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RESUMO 
 
O envelhecimento é decorrente do transcurso em ênfase o idoso, decorrente da perca 
de sinapse entre neurônios, pelo amplo estímulo sistema neuromotor, 
musculoesquelético e sistema sensorial, de tais forma a importância do auto- cuidado.  
O objetivo do estudo é verificar a importância da fisioterapia do idoso com depressão. 
Trata-se de uma revisão bibliográfica de característica qualitativa, realizada nas bases 
de dados indexadas ao GOOGLE Acadêmico e SciELO, do período 2005 a 2021. 
Foram utilizados 8 artigos que demonstram a importância da fisioterapia do idoso com 
depressão. Com esta pesquisa pôde-se concluir que a associação de recursos 
fisioterapêuticos e estratégias que contribuirá, para a qualidade de vida do idoso com 
depressão. Terá resposta no tratamento, a partir da conscientização multiprofissional. 
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ABSTRACT 
 

Aging is due to the emphasis on the elderly, due to the loss of synapses between 
neurons, by the broad stimulation of the neuromotor, musculoskeletal and sensory 
system, such as the importance of self-care. The aim of the literature review is to verify 
the importance of physical therapy for the elderly with depression. This is a 
bibliographic review with a qualitative characteristic, carried out in databases indexed 
by GOOGLE Academic and SciELO, from 2005 to 2021. Eight articles were used that 
demonstrate the importance of physical therapy for the elderly with depression. With 
this research it could be concluded that the association of physical therapy resources 
and strategies will contribute to the quality of life of elderly people with depression. Will 
have an answer in the treatment, from the multiprofessional awareness. 
 
Keywords: Depression. Quality of life. Elderly. Physiotherapy. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Segundo Nascimento et al. (2009) é considerada idosa qualquer pessoa a 

partir de 60 anos de idade, mas vale lembrar que tal consideração é avaliada segundo 

o envelhecimento fisiológico, o que não impede uma pessoa de ser social e 
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intelectualmente ativa. A saúde intelectual e física nesse processo é de grande valia. 

Essas podem ser equilibradas através de atividades sociais e de lazer que não deixam 

com que o indivíduo em fase de envelhecimento se sinta excluído da sociedade e 

incapaz de exercer funções. 

Os principais problemas que ocorrem durante o período de envelhecimento 

são os danos no sistema nervoso central (que comprometem a memória tornando-a 

mais fraca com o passar do tempo) e problemas psicológicos. A expressão 

“envelhecimento ativo” tem crescido consideravelmente, assim como o número de 

seus adeptos. Trata-se de envelhecer priorizando, além de atividades sociais, as 

afetivas, profissionais e amorosas. Essas atividades preenchem o dia dos idosos 

deixando-os ocupados e tornando-os presas mais difíceis aos problemas de saúde e 

psicológicos (OMS, 2005). 

A genética explica o envelhecimento através da divisão das células (mitose). 

Nesse processo de divisão, as sequências de DNA se encurtam fazendo com que 

haja a perda progressiva da capacidade de renovação. O estilo de vida que uma 

pessoa leva pode contribuir bastante para o seu envelhecimento como, por exemplo, 

o sedentarismo que faz com que um indivíduo acumule gorduras e açúcares no 

organismo, dificultando a ação dos órgãos. O ambiente também favorece ou não a 

longevidade de um indivíduo, já que a poluição, o abastecimento sanitário precário,  o 

excesso de trabalho e outros fatores podem aumentar a probabilidade de 

envelhecimento precoce (CABRAL, 2008). 

A depressão consiste em enfermidade mental frequente no idoso, associada 

a elevado grau de sofrimento psíquico. Na população geral, a depressão tem 

prevalência em torno de 15% (KAPLAN et al., 1997); em idosos vivendo na 

comunidade, essa prevalência situa- se entre 2 e 14% (EDWARDS, 2003) e em 

idosos que residem em instituições, a prevalência da depressão chega a 30% 

(PAMERLEE et al., 1989). 

