAGNÓSTICO .............................................................. 13 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS .............................................................................. 15 

2.2 EXERCÍCIO FÍSICO....................................................................................... 17 

3. MÉTODO .................................................................................................................. 21 

4. RESULTADOS E ANÁLISE ................................................................................... 22 

5. CONSIDERAÇOES FINAIS...................................................................................30 

6. REFERÊNCIA BLIBLIOGRÁFICA......................................................................31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1. Introdução 

 

 

Na perspectiva de Guimarães e Caldas (2006) a depressão e os outros transtornos 

depressivos talvez sejam considerados uma das piores causas de sofrimento emocional e 

que interfere negativamente na qualidade de vida. Esta piora da qualidade de vida é 

reforçada na afirmação de Tolman (2009, p.9): ao escrever que “pessoas com depressão 

leve geralmente podem continuar exercendo seu trabalho e dando conta das suas 

responsabilidades, mas funcionam abaixo do seu nível normal”. Na perspectiva de 

Guimarães e Caldas (2006) este transtorno repercute de forma significativa na vida 

social e profissional das pessoas, bem como nas que fazem parte do seu convívio, além 

de ser altamente recorrente.  

A depressão maior é o tipo mais grave, por contemplar um número maior de sintomas, 

pode acontecer uma vez na vida do indivíduo ou aparecer em episódios recorrentes, 

dependendo do tipo de tratamento e o que a ocasionou (TOLMAN, 2009). 

Já segundo Silveira & Duarte (2004 p.37) “a Organização Mundial de Saúde afirma que 

a depressão será, em futuro próximo, a segunda maior causa de incapacitação, perdendo 

apenas para doenças cardiovasculares”. 

Moraes et al. (2007) citam um estudo que afirma que, nos EUA, a depressão atinge 

cerca de 9,5% dos adultos por ano, além de se estimar que a sua incidência sobre a 

população mundial seja de aproximadamente 17%. 

De acordo com a visão de Graef & Brandão (1993) a depressão se trata de um problema 

neuroquímico, que é originado com a deficiência principalmente de duas importantes 

substâncias químicas, serotonina e noradrenalina, que são neurotransmissores, e que têm 

suas origens no sistema nervoso central. 

Além de fármacos que regulam a deficiência de neurotransmissores, há outras 

alternativas para o tratamento da depressão, como psicoterapias, grupos de apoio, 

exercícios físicos, entre outros. 

Assim, este estudo tem como objetivo verificar o que as pesquisas publicadas no Brasil 

demonstram sobre a relação dos exercícios físicos e depressão maior, especificamente 

como e por que podem ser uma prática terapêutica alternativa a essa psicopatologia. 

 A depressão produz um pesado ônus para o enfermo, sua família e também para a 

sociedade, uma vez que a perda de produtividade está relacionada muitas vezes à faltas 
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a escola, ao trabalho e a compromissos sociais. Furegato, Santos & Silva (2010, p. 510) 

ao fazer uma comparação desta doença com as demais afirmam que “projeções indicam 

que, em 2020, o custo global medido em termos de anos de vida, ajustados por 

incapacitação, ficará atrás somente das doenças cardíacas e isquêmicas”. A justificativa 

deste estudo se fundamenta na contribuição que o exercício físico pode oferecer para 

que o impacto desta doença perante a sociedade possa diminuir, haja vista que o 

exercício físico pode contribuir não só na profilaxia, mas também na prevenção deste 

transtorno do humor. 

Segundo Domingues & Neri (2009) exercício físico e atividade física são termos 

diferentes sendo a atividade física movimentos corporais produzidos por músculos 

resultando em um gasto energético e o exercício físico uma complexidade especifica em 

relação à atividade física, cujas características prendem-se ao fato de ser planejado, 

estruturado e repetitivo, e tem como objetivo manter ou melhorar o fortalecimento 

muscular, sistema cardiovascular, perda de peso, dentre outros, no qual abordará 

somente o exercício físico.  

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo. Os seguintes 

aspectos foram respeitados como critérios para metodologia durante a pesquisa: nas 

plataformas virtuais BVS e Bireme, foram feitas buscas nas quais as palavras-chave 

foram depressão/exercício físico e depressão/atividade física. Dos artigos que 

apareceram nestas buscas foram feitas as seleções de acordo com os seguintes critérios: 

palavras-chave, artigos somente em português, artigos publicados nos últimos cinco 

anos, não repetir artigo e depressão sem outra condição clínica. 
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1. Revisão Bibliográfica 

 

 

1.1. Definição de Depressão e Tipologia 

 

A depressão é um transtorno de humor em que as pessoas de um modo geral apresentam 

flutuações de afeto em resposta a acontecimentos da sua vida diária. Contudo 

Guimarães (1993, p.79) afirma que “em algumas pessoas, no entanto, estas respostas 

assumem um caráter inadequado em termos de severidade, persistência ou 

circunstâncias desencadeadoras, caracterizando, assim, a ocorrência de um distúrbio 

afetivo”.  

Segundo Tolman (2009, p.10) “os resultados de dois estudos em grande escala e bem 

projetados a respeito da prevalência da depressão demonstraram que entre 5 e 15% dos 

norte-americanos sofrem de depressão maior em algum momento da vida”. Ele reitera 

que 6 a 17% deles ainda irão apresentar um episódio depressivo maior em algum 

momento da vida. A depressão maior é o tipo mais grave, por contemplar um número 

maior de sintomas. Pode acontecer uma vez na vida do indivíduo ou aparecer em 

episódios recorrentes, dependendo do tipo de tratamento e o que a ocasionou. 

Especificamente para depressão em mulher, os dados da Organização Mundial da Saúde 

mostraram-se uma crescente prevalência, uma estimativa que cerca de 5% da população 

mundial sofre de depressão e o diagnostico é duas vezes maior em mulheres que em 

homens devido fatores emocionais mais expressivos pelo sexo feminino. O mesmo são 

muito mais abertas para aceitar e revelar que sofrem de depressão. O homem acha que 

admitir que está com esse mal é um sinal de fraqueza (VIEIRA, et al. 2006). 

