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INTRODUÇÃO  

 

A depressão é um dos transtornos neurológicos que mais tem crescido na última década, 

afeta em especial a população feminina. Ocorre devido aos fatores que podem variar entre os 

econômicos, culturais e os fatores químicos. Aproximadamente cerca de 17% da população tem 

ou já teve episódios de depressão grave durante a vida com diminuição expressiva da autoestima 

e da vontade de viver. 

 

OBJETIVO  

 

Verificar os benefícios da prática de atividade física nas mulheres com depressão.  

 

MÉTODOS  

 

Foi realizada a busca inicial nas seguintes bases de dados Scielo, Pubmed, com os 

descritores: atividade física, depressão, saúde, sintomas e mulheres; e encontrados 78 artigos. 

Após a busca foram aplicados os critérios de inclusão: estudos publicados nos idiomas inglês e 

português, e que fizeram intervenção exclusiva com seres humanos, que tinham como objetivo 

avaliar os efeitos da atividade física nos sintomas cognitivos da depressão e os publicados no 

período dos últimos 10 anos (2008-2018). Posterior aos critérios foram selecionados 16 artigos.  
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RESULTADO/DISCUSSÃO  

 

Os estudos encontrados mostraram como resultados que o exercício físico aeróbio de 

intensidade moderada por pelo menos 30 minutos proporciona o alívio do estresse e da tensão, 

devido ao aumento da produção de hormônios que tem ação sobre o sistema nervoso; ademais 

mulheres depressivas fisicamente ativas tem alívio também de outros sintomas associados a 

depressão como insônia. Em um estudo realizado com 99 pacientes depressivas, 81% das 

participantes afirmaram se sentir melhor após participar de atividades físicas, e que os 

exercícios físicos contribuem para seus tratamentos e na melhora do convívio familiar e social. 

 

CONCLUSÃO 

 

A prática regular de atividade física no tratamento de mulheres depressivas proporciona 

melhora na saúde mental, física, biológica e social. 
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