No idoso, a depressão tem sido caracterizada como uma síndrome que 

envolve inúmeros aspectos clínicos, etiopatogênicos e de tratamento. Quando de 

início tardio, frequentemente associa-se a doenças clínicas gerais e a anormalidades 

estruturais e funcionais do cérebro. Se não tratada, a depressão aumenta o risco de 

morbidade clínica e de mortalidade, principalmente em idosos hospitalizados com 

enfermidades gerais (STELLA et al., 2002). 

As causas de depressão no idoso configuram-se dentro de um  conjunto 



 

amplo de componentes onde atuam fatores genéticos, eventos vitais, como luto e 

abandono, e doenças incapacitantes, entre outros. Cabe ressaltar que a depressão 

no idoso frequentemente surge em um contexto de perda da qualidade de vida 

associada ao isolamento social e ao surgimento de doenças clínicas graves (STELLA 

et al., 2002). 

Enfermidades crônicas e incapacitantes constituem fatores de risco para 

depressão. Sentimentos de frustração perante os anseios de vida não realizados e a 

própria história do sujeito marcada por perdas progressivas - do companheiro, dos 

laços afetivos e da capacidade de trabalho - bem como o abandono, o isolamento 

social, a incapacidade de reengajamento na atividade produtiva, a ausência de retorno 

social do investimento escolar, a aposentadoria que mina os recursos mínimos de 

sobrevivência, são fatores que comprometem a qualidade de vida e predispõem o 

idoso ao desenvolvimento de depressão (PACHECO, 2002). 

Este trabalho tem como objetivo buscar a importância de recursos simples 

para agregar no tratamento fisioterapêutico do idoso com depressão, junto a equipe 

multiprofissional. 

 

METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o tema de característica 

qualitativa, por meio da integração da leitura e escolha de estudos selecionados para 

o trabalho em questão. 

A busca por publicações científicas foi realizada por meio das bases de dados 

indexadas ao GOOGLE Acadêmico, Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 

incluindo os descritores: Depressão, Qualidade de vida, Idoso, Fisioterapia.  

Os critérios de inclusão foram artigos disponibilizados na língua portuguesa, 

publicados entre 2005 e 2021, e que estabelecessem a relação entre a depressão e 

os recursos fisioterapêuticos utilizados no bem estar do idoso. 

Os critérios de exclusão foram estudos que tratassem somente dos aspectos 

clínicos da patologia, artigos incompletos, artigos indisponíveis para o público. 

 

RESULTADOS 

 
Foram encontrados oito estudos relevantes à revisão, os quais, incluídos na 



 

revisão, encontram-se no quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1 - Resumo dos estudos 
 

Autor/ Ano Tipo de 
estudo 

Amostra Tipos de 
intervenção 

Resultados Conclusões 

LEITE et 
al.(2006) 

 
Estudo de caso, e 
epidemiológico de 
corte transversal 

368 idosos 
sendo  312 
mulheres e 
46 homens 
(>60) 

Realizado 
questionário Brasil 
old age schedule 
(boas) 

Foi encontrado um 
percentual 
importante de 
depressão 
(24,02%) na 
população 
estudada. Faixa 
etária 70- 79 anos 
baixa escolaridade 
e depressão. 

 

A presença de 
depressão na 
população 
estudada aponta 
para a 
importância do 
planejamento, por 
parte do 
Programa, de 
ações 
direcionadas à 
saúde de seus 
participantes, em 
particular, os 
transtornos 
mentais relativos 
à depressão.  

 

POWELL et al. 
(2008)                                     

 

Revisão não 
sistemática 
proveniente dos 
estudos originais, 
complementada por 
informações 
provenientes de 
metanálises e livros-
texto especializados 

Com base 
nos 
resultados de 
uma 
metanálise, o 
risco foi 
estimado 
entre 2,2% 
nos pacientes 
ambulatoriais 
menos 
graves e 
8,6% 
naqueles 
com 
depressão 
mais grave e 
histórico de 
hospitalizaçõ
es. 