Ao citar estudos de prevalência, Tolman (2009) relata que os índices mais altos de 

depressão estão entre as mulheres. Alguns aspectos observados pelo autor são citados 

para justificar este fato, sendo eles: as mulheres possuem uma maior predisposição do 

que os homens para desenvolver desamparo aprendido
1
devido a fatores sociais, têm 

tendência a se ater mais a padrões de pensamento negativo, e assumem como padrões de 

beleza e aceitação as imagens vistas na mídia. Tolman (2009, p.11) cita o estudo de 

outro autor que indica que fatores psicológicos, “como autodepreciação, sentir-se 

                                                 
1
 Desamparo aprendido caracteriza-se pela ausência de controle do indivíduo a situações aversivas que o 

impedem de aprender/desenvolver estratégias para controla-las ou elimina-las. 
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desvalorizado e ter problemas de concentração, são preditores mais específicos e mais 

fortes de depressão futura do que sintomas médicos como a insônia.”. 

Segundo Del Porto (1999, p.7), “é preciso lembrar que o termo depressão, na linguagem 

corrente, pode designar tanto um estado afetivo normal quanto um sintoma, uma 

síndrome e uma ou várias doenças”. Ou seja, este termo pode designar desde um 

sentimento até o transtorno propriamente dito. Devido a este fato, criou-se um estigma 

social de um transtorno “mental”, e em razão disso, segundo Tolman (2009, p. 11) 

“médicos, psiquiatras e outros grupos profissionais promoveram historicamente o 

conceito de depressão e outros transtornos mentais como “doenças”. A partir do 

momento que ela é entendida como tal, devemos considerar o impacto que se tem sobre 

a qualidade de vida, produtividade e incapacitação social que pode promover a pessoas 

que estão por ela acometidas, o que fortalece a afirmação de Del Porto (1999) de que os 

estados depressivos, pela sua prevalência e pelos problemas que acarretam, têm enorme 

importância como problema de saúde pública. 

Para Kaplan et al. (1997), que utilizam o DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, 4ª edição da Associação Americana de Psiquiatria) e o CID 10 

(Código Internacional de Doenças – 10° revisão) classifica a depressão em: episódio 

depressivo, episódio afetivo bipolar, episódio maníaco, transtorno depressivo recorrente 

e transtorno persistente do humor (ciclotimia e distimia). Há ainda os níveis de 

depressão: leve, moderado e grave. Entre os transtornos do humor, há o transtorno 

depressivo maior (ou transtorno unipolar) e transtorno bipolar, que são considerados os 

mais recorrentes. O transtorno depressivo maior pode ser recorrente ou o paciente pode 

apresentar episódios depressivos. A classificação do transtorno depressivo maior pode 

ser: 1) transtorno depressivo maior com ou sem aspectos psicóticos, 2) transtorno 

depressivo maior episódio único, 3) transtorno distímico e 4) transtorno depressivo 

maior recorrente.  

Já no transtorno bipolar, segundo os mesmos autores, o paciente pode apresentar tanto 

episódios depressivos, quanto episódios maníacos (transtorno bipolar II), ou somente 

episódios maníacos (transtorno bipolar I). Podem ser dividido em: 1) transtorno bipolar 

I, episódio maníaco único, 2) transtorno bipolar I, recorrente, 3) transtorno bipolar I, 

episódios mistos, 4) transtorno bipolar ciclotímico, 5) transtorno bipolar II (KAPLAN et 

al., 1997). Com relação às características trans-seccionais dos sintomas este pode ser 

dividido em transtorno bipolar I, com características melancólicas, transtorno bipolar I, 
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com características atípicas e transtorno bipolar I, com características catatônicas. Já 

com relação aos especificadores de curso este pode ser dividido em ciclagem rápida, 

padrão sazonal, início no pós-parto e especificadores de curso longitudinal.  

Kaplan et al. (1997) também referenciam o transtorno distímico e o transtorno 

ciclotímico, e sugerem serem formas leves de transtorno depressivo maior e transtorno 

bipolar I, respectivamente. Embora os mesmos possam estar relacionados, suas 

diferenças residem nos fatores biológicos e psicossociais. Para Kaplan et al. (1997, 

p.529) “O transtorno distímico é crônico se caracteriza pela presença de um humor 

deprimido (ou irritável em crianças e adolescentes) durante a maior parte do dia, na 

maioria dos dias.” Já com relação ao transtorno ciclotímico os autores reiteram que ele 

se configura por episódios de hipomania e de depressão leve.  

Os autores ainda referenciam outros transtornos do humor, sendo eles o transtorno 

depressivo sem outra especificação, que se subdivide em transtorno depressivo menor, 

transtorno depressivo breve recorrente e transtorno disfómico pré-menstrual. Ainda 

segundo os autores, podemos citar o transtorno bipolar II, o transtorno bipolar sem outra 

especificação, o transtorno do humor devido a uma condição médica geral, o transtorno 

do humor induzido por substância e o transtorno do humor sem outra especificação. 

Em decorrência da diversidade tipológica que esse transtorno tem, o presente estudo 

abordará apenas a depressão maior, tanto em seus aspetos clínicos, como nas possíveis 

contribuições do exercício físico como forma terapêutica alternativa. 
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1.1.1. Etiologia 

 

Guimarães (1993) escreve que a partir de estudo da etiologia dos distúrbios afetivos, é 

possível afirmar que famílias que possuem em sua cadeia genética filhos gêmeos ou até 

mesmo adotivos, são mais vulneráveis ao aparecimento de transtornos de humor. 

Familiares de pacientes unipolares têm de 14 a 18% de incidência em desenvolver o 

transtorno.  

