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O Impacto do Exercício Físico na Saúde Mental 

 

 A atividade física é geralmente definida como “qualquer movimento associado à contração 

muscular que faz aumentar o gasto de energia acima dos níveis de repouso” – o corpo humano foi 

concebido para se movimentar e, como tal, necessita de atividade física regular com vista ao seu 

funcionamento ótimo de forma a evitar disfunções (Andersen et al., 2009).  

 No contexto da saúde, compreende-se que, de facto, este fenómeno tem um grande impacto no 

que toca à manutenção e incremento da qualidade de vida (Andersen et al., 2009). Ao mesmo tempo, 

atualmente, a saúde global (saúde mental e saúde física), é, cada vez mais, encarada como uma meta 

universal, sendo que uma das estratégias que contribui simultaneamente para estas duas dimensões é o 

exercício físico (Chacón, Mora, Gervás-Ríos&Gilaberte, 2011).  

 Ainda que a qualidade de vida seja um conceito complexo, influenciado por múltiplos fatores, as 

descobertas mais recentes apoiam positivamente a atividade física como sendo um importante fator 

modificável que afeta a qualidade de vida dos sujeitos (revisões e meta-análises recentes demonstram os 

efeitos benéficos do exercício físico na saúde física, sintomas psiquiátricos, funcionamento global e 

qualidade de vida) (Deeniket al., 2017). 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2010), a inatividade física está identificada 

como sendo o 4º maior fator de risco para a mortalidade global – está provado que um estilo de vida 

sedentário constitui um fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças (Andersen et al., 

2009). Os níveis de inatividade física têm crescido imenso refletindo, dessa forma, diversas implicações 

para a saúde geral e para a prevalência de doenças não transmissíveis, tais como as doenças 

cardiovasculares, diabetes e cancro, e os seus fatores de risco como a pressão arterial elevada, o aumento 

de açúcar no sangue e a obesidade (OMS, 2010). A inatividade física estima-se como sendo a principal 

causa de, aproximadamente, 21-25% do cancro da mama e do colon, de, aproximadamente, 27% de 

diabetes e, aproximadamente, 30% da doença de coração isquémico (OMS, 2009). Adicionalmente, as 

doenças não transmissíveis refletem metade do peso global das doenças – estima-se atualmente que, em 

cada dez mortes, seis são atribuíveis a condições não transmissíveis (OMS, 2008). 

 Quando abordamos a saúde mental, entendemos que a grande maioria dos sintomas ansiosos e 

depressivos (sintomatologia mais comum entre a população geral) têm um impacto muito significativo na 

qualidade de vida psicológica e social percebida pelos sujeitos (Deeniket al., 2017). Os estudos têm 

demonstrado que a prática de exercício físico melhora a qualidade de vida em pacientes psiquiátricos 

mais sedentários (Deeniket al., 2017); por outro lado, uma reduzida participação na atividade física foi 

correlacionada com a presença de sintomas negativos, comorbidade cardio-metabólica, maiores efeitos 

secundários da medicação, menor autoconfiança, baixa crença nos benefícios da saúde, outros hábitos de 

estilo de vida pouco saudáveis e isolamento social, em pacientes psiquiátricos (Hasselt, Krabbe, Ittersum, 

Postma&Loonen, 2013). Neste mesmo sentido, no que toca às intervenções psicológicas, um dos estudos 

revela que uma intervenção verbal (psicoeducativa) altera a perceção da doença; e uma intervenção mais 

prática (exercício físico) altera o controlo percebido pelos utentes da sua própria condição, relatando 

melhorias maiores e mais abrangentes (Hasson-Ohayon, Kravetz, Roe, Rozencwaig&Weiser, 2006).  
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 Clinicamente mais importante do que os efeitos a curto-prazo de uma única sessão de exercício, 

são os efeitos duradouros da atividade física a longo-prazo – o exercício é um veículo para muitos 

processos terapêuticos não específicos, incluindo benefícios fisiológicos de mobilização e benefícios 

psicológicos de autodomínio e integração social (Salmon, 2001). Efeitos relacionados especificamente 

com o esforço incluem a ação ansiolítica e antidepressiva, mas também resistência a consequências 

psicológicas e emocionais perante stressores – assim, entende-se que o exercício físico permite um 

complemento à intervenção psicológica (enquanto as intervenções psicológicas têm como objetivo 

diminuir e aliviar os efeitos emocionais dos stressores que já ocorreram, o exercício físico prevê uma 

forma de melhorar os efeitos dos stressores que ainda não ocorreram) (Salmon, 2001).  