Estudo 
epidemiológico O 
EDM encontra-se 
entre os transtornos 
psiquiátricos mais 
prevalentes. Em 
estudo realizado nos 
Estados Unidos, 
utilizando-se os 
critérios do DSM-IV, 
estimaram-se as 
taxas de 16,2% para 
toda a vida e de 
6,6% ao longo de 12 
meses. 

Foram descritos os 
fundamentos da 
terapia cognitivo-
comportamental no 
tratamento da 
depressão e 
revisadas as 
evidências de eficácia 
em curto e longo 
prazo. Discutimos 
igualmente o uso de 
tratamento 
farmacológico 
concomitante à 
terapia cognitivo-
comportamental. 

 

A terapia cognitivo-
comportamental é 
uma das 
abordagens que 
apresentam mais 
evidências 
empíricas de 
eficácia no 
tratamento da 
depressão, quer 
oferecida de forma 
isolada ou em 
combinação com 
farmacoterapia. 

 

FREITAS; 

SCHEICHER 
(2010) 

Estudo de caso 36 idosos 
institucionaliz
ados foram 
avaliados, em 
Avaré SP 

Realizado 
questionário SF 36 
com 3 instituições 

Os resultados do 
estudo apontam que 
a qualidade de vida 
de idosos 
institucionalizados 
da cidade de Avaré 
está baixa, 
mostrando a 
importância da 
avaliação da QV 
nessas instituições. 
 

 Os resultados 
permitem concluir 
que a qualidade 
de vida em 
idosos 
institucionalizado
s tende a ser 
ruim, 
principalmente 
em instituições 
que não 
oferecem 
alternativas como 
recreação e/ou 
fisioterapia. 

 

 

 

 

 



 

LISBOA et al. 
(2013) 

Realizado um 
estudo transversal 
em três 
instituições de 
longa permanência 
para idosos 
(ILPIs), bem como 
em domicílios 
particulares da 
cidade de Santa 
Maria (RS), no 
período de maio a 
outubro de 2009.  

 A população 
compreendeu 
idosos de 
ambos os 
sexos com 
idade entre 
60 e 94 anos. 
Os sujeitos 
foram 
divididos em 
dois grupos: 
ex-tabagistas 
não 
institucionaliz
ados (GNI) e 
ex-tabagistas 
institucionaliz
ados(GI).  

 

Avaliação função 
pulmonar por 
espirômetria digital, 
questionário SF- 36 
(QV), questionário 
do inventário de 
Ansiedade de Beck 
(1988), questionário 
inventário de 
Depressão de 
Hamilton (1960).  

Os níveis de 
depressão estavam 
dentro dos padrões 
de normalidade no 
GNI e foram 
menores do que no 
GI, com média de 
pontuação 
caracterizada como 
depressão leve.  

Idosos ex-
tabagistas 
institucionalizado
s apresentam 
piores condições 
respiratórias, 
maiores níveis de 
depressão e 
prejuízo na 
qualidade de vida 
em relação a 
idosos não-
institucionalizado
s.   

 
SANTOS et 
al. (2017) 

 

 

 
Estudo de caso 

 

 
 Duas idosas 
institualiza-
das 

 

 

 
10 sessões de 
fisioterapia associada 
a música, 2 meses. 

 

 
Houve redução das     
respostas indicativas 
na escala de quadro 
depressivo, 
evidenciada pela 
diminuição dos 
escores finais em 
relação aos iniciais, 
com manutenção de 
poucos sinais 
associados à 
depressão. 

 

 
Os resultados 
preliminares 
sugerem que a 
associação da 
música com a 
fisioterapia pode ter 
impacto positivo 
sobre idosos 
institucionalizados, 
contribuindo para a 
melhora do quadro 
depressivo. 

 

SILVA; VIEIRA;  

BRITO (2019) 

Revisões 
bibliográficas. 