Guimarães (1993 p.83) salienta que: 

[...] fatores ambientais desempenham um papel na origem dos 

distúrbios afetivos. Sabe-se, por exemplo, que fatores como a ausência 

de um bom apoio social, dificuldades psico-sociais crônicas e perda da 

mãe na primeira infância, favorecem o aparecimento de crises 

depressivas. Outro fator importante para o desencadeamento de 

quadros depressivos parece ser o estresse. 

 

Guimarães (1993 p.84) lembra que: 

[...] hepatite, pneumonia viral, mononucleose infecciosa, brucelose, 

carcinoma de pâncreas, disfunção tireoideana, hiperparatireoidismo, 

diabetes melitus mal controlado, fases iniciais de demência, epilepsia 

do lobo temporal, lesões expansivas cerebrais, esclerose múltiplas. [...] 

estão associadas à indução ou perpetuação de sintomas afetivos. 
 

Os eventos estressantes da vida, como perda de pessoas ou abuso sexual ou físico 

aparentemente aumentam a incidência da depressão ao tornarem a resposta cerebral ao 

estresse mais sensível e intensa. O potencial para reações ao estresse resulta em 

alterações substanciais na neuroquímica e na estrutura do cérebro, ocasionando traumas 

precoces que causam danos ou reduz o crescimento neuronal no hipocampo (estrutura 

cerebral importante vinculada aos transtornos do humor).  

Além de eventos estressantes que podem ocasionar a depressão, vulnerabilidade 

psicológica e biológica (genética) são outros dois fatores envolvidos na etiologia de tal 

transtorno. Tolman (2009) afirma que, além de vários genes que influenciam na 

personalidade do indivíduo, em interação com aspectos ambientais, a serotonina e a  

noradrenalina são dois neurotransmissores que tem como uma de suas funções ajustar o 

humor diante das possibilidades de cada um em responder a situações estressantes. 

Uma das hipóteses biológicas para a depressão é a das monoaminas, que explica a 

depressão como consequência da diminuição nos níveis dos neurotransmissores 

monoaminérgicos (serotonima e noradrenalina) (BEAR, CONNORS e PARADISO, 

2002). Tendo em vista tal hipótese, o tratamento com antidepressivos elevam os níveis 
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de neurotransmissores, mas de diferentes formas, dependendo do tipo de fármaco. Os 

mais comuns são os compostos tricíclicos (imipramina), a fluoxetina, inibidores 

seletivos de recaptação de noradrenalina e inibidores da MAO (Inibidores de 

Monoamina Oxidase) (BEAR, CONNORS e PARADISO, 2002). 

Ainda, os fatores cognitivos como pensamentos negativos a respeito do mundo e dos 

relacionamentos, podem causar depressão, assim como, por fim, os efeitos interpessoais 

e as exigências sociais também podem estar ligados a fatores emocionais e sociais que 

afetam a qualidade dos relacionamentos e que se ligam ao estresse. 
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1.1.2. Sintomas e Diagnóstico 

 

Segundo Tolman (2009), a depressão é um transtorno emocional que varia de grau leve 

a grave, sendo que os clínicos classificam a gravidade da depressão de acordo com o 

número de sintomas manifestados pelo paciente, além do seu impacto nas atividades do 

cotidiano. Assim, os pacientes que são classificados com o grau “leve” devem 

apresentar um mínimo de cinco sintomas, além do fato de que o clínico deve considerar 

o prejuízo funcional “menor”. Já os pacientes classificados com o grau “grave” devem 

apresentar mais do que cinco sintomas, além do fato de que o clínico avalie que o grau 

de prejuízo funcional esteja interferindo acentuadamente nas atividades do cotidiano.  

Tolman (2009) reproduz esta lista de critérios do DSM-IV para o diagnóstico do 

transtorno depressivo maior, que na realidade, define um grupo ou família de formas de 

depressão relacionadas. O autor ressalta que é importante que o clínico saiba se o 

episódio atual é o único e primeiro episódio do paciente. O autor reitera que o referido 

manual possui outros especificadores detalhados para os episódios depressivos atuais. 

Esses especificadores servem para que o clínico defina a natureza do transtorno, além de 

fazer uma estimativa do seu futuro curso, incluindo: 

 A relação com os descritores do curso, há uma divisão entre crônico (sintomas 

contínuos de depressão durante dois anos ou mais) ou recorrente (mais de um 

episódio depressivo); portanto se a depressão é recorrente, o clínico pode definir 

o quanto a pessoa se recuperou entre os episódios depressivos (chamada de 

recuperação interepisódica). Há a possibilidade também de existir um padrão 

sazonal (p. ex., aparecimento e remissão em períodos específicos do ano, 

geralmente iniciando no outono ou no inverno e desaparecendo na primavera). 

 Características referentes ao transtorno, tais como: 

 Catatonia – Condição rara que geralmente envolve sintomas como mutismo, 

atividade motora sem objetivo ou ausência total de movimento ou falta de 

resposta/reação. 

 Melancolia – Depressão mais grave pela manhã, despertar muito cedo. 

 Atípica – Reatividade do humor eventual, hipersonia, sensações de peso nos 

braços e nas pernas. 

 Há ainda a possibilidade de aparecimento do transtorno no pós-parto (iniciando 

nas primeiras quatro semanas após o nascimento da criança). 
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Segundo Tolman (2009, p.19) os critérios para transtorno depressivo maior são: 

A. No mínimo cinco dos seguintes sintomas estiveram presentes 

durante o mesmo período de duas semanas e representam uma 

alteração a partir do funcionamento anterior; pelo menos um dos 

sintomas é (1) humor deprimido ou (2) perda do interesse ou 

prazer. 

Nota: Não incluir sintomas nitidamente devido a uma condição 

médica geral ou alucinações ou delírios incongruentes com o 

humor. 

1. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, 

indicado por relato subjetivo (p. ex., sente-se triste ou vazio) ou 

observação feita por terceiros (p. ex., chora muito). 

Nota: Em crianças e adolescentes, pode ser humor irritável. 

