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Introdução: A depressão é uma doença incapacitante e comum, que afeta aproximadamente 

17% da população em algum momento da vida, resultando ou sendo causa em/de sofrimento 

pessoal e perda econômica. Possui altos níveis de relapso e recorrência, e muitos pacientes 

não procuram ajuda precocemente (1). Além dos mais, trata-se de uma doença heterogênea, o 

que dificulta os estudos fisiopatológicos. Estudos apontam quatro mecanismos principais que 

podem desencadear o processo depressivo: processos inflamatórios (que diminuem a síntese 

de monoaminas como a serotonina e aumenta a produção de catabólitos tóxicos como o 

triftofano no cérebro), disfunção no eixo hipotálamo-hipófise (mais especificamente na 

redução nos receptores de glicocorticoides), crescimento neurotrófico (os pacientes 

depressivos possuem menores índices de crescimento de BDNF) e a queda na produção de 

vitamina D (neuroprotetora) (2). Existem pacientes em um risco maior de depressão: qualquer 

pessoa com um episódio depressivo no passado pode apresentar novos relapsos. Apresentar 

uma condição de saúde crônica também é um fator para a depressão, a exemplo de 

cardiopatias, AVE’s e a Diabetes Mellitus – o que compromete mais ainda o prognóstico do 

paciente. Os médicos também apontam eventos estressores como pontos pertinentes, já que 

normalmente estão associados à depressão – principalmente para quem tem predisposição 

genética, como: histórico familiar de depressão, condição médica crônica, demência ou perda 

cognitiva, ansiedade ou abuso de substâncias, queixas físicas ou sintomas físicos não 

explicados (3). O exercício físico foi proposto como um elemento do tratamento 

complementar que pode ajudar a melhor os sintomas residuais da depressão e prevenir o 

relapso. Apesar da evidência não ser sempre consistente, exercícios melhoram a participação 

social e as dimensões fisiológicas e psicológicas nesse público (4). No entanto, estratégias 

motivacionais devem ser criadas em torno do acesso e para fomentar a adesão do paciente ao 

tratamento, considerando-se que uma característica típica desse distúrbio é a fadiga e perda de 

interesse (5). Objetivos: Avaliar a influência da fisioterapia nos sintomas e na qualidade de 

vida de uma paciente com depressão. Descrição da Experiência: Paciente O.C.S., 42 anos, 

sexo feminino, trabalhava como servente em escola com carregamento de peso. No entanto, 

após episódio de queda, começou a referir fortes dores lombares. Tem histórico de Síndrome 

de Borderline, e já realizava tratamento para a tal. Em 2015, foi diagnosticada com tumor na 

região da hipófise e foi internada em hospital de referência em oncologia da região para 

cirurgia de retirada. Apresenta sinais de climatério, com interrupção das menstruações desde 

os 34 anos. Tem como comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, 

Colesterol elevado, Gastrite, alergia a medicamentos e hérnias de disco cervical e torácica. 

Procurou atendimento fisioterapêutico no Ginásio Terapêutico da Faculdade de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará em abril de 2018, por meio do projeto 

que conheceu pela filha que é acadêmica da instituição : “Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

na Atenção à Saúde do Discente Universitário da UFPA”, inserido dentro do programa 

“Projeto Estudante Saudável”, vinculado a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). Na sua 

primeira avaliação, foi detectada pelo cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) quadro de 
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obesidade moderada. Ao exame físico, verificou-se presença de limitação da Amplitude de 

Movimento (ADM) em MMSS por causa de dores articulares, diminuição de força muscular 

em MMII. Dados colhidos pelo Inventório de Beck indicaram Depressão Moderada e 

Ansiedade Severa. Sua primeira triagem pelo Short Form Health Survey-36, mais conhecido 

com SF-36, aponta pontuações nulas nos domínios de Aspecto Emocional (0/100) e 

Limitação por Aspectos Físicos (0/100) – quanto mais baixa o escore em um domínio piores 

os resultados. Baixos índices também são apresentados nos domínios: Capacidade Funcional : 

(05/100); Dor : (25/100); Estado Geral : (25/100); Vitalidade (30/100); Aspectos Sociais 

(25/100); Saúde Mental (22/100). Na Escala de Desesperança de Beck (BHS), consta nível 

moderado a grave de desesperança. (ESCORE=9). Em vista disso, paciente foi incluída em 

um programa de reabilitação terapêutica, baseado em: aquecimento na bicicleta ergométrica, 

exercícios de fortalecimento dos principais grupos musculares do ombro e quadril, exercícios 

de flexibilidade, propriocepção e equilíbrio, além de momentos com terapia manual (e.g. 

técnicas de massagem e liberação miofascial), sempre que fossem necessárias. Resultados: 

Ao início das intervenções, paciente se mostrava pouco tolerante a médios e grandes esforços, 

sonolenta (em razão de noites de insônia), chegando a sequer iniciar ao plano terapêutico 

proposto por alterações marcantes na sua estabilidade hemodinâmica e mau-estar. Com o 

avançar das sessões, paciente exibia melhora em relação à aceitação dos exercícios, incluindo 

redução no nível do cansaço físico, relatando alívio nas condições de saúde em geral. Sua 

reavaliação ocorreu em maio de 2019, um ano após ingressar no serviço. Registrou-se 

melhora na força muscular de membros inferiores e redução na intensidade e recorrência do 

quadro álgico em membros superiores. Também foram atenuados as tonturas, sintomas 

decorrentes da hipertensão e colesterol alto, além dos casos de dispneia, que ocorriam nas 

crises agudas de ansiedade. No SF-36, constam melhoras nos escores de todos os domínios do 

questionário: Capacidade Funcional (25/100); Limitação por Aspectos Físicos (25/100); Dor 

(46/100); Estado Geral (50/100); Vitalidade (55/100); Aspectos Sociais (57,5/100); Aspectos 

Emocionais (0/100) e Saúde Mental (28/100). No entanto, no Inventório de Beck, paciente 

continua experimentando ansiedade severa e depressão de moderada a grave. Quando 

avaliada por novos instrumentos, como o Inventário de Sintomas de Stress (ISSL IPP, 2000), 

a pontuação ainda remete ao estado de alerta (ansiedade, estresse e perda de equilíbrio) para o 

caso da paciente, embora a Escala de Desesperança de Beck consta redução para o nível 

moderado de desesperança. Nesse contexto, paciente foi encaminhada para serviço com a 

Terapia Ocupacional e acompanhamento psicológico para o acompanhamento do quadro. 

Conclusão: De acordo com dados colhidos pela ficha de avaliação fisioterapêutica e também 

segundo os relatos da paciente, há melhora relacionada à fisioterapia na qualidade de vida, 

principalmente no que tange à irritabilidade, aspectos sociais e limitação por aspectos físicos. 

No entanto, parece ter pouco efeito considerável sobre o quadro de depressão e ansiedade, e 

repercussões mais palpáveis sobre as condições associadas, o que torna possível de 

depreender que essa pode ser usada como tratamento complementar para o quadro abordado, 

sem excluir a necessidade de uso de medicamento e ação dos profissionais específicos. 

 

Descritores: Transtorno depressivo maior, Fisioterapia, Tratamento complementar. 
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