 

Ensaios 
clínicos, 
estudo de 
caso, 
dissertações 
e teses que 
abordassem 
o efeito do 
exercício 
físico no 
ajuste de 
transtornos 
psicóticos em 
especial a 
depressão. 

O objetivo deste 
artigo foi identificar a 
eficácia da 
fisioterapia através 
do exercício físico 
como efeito positivo 
no tratamento da 
depressão.  

 

De um modo 
abrangente, 
através da prática 
de atividade 
regular de 
exercícios físicos é 
possível perceber 
uma melhora 
significativa dos 
sintomas de 
depressão, humor, 
imagem corporal, 
autoconfiança, 
autoestima, 
ansiedade e 
consequentemente 
melhora a 
qualidade de vida 
desses pacientes.  

 

Através da 
Fisioterapia, é 
possível 
proporcionar aos 
pacientes 
depressivos 
ações que 
promovem 
saúde, previne 
doenças, 
contribuindo de 
forma 
significativa com 
o tratamento 
alternativo para 
esses pacientes. 
O exercício físico 
contribui com a 
integração dos 
pacientes com o 
meio, 
proporcionando 
uma visão geral 
do ser humano, 
refletindo 
diretamente na 
qualidade de vida 
destes pacientes. 
Os exercicíos 
praticados em 
solo se tornam 
mais prazerosos 
em meio 
aquático.  



 

MEDEIROS et al.  
(2020) 

Foi realizada uma 
revisão integrativa 
da literatura. 

Método 
hipotético-
dedutivo e 
objetivo 
descritivo 
explicativo. 

O objetivo deste 
trabalho foi 
identificar os efeitos 
da cinesioterapia 
para indivíduos 
idosos portadores de 
depressão através 
de levantamento 
bibliográfico acerca 
dos benefícios da 
atividade física e sua 
intervenção junto a 
depressão.   

Em um modo 
abrangente, através 
da prática de 
atividade regular de 
exercícios físicos é 
possível perceber 
uma melhora 
significativa dos 
sintomas de 
depressão, humor, 
imagem corporal, 
autoconfiança, 
autoestima, 
ansiedade e 
melhora QV desses 
.  

A partir dos 
estudos 
encontrados, a 
fisioterapia pode 
ser usada no 
tratamento a 
saúde mental, 
pois o profissional 
dessa área é 
capacitado para 
tratar as 
repercussões 
psíquicas e 
orgânicas do 
indivíduo 
utilizando 
recursos 
terapêuticos.  

 
ALMEIDA; 
GABRIEL; 
AMORIM (2021) 
 

Revisão 
bibliográfica 

Foi realizado 
questionário 
aos 
profissionais 
de 
Fisioterapia 
da cidade de 
Nanuque -
MG que 
atuam junto a 
pacientes 
com 
transtornos 
mentais.  

Concluímos que o 
fisioterapeuta 
necessita ter 
habilidades, 
conhecimentos, 
preparo emocional, 
além de organização 
para lidar com esse 
tipo de paciente, pois 
quando frente a essa 
particularidade não 
se pode pensar no 
indivíduo somente 
pela parte física, 
deve-se considerar, 
sobretudo, parte 
mental, emocional.  

Há uma 
necessidade 
permanente de 
aquisição de novos 
conhecimentos, 
reflexão e constante 
reavaliação sobre 
as práticas 
terapêuticas 
aplicadas nesse tipo 
de paciente da 
Fisioterapia, pois 
além dos resultados 
do tratamento, os 
sentimentos e 
alternativas para 
aperfeiçoar e 
melhorar a 
qualidade no 
cuidado prestado a 
esse paciente é o 
que deve nortear o 
profissional de 
saúde.  

 

O papel do 
fisioterapeuta na 
assistência ao 
paciente de 
saúde mental, 
além de 
identificar que o 
atendimento e 
abordagem a 
esse paciente 
necessita não 
somente da 
assistência desse 
profissional, mas 
também da 
equipe 
multidisciplinar.  

Fonte: Autores da pesquisa (2021). 
 