2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase 

todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias 

(indicado por relato subjetivo ou observação feita por terceiros). 

3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta (p. ex. 

mais de 5% do peso corporal em um mês) ou diminuição ou 

aumento do apetite quase todos os dias. 

Nota: Em crianças, considerar incapacidade de apresentar os 

ganhos de peso esperados. 

4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. 

5. Agitação ou retardo psicomotor todos os dias (observáveis por 

outros, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou 

estar mais lento). 

6. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. 

7. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada 

(que pode ser delirante) quase todos os dias (não meramente 

autorrecriminação ou culpa por estar doente) 

8. Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão, 

quase todos os dias (por relato subjetivo ou observação feita por 

outros). 

9. Pensamentos de morte recorrentes (não apenas medo de 

morrer), ideação suicida recorrente sem um plano específico 

para cometer suicídio. 

B. Os sintomas não satisfazem os critérios para Episódio Misto 

C. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou 

prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras 

áreas importantes da vida do indivíduo. 

D. Os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos de uma 

substância (p. ex. droga de abuso ou medicamento) ou de uma 

condição médica geral (p. ex., hipotireoidismo). 

E. Os sintomas não são mais bem explicados por Luto, ou seja, após a 

perda de um ente querido; os sintomas persistem por mais de dois 

meses ou são caracterizados por acentuado prejuízo funcional, 

preocupação mórbida com desvalia, ideação suicida, sintomas 

psicóticos ou retardo psicomotor. 
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1.1.3. Características 

 

Segundo Tolman (2009) as características do indivíduo podem variar muito dependendo 

da duração, da gravidade e dos sintomas da depressão, uma vez que a duração e a 

gravidade se configuram como os fatores mais importantes, e são diretamente 

proporcionais à apresentação dos sintomas típicos, que se dividem em depressão 

retraída e depressão agitada. Ainda é importante lembrar que Tolman (2009, p. 21) 

reforça que “os pacientes com depressão leve variam mais em sua apresentação inicial; 

aqueles com depressão moderada e grave variam menos”. 

As características da depressão típica retraída, Tolman (2009) cita que as emoções e o 

afeto dos pacientes depressivos podem se configurar como inibido ou lábil. Já com 

relação aos aspectos cognitivos entende-se que estes indivíduos apresentam um padrão 

pessimista de pensamento, tendo dificuldade em considerar eventos positivos da vida e 

recriminando seus comportamentos, decisões e ações, e assim apresentam sentimentos 

de desamparo, impotência ou desesperança. Portanto, se comportam de forma isolada e 

quieta, sendo que seu tom de voz é baixo (o que torna difícil a comunicação), têm o 

costume de abaixar a cabeça e evitar o contato visual e muitas vezes se mostram 

isolados socialmente. É comum também que estas pessoas não forneçam informações 

pessoais de forma espontânea, além de frequentemente responderem dizendo “não sei”. 

Já em pacientes com a apresentação típica agitada, Tolman (2009, p. 22) afirma que eles 

“podem apresentar um pouco mais de ruminações, o que perturba o adormecer, e podem 

relatar índices mais altos de insônia intermediária, além de insônia terminal”.  Em 

relação às emoções e afeto, também podem se configurar como inibido ou lábil, mas se 

apresentam de forma mais preocupada do que isolada e geralmente são tensos, 

apresentando mais ressentimento do que culpa, embora ambos estejam presentes. É 

comum também que os mesmos possam se sentir magoados/ressentidos sem saber como 

se expressar. Cognitivamente, estes pacientes sentem-se insignificantes, ignorados ou 

rejeitados, costumam interpretar negativamente os acontecimentos a sua volta, 

enfatizando o quanto a vida pode ser injusta. Eles também podem desenvolver uma alta 

expectativa em relação aos outros e a eles mesmos, sendo que quando estas expectativas 

não são correspondidas podem se sentir magoados, ressentidos e desvalorizados. 

Quanto aos seus objetivos, podem encarar o futuro como algo sombrio e ativamente 

hostil. A característica principal em relação ao comportamento é um movimento motor 



 

16 

 

aumentado; são pessoas geralmente inquietas, mesmo estando sentados costumam 

mover com frequência a cabeça, os braços e as pernas. Em certas ocasiões, podem ter 

explosões de raiva direcionadas ao clínico ou com qualquer outra pessoa que tenta fazer 

com que o depressivo modifique o comportamento. Entretanto, pode ser que essas 

breves explosões, sejam seguidas de arrependimento ou autoacusação. Com relação ao 

fornecimento de informações pessoais são espontâneos, mas se mostram bastante 

impacientes. 
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1.2. Exercício Físico 

 

O exercício físico, de modo geral, pode ser usado no sentido de retardar a diminuição 

das funções orgânicas, promovendo melhoras na capacidade respiratória, na reserva 

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

habilidades sociais (CHEIK ET AL. 2003 p.48). Os mesmos autores complementam 

afirmando que: “vale salientar que os exercícios físicos devem ser executados de forma 

preventiva, ou seja, antes de a doença apresentar suas manifestações clínicas”.  

No exercício físico planejado e estruturado segundo Cheik et al. (2003), ocorre 

liberações de hormônios (endorfina e dopamina) pelo organismo através das células do 

sistema nervoso central,  proporcionando um efeito tranqüilizante e analgésico no 

executante até mesmo após um grande esforço físico. Guerra et al. (2008) ainda 

complementa afirmando que o exercício físico tanto na parte aeróbica quanto na parte 

de força muscular é um bom coadjuvante no tratamento em longo prazo na depressão. 

Cheik et al. (2003) complementa dizendo que: 

Durante a realização de exercício físico, ocorre liberação da b-endorfina e da 

dopamina pelo organismo, propiciando um efeito tranqüilizante e analgésico 

no praticante regular, que freqüentemente se beneficia de um efeito relaxante 

pós-esforço e, em geral, consegue manter-se um estado de equilíbrio 

psicossocial mais estável frente às ameaças do meio externo. 

