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• A actividade física pode 
potenciar os tratamentos 
convencionais da depressão 
major…

• Em estudos anteriores 
comparou-se a actividade 
física com a medicação ou com 
a psicoterapia, isoladamente, 
nunca se tendo avaliado os 
efeitos dos tratamentos 
aplicados simultaneamente.

(Errado!)

• Mas…
• Como se pode 

promover a 
actividade física 
associando-a aos 
tratamentos 
convencionais 
(farmacoterapia 
e psicoterapia)?



 A integração da actividade física com a
farmacoterapia é possível e daí resultam
maiores benefícios em termos de efeitos
antidepressivos e de qualidade de vida.



 Critérios de inclusão:
1. Saber falar Inglês
2. Homens e mulheres com idades entre 25-65 anos
3. Diagnóstico recente depressão (ou depressão recorrente) leve a 

moderada
4. Aprovação por parte do médico dos cuidados primários em 

prescrever o antidepressivo (escitalopram)
5. Acesso ao telefone e à internet  no domicílio
6. Robustez física

 Critérios de exclusão:
1. Doentes em tratamento psicoterapêutico 
2. Risco suicida elevado



 Recrutamento dos doentes através de:
 Clínicas de cuidados de saúde primários

 Publicidade na imprensa

 Folhetos informativos em centros comunitários

Demorou cerca de 6 meses para arranjar 36 participantes!!

Uma enfermeira experiente estabelecia a ligação entre os 

doentes e os seus médicos de cuidados de saúde 

primários.



 Todos os doentes foram medicados inicialmente com 
escitalopram 10mg/dia

 Após 15 dias a enfermeira contactava com os doentes e dava 
indicação de subida da dose para 20mg/dia se não tivessem 
ocorrido melhorias.

 Se o doente não tolerasse a medicação seria devolvido aos 
cuidados de saúde primários e sairia do estudo.

• O financiamento para este estudo veio da “Forest

Pharmaceuticals Inc.”, que também forneceu a

medicação de forma gratuita durante 6 meses.



4 componentes  principais:

 ''Mood Mastery Guide'‘ 
 Pedómetro
 E-mails semanais
 Telefonemas regulares por parte da enfermeira e 

esclarecimentos pessoais sempre que necessário.

Usaram-se estratégias cognitivo-comportamentais para promover a 

actividade física e melhorar o humor.

Semanalmente introduzia–se uma nova temática comportamental 

visando o aumento da actividade física e melhor gestão do humor (ex. 

auto-reforço, “self-talk”…).



 Devido à letargia e falta de 
motivação dos doentes é 
necessário que estes 
obtenham experiências de 
sucesso/incentivos muito 
rapidamente para que 
continuem a participar no 
estudo.

Pedómetro  

 É útil na promoção da 
actividade física.

 Fornece dados objectivos 
permitindo aos doentes 
monitorizarem o seu 
desempenho

•Os doentes usavam diariamente o pedómetro e eram encorajados a 

aumentar em 10% o número de passos diários em cada semana até 

obterem 10000 passos/dia

•Comunicavam semanalmente  o nº de passos que tinham realizado e 

recebiam por e-mail novas estratégias para atingirem os objectivos.



 Semanalmente os doentes recebiam e-mails 
com novas tarefas para realizar

 Conteúdos educativos sobre a actividade física:
▪ Benefícios no humor, no sono, saúde em geral…

 Incentivo a atingirem os 10000 passos/dia



 Aconselhamento semanal por parte da enfermeira
 Uso de um guião estruturado
 Duração de 10-15 minutos

 Avaliar a sintomatologia depressiva

 Reforçar o progresso do doente

 Tirar dúvidas

 Enfatizar a importância do apoio social

 Transposição dos objectivos alcançados na actividade 
física para o combate à depressão.



Realização das avaliações às 0 , 6 e 12 semanas

 PHQ-9 Depression Scale
 The Quality of Life Enjoyment and Satisfaction (QLES)
 IMC
 Bateria de instrumentos para avaliar a motivação em 

aumentar a actividade física:
 Estadios de mudança (Marcus, Rossi, Selby, Niaura, & Abrams, 1992), 

 Auto-eficácia na actividade física (Sallis, Pinski, Grossman, Patterson, & 
Nader, 1988), 

 Benefícios e barreiras nas actividades físicas (Calfas et al., 1996)

 Estratégias de mudanças comportamentais (Marcus, Selby, Niaura, & Rossi, 
1992; Saelens et al., 2000).

 Após 4 semanas de não-compliance considerava-se drop-out



•36 participantes iniciais

•64% completaram o estudo

•Mais drop-outsnos mais velhos e nos obesos

•Dos 23 que concluiramo estudo:

•50% considerou que os e-mails e os telefonemas 

foram úteis

•80% considerou que o pedómetroajudou na 

obtenção dos resultados

•80% acreditou que  o ter estado mais activo 

melhorou a sua depressão

•70% considerou que o 'MoodMasteryGuide” 

ajudou na melhora dos sintomas depressivos

•43% dos doentes considerou a medicação como 

o factor mais determinante nas suas melhoras

•70% dos doentes recomenda o programa para 

os doentes deprimidos

Simon et al. (2004) mostrouque40% dos doentes

deprimidosdescontinuama terapêuticano primeiro

mêsde tratamentoe apenasmetadedaquelesque

fazempsicoterapiacompletam4 oumaissessões. 



•Diferenças estisticamente significativas encontradas:

•PHQ-9

•QLES

•Aumento do número diário de passos (Em média os participantes aumentaram o número 

diário de passos em 2500 passos , ou seja, cerca de 1,6Km)

•Processos de mudança na actividade física



• Este estudo demonstrou que é possível e  viável 
oferecer-se uma intervenção multimodal aos 
doentes deprimidos combinando a actividade física 
com a medicação antidepressiva.

• A combinação da medicação com as visitas de 
enfermagem, telefonemas,  caderno de actividades, 
pedómetro e uso de e-mails reduziram de forma 
estatisticamente significativa os sintomas 
depressivos.



 Os doentes que mais beneficiam do exercício parecem ser os que têm 
maiores cotações na escala de depressão usada. 86% remitiram!

 Ainda não se sabe com que intensidade ou  com que frequência se 
devem realizar as caminhadas para se obterem efeitos 
antidepressivos.

 Outros benefícios apontados pelos doentes sobre a intervenção: 
 melhor qualidade de sono
 aumento da energia
 aumento das interacções sociais
 Efeito distrativo da própria actividade
 Diminuição da tensão arterial
 mais vontade de sair de casa
 maior esperança de perda de peso.



 Este estudo mostrou receptividade por parte dos utentes  deprimidos 

em participarem num programa de exercício físico com duração de 12 

semanas e cujo seguimento clínico foi maioritariamente realizado por 

telefone e por internet.

 Os sintomas depressivos, a qualidade de vida e o número de passos 

por dia melhoraram ao longo das 12 semanas do estudo.



 Falta de grupo de controlo.



 Realização de estudo com maior número de doentes.

 Comparar intervenções simples com intervenções múltiplas.

 O custo-benefício das estratégias múltiplas deve ser 
investigado.

 Em estudos futuros é importante que se dê uma atenção 
especial aos deprimidos que são obesos uma vez que neste 
estudo tiveram uma taxa de desistência elevada.