Siglas: (QV) qualidade de vida, (SF-36) escala de avaliação da qualidade de vida, (SP) São Paulo, 
(EDM) episódios de depressão maior, (DSM) diagnóstico estatística de transtornos mentais, (GNI) 
grupo não institucionalizados, (GI) grupo institucionalizados, (ILPIs) instituições de longa permanência 
para idosos. (Brasil old age schedule) questionário brasileiro da velhice. 

 

DISCUSSÃO 
 

Segundo Santos et al. (2017)  após a intervenção com o uso da música 

durante a fisioterapia, as pacientes apresentaram redução ainda maior nos escores 

de depressão da escala EDG, evidenciando redução dos sinais depressivos, 

corroborando com os resultados obtidos por Mozer (2011) em seu estudo de 

musicoterapia e exercícios terapêuticos na qualidade de vida de idosos 

institucionalizados contribuíram de forma de positiva na qualidade de vida, capacidade 



 

funcional, aspectos físicos, dor, vitalidade, aspectos sociais e emocionais. 

A música é um recurso terapêutico que contribui para os fatores de 

socialização, relaxamento e bem estar. Ela é usada por profissionais de saúde em sua 

prática e serve como auxilio preventivo e de reabilitação, tendo resultado satisfatório 

na qualidade de vida de idosos (NOORDHOEK, 2008).  

Destacando-se pela elevada utilização na atualidade, a música é um recurso 

integrativo usado como meio de proporcionar efeitos psicossociais e físicos das 

pessoas, favorecendo o despertar da criatividade e a manutenção da atenção, 

estimulando a inteligência e a memória. Proporciona ao indivíduo um maior contato 

com o mundo, aproximando-o da realidade, de modo que fortalece os aspectos sociais 

e pessoais (SEKEFF, 2007; GOMES, 2012). Confirmando estas afirmativas, após a 

intervenção proposta nesta pesquisa, a paciente 1 não relatou mais problemas de 

concentração e a paciente 2 referiu menor perda de memória. 

No estudo realizado por Miranda e Souza (2009), que buscaram conhecer o 

efeito da atividade física aeróbia com música sobre o estado subjetivo de idosos, as 

experiências com o uso da música foram consideradas mais positivas e prazerosas 

diminuindo percepções desagradáveis inerentes ao exercício. 

Segundo Leite et al. (2006) em relação à variável que considera a presença 

de preocupação nos idosos entrevistados, essa foi elevada nos idosos de um modo 

geral, especialmente no grupo de deprimidos. Possivelmente esse dado se deve ao 

fato de que, com o passar dos anos, os idosos se tornam mais suscetíveis aos 

problemas de saúde, dificuldades financeiras, perdas afetivas e sociais, o que 

aumenta a necessidade de assistência integrada que contemple essa vulnerabilidade. 

Mincato e Freitas (2010) avaliando a qualidade de vida em idosos 

institucionalizados da cidade de Caxias do Sul – RS, encontraram uma pior QV nesse 

grupo, em comparação com idosos não institucionalizados. Narciso, avaliando a 

qualidade de vida de idosas institucionalizadas, encontrou um pior desempenho nas 

dimensões capacidade funcional, aspectos físicos, estado geral de saúde, vitalidade, 

aspectos sociais e saúde mental, quando comparadas com idosas não 

institucionalizadas. 

Segundo Powell et al. (2008) assim, a Terapia comportamental (TC) Terapia 

comportamental cognitiva (TCC) tal como desenvolvida por Beck, é a mais bem 

pesquisada forma de tratamento envolvendo qualquer transtorno psicológico. Muitos 

estudos e metanálises indicam que ela é efetiva no tratamento da depressão, seja 



 

leve, moderada ou grave. Além disso, a efetividade da TCC na depressão é tão ou 

mais robusta do que a farmacoterapia ou outros tipos de intervenções psicológicas 

(por exemplo, terapia interpessoal ou tratamento de apoio). A TCC tem tido o benefício 

adicional notado em muitos estudos: provoca resposta mais duradoura em 

comparação com o tratamento farmacológico e pode proporcionar um efeito 

substancialmente protetor quanto às recorrências. 