 

A produção de adrenalina e noradrenalina nas primeiras semanas de exercícios físicos 

padronizado cai rapidamente, isso ocorre com a diminuição dos batimentos cardíacos 

(bradicardia) e conseqüentemente uma menor pressão arterial, ocorrendo no praticante 

uma adaptação simpatoadrenal. Essas adaptações são favoráveis, pois elas reduzem as  

demandas de oxigênio pelo coração durante o exercício e provavelmente durante outras 

formas de estresse (MCARDLE et al. 2008). 

O exercício físico ajuda no desenvolvimento do hipocampo por meio da ampliação de 

rede neural neurogênese
2
, potencializando assim a longa duração e do fator 

neurotrófico
3
 derivado do cérebro, ocasionando o mesmo objetivo que os fármacos 

antidepressivos, segundo Moraes et al., (2007).  

 

 

                                                 
2
 Neurogênese é o processo de formação de novos neurônios no cérebro. 

3
 Neurotrófico promove o crescimento ou regeneração do sistema nervoso. 
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Sobre o exercício aeróbio, Girdwood et al. (2011 p. 543) afirma que:  

O exercício físico, em particular o chamado aeróbio, realizado com 

intensidade moderada e longa duração (a partir de 30 mim) propicia alívio do 

estresse ou tensão, por causa de um aumento da taxa de um conjunto de 

hormônios denominados endorfinas que agem sopre o sistema nervoso, 

reduzindo o impacto estressor do ambiente e, com isso, pode prevenir ou 

reduzir transtornos depressivos, o que é comprovado por vários estudos. 

Segundo Stella et al. (2002) O exercício físico apresenta a vantagem em relação ao 

tratamento com remédios, de não gerar efeitos colaterais indesejáveis, além de sua 

prática exigir do paciente o oposto da atitude relativamente passiva de tomar uma pílula, 

gerando assim um maior comprometimento ativo que pode ocasionar uma melhoria da 

auto-estima e auto-confiança.  

Vieira et al. (2007) afirmam que a prática do exercício físico provoca benefícios 

psicofisiológicos a curto prazo melhorando o condicionamento físico, até mesmo sob as 

circunstância do tratamento da depressão de nível moderado. Portanto, esta alternativa 

está sendo largamente discutida ultimamente, visto que há uma alta adesão por parte de 

psiquiatras, associando o exercício físico ao tratamento medicamentoso e psicoterápico 

da depressão. 

Historicamente, este transtorno do humor já passou por vários tipos de entendimento, 

desde um mal proporcionado pelos Deuses, na Grécia antiga (Cordás, 2002), até a 

compreensão que temos hoje de um desequilíbrio de neurotransmissores (redução da 

atividade serotoninérgica e noradrenérgica) associada a outros fatores biológicos, 

genéticos e psicossociais (Kaplan et al., 1997). Devido a este confuso contexto, os 

profissionais da área da Psiquiatria têm diversas formas de tratar este transtorno do 

humor, baseados em perspectivas puramente biológicas até perspectivas mais 

abrangentes, que levam em consideração todos os fatores envolvidos em sua 

compreensão. Por isso, o tratamento através do exercício físico apareceu neste contexto, 

visto que sua prática influencia tanto fatores biológicos, como sociais e psicológicos. 

Em um estudo sobre os efeitos benéficos da atividade física na aptidão física e saúde 

mental durante o processo de envelhecimento, Matsudo & Matsudo (2000) relatam 

efeitos na composição corporal, efeitos nas variáveis neuromotoras, efeitos nos aspectos 

metabólicos e efeitos na saúde mental. E dentre os últimos, a diminuição do stress e da 

ansiedade (tensão emocional), se configuram como um dos mais importantes, sendo que 
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alguns dos seus mecanismos a curto e a longo prazo foram analisados por Spirduso 

(1995) apud Matsudo & Matsudo (2000, p.73): 

A – Efeitos a curto prazo: aumento do fluxo sanguíneo cortical; alterações 

nas aminas biogênicas; liberação de opióides endógenos; aumento da 

temperatura corporal, melhora da resposta ao stress; aumenta a 

neurotransmissão de catecolaminas e diminui a tensão muscular; modifica a 

atividade das ondas cerebrais. 

B – Efeitos a longo prazo: alterações nos níveis e características das 

catecolaminas cerebrais; alteração da transmissão sináptica; liberação de 

opióides endógenos. 

Ainda segundo o estudo dos mesmos autores foi possível concluir-se que, de acordo 

com estudos epidemiológicos, pode-se confirmar que há risco menor de desordens 

mentais para pessoas moderadamente ativas fisicamente, do que para as sedentárias, e 

ainda, exercício aeróbio moderado, com frequência de pelo menos três vezes por 

semana, durante 20 minutos ou mais, pode ter efeito no tratamento adjunto das 

desordens da ansiedade e do humor, apesar de não haver um consenso entre os autores 

da área da Saúde, visto que alguns sugerem exercícios aeróbios e outros anaeróbios, 

mas sempre se comprovando o efeito positivo dos dois ao final. Podemos perceber esta 

indefinição quando Guerra et al. (2008, p. 151) afirmam que em relação aos estudos 

encontrados “a maioria [dos estudos] concluiu que o exercício físico promove uma 

diminuição significativa no quadro depressivo. Além disso, os estudos demonstraram 

que não houve diferença entre exercícios aeróbicos e de força, ou seja, ambos 

apresentaram efeitos positivos [...]”. Matsudo & Matsudo (2000) também falam que 

vários fatores psicológicos têm influência sobre os efeitos antidepressivos e ansiolíticos 

do exercício, os quais destacam-se, auto-eficácia, sublimação, mudança 

comportamental-cognitiva, efeitos de grupo, auto-hipnose, relaxamento físico e melhora 

na qualidade do sono. 