 

Recomendações (OMS, 2010): 

Atividade física para crianças e jovens: 

 Para as crianças e os jovens a atividade física inclui: brincadeiras, jogos recreativos, desporto, 

educação física, exercício planeado no contexto familiar, escolar e atividades comunitárias. No sentido de 

melhorar a saúde global recomenda-se o seguinte: 

• as crianças e jovens devem acumular pelo menos 60 minutos de atividade física 

moderada a intensa, diariamente; 

• atividade física superior a 60 minutos adiciona benefícios à saúde; 

 Quando se trata de uma criança inativa recomenda-se um aumento progressivo de atividade, até 

eventualmente se atingir a meta pretendida (gradualmente aumentar a duração, frequência e intensidade). 

Todas as crianças devem praticar atividade física, com maior ou menor acompanhamento específico por 

parte do cuidador, consoante a necessidade.  

 Os principais benefícios podem ser descritos como:  

• desenvolvimento físico saudável (ossos, músculos, sistema cardiovascular, e 

consciência neuromuscular); 

• controlo dos sintomas de ansiedade e depressão;  

• desenvolvimento social (oportunidade de autoexpressão, construção de autoconfiança, 

interação e integração social);  

• prontidão para adotar comportamentos saudáveis; 

• melhor performance académica (Hillman, Erickson & Kramer, 2008); 

 

Atividade física para adultos: 

 Para os indivíduos adultos a atividade física inclui tempo de lazer (caminhar, dançar, jardinar, 

correr, nadar), transporte (caminhar ou andar de bicicleta), ocupacional (trabalho), atividades domésticas, 

desporto e jogos, ou exercício planeado no contexto diário, familiar ou comunitário. No sentido de 

melhorar/manter o estado positivo de saúde, e diminuir o risco de doenças não comunicáveis e depressão, 

é recomendado o seguinte: 

• mínimo de 150 minutos de atividade física aeróbica moderada ao longo da semana, ou 

pelo menos 75 minutos de atividade física aeróbica intensa ao longo da semana – ou 

uma combinação destas; 
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• para benefícios adicionais devem aumentar a atividade física aeróbica moderada para 

300 minutos por semana, ou 150 minutos de atividade física aeróbica intensa por 

semana – ou uma combinação destas; 

• atividades de fortalecimento dos músculos devem envolver os grupos musculares 

maiores e devem ser realizadas pelo menos 2 vezes por semana; 

 Quando se trata de um adulto inativo recomenda-se um aumento progressivo de atividade, até 

eventualmente se atingir a meta pretendida (gradualmente aumentar a duração, frequência e intensidade). 

 Os principais benefícios podem ser descritos como:  

• melhor saúde global (prevenção de doenças físicas e depressão); 

• maior capacidade para lidar com acontecimentos stressantes, resiliência contra doenças 

mentais associadas ao stress (Strohle, 2009); 

 

Atividade física para idosos: 

 Para a população idosa a atividade física inclui tempo de lazer (caminhar, dançar, jardinar, 

correr, nadar), transporte (caminhar ou fazer bicicleta), atividades domésticas, desporto e jogos, ou 

exercício planeado no contexto diário, familiar ou comunitário. No sentido de melhorar a saúde física e 

funcional, reduzir o risco de doenças não comunicáveis, depressão e declínio cognitivo, recomenda-se: 

• mínimo de 150 minutos de atividade física aeróbica moderada ao longo da semana, ou 

pelo menos 75 minutos de atividade física aeróbica intensa ao longo da semana – ou 

uma combinação destas; 

• para benefícios adicionais devem aumentar a atividade física aeróbica moderada para 

300 minutos por semana, ou 150 minutos de atividade física aeróbica intensa por 

semana – ou uma combinação destas;  

• com mobilidade reduzida, devem praticar atividade física para melhorar o equilíbrio e 

prevenir quedas, 3 ou mais dias por semana; 

• atividades de fortalecimento dos músculos devem envolver os grupos musculares 

maiores e devem ser realizadas pelo menos 2 vezes por semana; 

 Uma vez que se trata da população idosa, tendo em consideração as perdas que ocorrem com o 

avançar da idade, recomenda-se que estes sujeitos sejam tão fisicamente ativos quanto as suas condições 

lhes permitam. Os principais benefícios traduzem-se em: 

• prevenir doenças físicas – melhorar sintomas de algumas condições crónicas; 

• maiores níveis de saúde funcional, menor risco de quedas; 

• melhor função cognitiva, risco reduzido de limitações funcionais moderadas e severas, e 

limitações de papéis;   

 

Conclusão: 

 São claros os benefícios de incluir o exercício físico nos programas de intervenção psicológica, 

e/ou psiquiátrica. É bastante eficaz ao nível de tempo e de custos, quando comparado com a psicoterapia e 

o tratamento medicamentoso e não existem quaisquer efeitos secundários sendo mesmo potencialmente 

útil enquanto prevenção/profilaxia de episódios futuros (Byrbe&Byrne, 1993).  
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 Impõem-se assim como esmagadoras as evidências de que o aumento de atividade física, mesmo 

após longos períodos de inatividade, garante benefícios para a saúde, independentemente da idade do 

indivíduo (Andersen, et al., 2009). 
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