O questionário  SF-36  demonstrou  que  os  domínios,capacidade  funcional  

e  estado geral de saúde,estão consideravelmente reduzidos no GI e as limitações por 

aspectos físicos estão  aumentadas,  mostrando  que  o  grupo  GI  é  menos  ativo.  

Também  foram  evidenciadas associações desses domínios com o tempo de 

cessação do tabagismo, o que vai ao encontro de outro  estudo  referindo  que  o 

abandono  do  tabagismo  repercute  positivamente  sobre  esses domínios (SALES, 

2009). 

No entanto para obter um efeito positivo no tratamento da depressão é indis-

pensável que a água esteja aquecida  entre  33°C  e  36,5ºC,  pois  a  mesma  opera  

de  forma  específica  prevenindo  deformidades, impacto de descarga de peso, atro-

fias e a piora no quadro clínico da depressão, com efeito motor, ajustando a flexibili-

dade, reeducação global, coordenação motora, fortalecimento muscular e marcha e 

efeito sensorial  agindo na propriocepção e equilíbrio. Além dos sinais químicos e físi-

cos comprovados e evidenciados através de estudos, a ação psicológica  do  trata-

mento  é  positiva,  pois  o  contato  direto  entre  o  paciente  e  o fisioterapeuta oferece 

confiança entre as partes (OLIVEIRA et al., 2011). 

Segundo Medeiros et al. (2020), o presente artigo retrata os efeitos benéficos 

da cinesioterapia em suas mais variadas vertentes (dança, jogos, esportes) corrobo-

rando para uma eficácia maior na redução dos sintomas da depressão, além de res-

saltar que pesquisas relacionadas à depressão têm revelado que é de fundamental 

importância a pratica de exercício físico à saúde mental. O exercício físico contribui 

com a integração dos pacientes com o meio, proporcionando uma visão geral do ser 

humano, refletindo diretamente na qualidade de vida destes pacientes.  

A partir dos estudos encontrados, a fisioterapia pode ser usada no tratamento 

de diversas patologias atendidas nos serviços de saúde mental, pois o profissional 

dessa área é capacitado para tratar as repercussões psíquicas e orgânicas proveni-

entes das alterações patológicas do indivíduo utilizando recursos terapêuticos. Tam-

bém foi possível observar que apesar de verificarem-se vantagens quanto ao uso da 



 

fisioterapia no tratamento de pacientes com depressão, ainda trata-se de um campo 

a ser descoberto, sugere-se mais estudos sobre a temática. 

Estudos apontam que a intervenção direta do fisioterapeuta com atividades 

psicomotoras, treino de força, exercícios de relaxamento e resistência aeróbica, con-

tribuem consideravelmente para a melhora da autoestima, imagem corporal, força 

muscular, sistema cardiovascular e reduz os sintomas de ansiedade e depressão 

(SILVA; PEDRÃO; MIASSO, 2012).  

Outra atividade são as sessões de Fisioterapia que englobam atividades  bio-

energética à pacientes com uso abusivo de álcool e drogas e sofrimento psíquico, pois 

modificam satisfatoriamente as condições emocionais e de expressão verbal desses 

pacientes, além de sintomas de despersonalização, algia muscular e sentimento de 

angústia (CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, 

2016). 

 

CONCLUSÃO 
 

A depressão afeta o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal que 

fornecem a aprendizagem, concentração e as memórias processadas e arquivadas. 

E os recursos fisioterapêuticos, citados, promovem aos pacientes com transtornos 

mentais, estímulos neurotransmissores, que promovem a saúde,  previnem doenças, 

contribuindo de forma significativa com o tratamento alternativo para estes pacientes, 

junto a equipe multiprofissional, para promover qualidade de vida, proporcionar 

através dos estímulos liberação de hormônios serotonina e dopamina. 
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