Segundo Stella et al. (2002, p.96) “são vários os mecanismos que têm sido propostos, 

através dos quais a atividade física pode reduzir a incidência de depressão[...]”, 

entretanto os autores afirmam que não há conclusões definitivas acerca desses 

mecanismos, mas que dois deles, que são constantemente discutidos, apontam níveis 

aumentados de dois tipos de neurotransmissores pós-exercício, sendo eles as 

monoaminas e as endorfinas. 

Diante do descrito neste capítulo, pudemos constatar uma relação positiva entre 

exercício físico e bem estar psicológico. Portanto, o exercício físico se configura como 
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uma alternativa muito interessante no tratamento da depressão, pois está associado ainda 

a um baixo custo e um comprometimento ativo do paciente, além de não gerar efeitos 

colaterais e contribuir para uma melhor auto avaliação do adepto. Diante dos estudos 

que observamos durante nossa pesquisa, o exercício é eficaz no tratamento desse 

transtorno do humor, desde que realizado de forma crônica. Tolman (2009), por 

exemplo, sugere que esse tempo deve ser de pelo menos um ano. Então, é necessário 

que os profissionais da área da Educação Física se apropriem do que lhes cabe dentro 

desse processo, e se preparem para atender a este tipo de demanda, visto que este é mais 

um campo de atuação para a área. Para que isto aconteça é importante que se estude 

cada vez mais a relação entre o exercício físico e a depressão. 
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3. Método 

 

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo. Os seguintes 

aspectos foram respeitados como critérios para a escolha dos artigos: nas plataformas 

virtuais BVS e Bireme foram feitas buscas nas quais as palavras-chave foram 

depressão/exercício físico e depressão/atividade física, artigos somente em português, 

artigos publicados nos últimos cinco anos, não repetir artigo, o tipo de depressão 

investigada foi a depressão maior (necessidade de definir uma devido há diversidade de 

tipos dessa psicopatologia) e o transtorno depressivo deveria ser estudado sem outra 

condição clínica associada. Foram encontrados 07 artigos a partir desses critérios. 
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4. Resultados e Análise 

 

A partir critérios estabelecidos, sete artigos foram selecionados. Para melhor 

compreender a relação entre exercício físico e depressão, as informações dos artigos 

foram organizadas em 4 categorias: Tipo de pesquisa; Público participante das 

pesquisas; Tipo de Exercícios físicos indicados e Benefícios dos exercícios para o 

tratamento da depressão. 

Os resultados foram expostos em forma de tabela, para facilitar a visualização e 

compreensão dos mesmos. Os textos estudados são os seguintes: 1) Vieira, Porcu e 

Rocha trataram da Prática de Exercícios Físicos Regulares como Terapia 

Complementar ao Tratamento de Mulheres com Depressão; 2) Girdwood, Araújo e 

Pitanga falam sobre os Efeitos da Atividade Física no Tratamento da Depressão na 

Mulher; 3) Domingues e Neri abordaram a Atividade Física Habitual, Sintomas 

Depressivos e Doenças Auto-Relatadas em Idosos da Comunidade; 4) Nascimento, et 

al. investigaram os Exercícios Físicos Generalizados Capacidade Funcional e Sintomas 

Depressivos em Idosos Brasileiros; 5) Souza, Serra e Suzuki sobre Atividade Física e 

Nível de Depressão em Idosas; 6)  Machado et al. abordaram sobre o Transtorno 

Depressivo Maior: Avaliação da Aptidão Motora e da Atenção; 7) Borges et al. 

discutiram o Rastreamento Cognitivo e Sintomas Depressivos em Idosos Iniciantes em 

Programa de Exercício Físico.   

 

TABELA 1: CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE PESQUISAS 

ENCONTRADOS NOS ARTIGOS 

 

PESQUISAS NÚMERO DE ARTIGOS PERCENTUAL 

Pesquisa de Campo 2 28,57% 

Caso Controle 4 57,15% 

Revisão de Literatura 1 14,28% 

TOTAL 7 100% 

 

Na tabela 1, 57,15% dos artigos abordam o tipo de pesquisa caso controle, 14,28% 

estudam as revisões literárias e 28,57% dos estudos pesquisa de campo. 

Souza et al. (2012); Nascimento et al. (2013); Domingues et al. (2009) E Vieira et al.  



 

23 

 

citam em seus trabalhos que um estudo caso-controle é um estudo em grupo ou série de  

pacientes que tem determinada doença de interesse (caso) e um grupo de indivíduos sem 

a doença (controle ou grupo de comparação) sendo então comparados para se 

determinar quais fatores estão associados com a doença em estudo. Essa comparação é 

feita com relação a proporção de indivíduos que tiveram a exposição ou características 

de interesse. Caso haja associação entre a exposição e a doença, a proporção de pessoas 

expostas entre os casos será maior do que entre os controles (ESTRELA, 2005).  

A revisão de Literatura são estudos com objetivo bastante positivo no sentido que 

obriga o autor a aprofundar-se na literatura pertinente, e relatar para o leitor de forma 

clara o status atual do conhecimento sobre o tema (SPECTOR, 2002). 

Spector (2002, p.28) complementa afirmando que: 

A revisão tem que descrever todos os trabalhos relevantes que já foram 

realizados sobre o tema da tese, [...] é preciso informar o que os autores 

concluíram e, se necessário, acrescentar um comentário sobre as limitações 

do estudo em questão. Também é preciso confrontar as evidências 

contraditórias existentes. 

 

 

Machado et al. (2009) e Borges et al. (2007) desenvolveram pesquisa de campo, sem 

denominar qual é o tipo. Borges (2007) faz um estudo sociodemográfico, utilizando um 

questionário com 15 perguntas (idade, sexo, estado civil, renda e escolaridade, entre outros), 

para identificar as variáveis que podem estar associadas a depressão, em idosos iniciantes 

em programa de exercícios físicos e o MEEM (Mini Exame de Estado Mental). O estudo foi 

feito com 121 pessoas e constatou que quanto maior a escolaridade e renda, melhor foi o 

seu desempenho no MEEM, no entanto, não foi observada associação positiva entre 

depressão e variáveis sociodemográficas.  
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TABELA 2: CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS PESQUISAS 

 

POPULAÇÃO NÚMERO DE ARTIGOS PERCENTUAL 

Idosos de ambos os sexos 3 42,85% 

Mulheres idosas 1 14,3% 

Mulheres adultas 3 42,85% 

TOTAL 7 100% 

 

Tabela 2 relata as caracterizações dos participantes das pesquisas estudadas, sendo que 

42,85% foram idosos de ambos os sexos com média de idade 68 anos; 42,85% mulheres 

adultas com média de idade 43 anos e 14,3% somente com mulheres idosas com média 

de idade 65 anos. Há uma predominância de mulheres nos estudos, que Girdwood 

(2012, p.539) a explica da seguinte forma:  

[...] entre os anos de 1981 e 2002, a atividade feminina elevou-se de 32,9% 

para 46,6%. Com o aumento da inserção feminina no mercado de trabalho, as 

mulheres se vêem forçadas a ter uma tripla jornada de trabalho – atribuições 

exercidas em casa, no trabalho, e na qualificação (estudos)[...]. 

 

Vieira (2007) ainda completa a predominância por meio dos dados da Organização 

Mundial da Saúde, que estima que a população mundial do sexo feminino depressiva 

vem crescendo cerca de duas vezes mais em relação aos homens, sendo que 5% da 

população mundial sofre de depressão. O fato da mulher ser simbolizada como sexo 

frágil, que implica em menor força em relação aos homens, e por isso pode ser 

dominada, além de poder expressar mais visivelmente suas emoções do que os homens,  

é um aspecto a ser considerado na prevalência feminina para a depressão. Como esta 

psicopatologia é uma alteração de humor, que é constituído por emoções, logo é 

socialmente mais aceito, ao longo da história, a mulher expressar suas angústias que o 

homem. No entanto, já se observa mudanças nesse cenário.        

A depressão pode se desenvolver em várias pessoas de idades diversas, mas nos textos 

estudados prevalecem às pesquisas com idosos de ambos os sexos, pois a estatística 

mundial sobre o desenvolvimento de sintomas depressivos variam entre 10,3% e 13,5% 

em idosos. No Brasil essa prevalência chega a 14,3% (BORGES, 2007), provavelmente 

pela população do país estar envelhecendo num processo rápido nas ultimas décadas 

devido a vários fatores externos, como modo de vida, hábitos pessoais e alterações 

biológicas que é um processo natural da vida (SOUZA, 2012).  
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A depressão é uma doença muito comum entre os idosos brasileiros devido ao difícil 

acesso ao diagnóstico e tratamento. Outro aspecto importante é que idosos com maior 

índice de depressão apresentam quadros irregulares, como problemas clínicos e sociais 

simultâneos, dificultando assim o diagnostico do transtorno (BORGES, 2007). Para 

Borges (2007 p.274) “portanto é fundamental que os profissionais da saúde tenham 

familiaridade com as características da depressão no idoso e estejam preparados para 

investigar a presença de seus sintomas”. 
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TABELA 3: CARACTERIZAÇÃO EXERCÍCIOS FÍSICOS INDICADOS NO 

TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 

 

PESQUISAS NÚMERO DE ARTIGOS PERCENTUAL 

Aeróbio 6 75% 

Resistido  1 12,5% 

Não Citado 1 12,5% 

TOTAL 8
4
 100% 

 

Na tabela 3, evidenciam os tipos de exercícios físico indicado como tratamento 

alternativo para a depressão. Os resultados acima mostram prevalência do exercício 

aeróbico, que segundo Girdwood (2011, p.545) “por ser feita por pessoas de qualquer 

idade ou classe social”, baixo custo e poder ser praticado em uma praça perto de sua 

residência, ou até mesmo em academias, quando é acessível. O exercício aeróbio pode 

proporcionar ao indivíduo alívio ao estresse, pela liberação dos hormônios do prazer, a 

endorfina e dopamina, além da melhora no condicionamento físico e no fluxo sanguíneo 

cerebral.  

O exercício aeróbio em suas características gerais, ocasiona melhora endógena na 

liberação de substâncias opióides como a endorfina, que provoca um prazer no 

indivíduo (VIEIRA; PORCU E ROCHA, 2007). Segundo os mesmos autores, o 

indivíduo que pratica exercício físico com prazer acaba “desligando” de seus problemas 

pessoais e isso ajuda no seu tratamento contra a depressão. 

Girdwood; Araújo e Pitanga (2011, p.543) compreendem que o exercício aeróbio em 

particular: 

Realizado com intensidade modera e longa duração (a partir de 30 minutos) 

propicia alívio do estresse ou tensão, por causa de um aumento da taxa de um 

conjunto de hormônios denominados endorfinas que agem sobre o sistema 

nervoso, reduzindo o impacto estressor do ambiente e, com isso, pode 

prevenir ou reduzir transtornos depressivos, o que é comprovado por vários 

estudos. 

 

Devido sua praticidade e ter contato direto com outras pessoas em seu meio. A 

caminhada é, por exemplo, um ótimo exercício coadjuvante ao tratamento por ser 

simples e prazeroso de ser executado.  

                                                 
4
 Houve um artigo que indicou mais de um tipo de exercício físico. 
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O exercício resistido (treino de força muscular) também pode ter ação coadjuvante ao 

tratamento da depressão, pois ajuda na construção e manutenção muscular, aumento da 

densidade óssea, deixando a musculatura mais forte. Os autores não fizeram relação 

direta entre esse tipo de exercício e a depressão. A escolha dos participantes seguiu 

como critério idosos que praticavam exercícios resistido em uma academia, por três 

vezes na semana. Souza et al. (2012 p.4) afirmam que: “O exercício físico regular reduz 

o risco da diminuição funcional e da mortalidade e um programa de exercícios 

moderados melhora a saúde física e psicológica”. Ainda levantam como hipótese que o 

exercício físico feito em grupo pode ser um fator importante no tratamento alternativo 

da depressão. 

Machado et al. (2009) não citam em seu estudo o tipo de benefício, afirmam que o 

exercício físico faz bem para o indivíduo que o pratica. 
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TABELA 4: CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS 

PARA A DEPRESSÃO 

PESQUISAS NÚMERO DE ARTIGOS PERCENTUAL 

Social 2 25% 

Fisiológico 4 50% 

Auto-Estima 1 12,5% 

Não Citado 1 12,5% 

TOTAL 8
5 

100% 

 

Como pode ser visto na tabela acima, as porcentagens estão distribuídas em que os 

aspectos sociais e fisiológicos sobressaem em relação aos demais. O exercício físico 

proporciona ao indivíduo formações de redes sociais por meio de grupos de convivência 

e aproximação da família permitindo assim que o estado depressivo seja controlado em 

fase adequada sendo possível até mesmo a sua reversão (MAZO, 2005). Vieira et al. 

(2007, p.26) complementam afirmando que: 

Fatores psicossociais melhorados pela convivência com outras pessoas na 

mesma situação podem auxiliar na reação psicológica do indivíduo perante a 

doença, pois o simples fato de conversar e trocar experiências sobre o 

sofrimento com a doença, tanto do próprio paciente quanto dos familiares 

envolvidos diretamente, proporciona uma ação psicoterapêutica em falar dos 

próprios problemas e ouvir os relatos dos companheiros de atividade. 

 

Assim o indivíduo fisicamente ativo pode interagir mais e estabelecer relações com 

aqueles que entram em contato em razão do próprio exercício físico, melhorando assim 

sua interação na sociedade (SOUZA et al, 2012). Vieira; Porcu e Rocha (2007, p.26) 

contribuem em suas relações sociais que: 

[...] o simples fato de conversar e trocar experiências sobre o sofrimento com 

a doença, tanto do próprio paciente quanto dos familiares envolvidos 

diretamente, proporciona um ação psicoterapêutica em falar dos próprios 

problemas e ouvir os relatos dos companheiros de atividades. 

 

Ou seja, a interação social promove benefícios psicológicos, mas o exercício físico é 

mais capaz de promover modificações fisiológicas e metabólicas no praticante, segundo 

Domingues (2009) com a prática do exercício físico vários fatores são ativados 

fisiologicamente a curto prazo, como a melhora endógena na liberação de substância 

opióides que provoca o bem-estar, como a endorfina, nas perspectivas de Nascimento et 

                                                 
5
 Houve um artigo que indicou mais de um tipo de benefício. 
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al. (2013); Machado et al. (2009); Girdwood et al. (2011); E Vieira et al. (2007) 

Considerando mais afundo os benefícios, Vieira et al. (2007, p.27) afirmam que: 

Ainda se pode considerar as melhorias fisiológicas provocadas pelos efeitos 

dos exercícios, que equilibram o funcionamento dos sistemas nervosos 

simpáticos e parassimpáticos, auxiliando no controle de hormônios 

glicocorticóides e adrenérgicos que, sendo controlados adequadamente, 

proporcionam ao organismo condições de remodular os neurorreceptores 

desplastificados por agentes estressores intrínsecos. 

 

Girdwood; Araújo e Pitanga (2011) afirmam que a grande vantagem sobre o tratamento 

medicamentoso é o exercício físico, pois ele não apresenta efeitos colaterais 

indesejáveis e também por ser uma prática ativa, com maior comprometimento por parte 

do paciente, pode resultar na melhoria da autoestima e autoconfiança, ao contrario da 

atitude relativamente passiva de tomar uma medicação. 

Souza et al. (2012) afirmam que por meio do exercício praticado, a auto estima é 

elevada ocasionando otimismo da vida e de si mesmo. A sensação de bem-estar gerada 

pelas valorizações pessoais oferece uma proteção efetiva do coração e do sistema 

imunológico. 

Borges (2007) não cita em seu trabalho os benefícios que um programa de exercício 

físico pode proporcionar. O autor descreve em seu trabalho uma metodologia de 

pesquisa de campo sociodemográficas aplicadas em um pacote estatístico SPSS para 

Windows, versão 11.0 no qual seu objetivo era detectar se havia uma prevalência 

significativa de depressão em pessoas iniciantes de um programa de exercício físico por 

meio da pesquisa sociodemográfica, no entanto, não foi observada associação positiva 

entre depressão e variáveis sociodemográfica.   
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5. Considerações Finais 

 

O objetivo do trabalho foi investigar o que pesquisas do Brasil revelam sobre os 

benefícios do exercício físico na depressão. Identificando uma grande importância 

que o exercício físico proporciona ao individuo portador desse transtorno, nos 

aspectos sociais, fisiológicos dentre outros coadjuvantes positivos aos tratamentos. 

Compreendemos assim que nós Educadores Físicos temos um grande papel pela 

frente junto com a medicina e demais área da saúde, no qual o transtorno não deve 

ser só tratado com medicamentos, mas também com exercícios físicos que lhe dá 

prazer em executá-lo. Esse estudo tem uma grande contribuição para a Educação 

Física escolar, pois nas escolas acontece grande preconceito entre os alunos e isso 

futuramente pode acontecer uma leve a grande depressão se não for entendidos pelas 

partes dos alunos, professores de Educação Física e demais matérias. Não basta o 

Educador Físico se limitar só na área externa da escola, devemos diversificar as 

aulas dentro da sala, com intuito de explicar de forma clara como esse transtorno faz 

mal para o indivíduo. Outra contribuição que esse trabalho tem é o entendimento 

não só com aspecto psicológico, mas também fisiológico que pode ser trabalhado na 

sala de aula nas matérias de biologia e social por ter um grande número de alunos 

presentes dialogando entre si como e porque esse transtorno faz mal ao indivíduo. 
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