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RESUMO 

A depressão consiste numa desordem psiquiátrica de grande preocupação, devido aos altos 
índices de mortalidade e morbidade, com incidência de 17% na população mundial. Dentre as 
hipóteses etiológicas existentes, a monoaminérgica se destaca nos estudos farmacológicos, 
entretanto outras hipóteses tem emergido na busca das respostas às lacunas ainda persistentes. A 
hipótese da neurogênese hipocampal relaciona a exposição de longo prazo ao estresse e 
diminuição do volume do hipocampo com o desenvolvimento da depressão maior. O objetivo da 
presente revisão foi o de compilar informações atualizadas referentes à teoria da 
neuroplasticidade hipocampal como possível fator etiopatogênico na depressão e propor a 
fisioterapia como alternativa de tratamento preventivo e reabilitador dos transtornos depressivos. 
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ABSTRACT 

Depression is a psychiatric disorder of great concern due to the high rates of mortality and 
morbidity, with an incidence of 17% in the world population. Among the etiological hypotheses, 
the monoamine stands in pharmacological studies, but other hypotheses have emerged in the 
search for answers to the still persistent shortcomings. The hypothesis of hippocampal 
neurogenesis relates to long-term exposure to stress and decreased hippocampal volume with the 
development of major depression. The objective of this review was to compile updated 
information regarding the theory of hippocampal neuroplasticity as possible pathogenetic factor in 
depression and propose physical therapy as a preventive treatment alternative and rehabilitation 
of depressive disorders. 
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INTRODUÇÃO 

O termo depressão possui designação 
genérica dos vários tipos de transtorno de 
humor que levam a uma tendência para a 
tristeza e pode refletir tanto um sintoma 
quanto parte de diversos distúrbios emocionais 
de ordens psíquica e somática (TENG et al., 
2009; BALLONE; ORTOLANI; PEREIRA NETO, 
2007). A depressão é um dos maiores 
problemas de saúde pública do mundo, devido 
à sua alta morbidade e mortalidade. Consiste 
numa desordem psiquiátrica em que há um 
predomínio de alterações de humor (sintomas 
de tristeza e anedonia) e sintomas vegetativos 
associados (MORAES et al., 2007; VISMARI; 
ALVES; PALERMO-NETO, 2008).  

Com incidência de aproximadamente 
17% da população mundial, suas principais 
características são perda de peso, sentimento 
de culpa, ideação suicida, hipocondria, queixa 
de dores e, eventualmente, psicose (MORAES 
et al., 2007). Observa-se uma estreita relação 
também entre ansiedade e depressão quando 
se trata de pacientes com dor crônica, uma vez 
que estes se encontram em um nível de 
expectativa elevado frente a uma resposta de 
alívio pelo fato de terem recorrido a inúmeros 
profissionais e técnicas terapêuticas (CASTRO 
et al., 2006). 

Há várias hipóteses que tentam explicar 
os transtornos depressivos. A mais utilizada 
tem sido a monoaminérgica, que propõe uma 
menor disponibilidade de aminas biogênicas 
cerebrais, em particular de serotonina, 
noradrenalina e/ou dopamina (MORAES et al., 
2007). Entretanto, questões como “quais as 
causas dos distúrbios monoaminérgicos?” e 
“como explicar uma taxa de 30% de 
refratariedade aos antidepressivos?” têm 
direcionado os estudos para outras hipóteses, 
como a diminuição da neurogênese hipocampal 
na fase adulta, induzida pelo estresse (SCORZA, 
2005; VISMARI; ALVES; PALERMO-NETO, 2008). 
Uma melhor compreensão da etiopatogenia 
poderá permitir mais avanços não só na 
terapêutica, mas também no diagnóstico e na 
prevenção da perturbação depressiva maior. 

O objetivo do presente trabalho foi o de 
compilar informações atualizadas referentes à 
teoria da neuroplasticidade hipocampal como 
possível fator etiopatogênico na depressão e 
propor a Fisioterapia como alternativa de 
tratamento dos transtornos depressivos. 
 

METODOLOGIA 

Foi efetuada uma pesquisa bibliográfica 
de artigos publicados entre janeiro de 1999 a 
setembro de 2015, utilizando as bases de dados 
Lilacs, Scielo, Medline, Bireme e Portal da BVS, 
através dos buscadores Google Acadêmico e 
PubMed. Também foram pesquisados livros e 
artigos de referência sobre os temas abordados 
e informações no portal da Organização 
Mundial de Saúde e no portal da American 
Psychiatric Association. Os descritores usados 
foram depressão, estresse, neurogênese, 
hipocampo, fisioterapia. Foram obtidas 42 
entradas, tendo-se excluído 12 por leitura dos 
respectivos resumos. Os artigos selecionados 
foram lidos na íntegra (full-text). A listagem 
bibliográfica foi aumentada por pesquisa 
manual de referências cruzadas, 
acrescentando-se 5 artigos e 6 livros, 
perfazendo um total de 41 referências a citar. 

 
REVISÃO DE LITERATURA 

Depressão 
Segundo a American Psychiatric 

Association (2015), a depressão é uma 
patologia séria e comum, que afeta 
negativamente a forma como o indivíduo se 
sente, pensa e age. Resulta em sentimentos de 
tristeza ou perda de interesse em atividades 
que antes lhe causavam prazer. Pode levar a 
uma variedade de problemas emocionais e 
físicos e ocasionar um declínio nas habilidades 
pessoais para função ou trabalho e domésticas. 

Classificada como um distúrbio de 
humor, consiste em um sentimento que é 
universalmente experimentado por todos os 
seres humanos no decorrer de suas vidas. A 
distinção entre o sentimento depressivo 
normal e o quadro patológico, que necessita de 
tratamento médico, é extremamente 
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problemática para pessoas não especializadas 
em saúde mental. Neste contexto, estigmas e 
desinformação levaram à crença de que a 
depressão não seria doença, mas uma 
deficiência de caráter, a qual poderia ser 
superada com esforço pelo indivíduo 
(ROMEIRO; FRAGA; BARREIRO, 2003).  

Tung e colaboradores (2005) enfatizam 
que a avaliação minuciosa dos sintomas 
somáticos deve ser considerada, concomitante 
à avaliação dos sintomas cognitivos, visando a 
um diagnóstico correto e objetivo de uma 
possível depressão. Segundo os mesmos 
autores, depressão e ansiedade podem 
aumentar a percepção de sintomas físicos 
inexplicáveis, além dos sintomas físicos comuns 
aos pacientes deprimidos (fadiga, diminuição 
de apetite, dores, alterações do sono e perda 
de peso).  

Os critérios de diagnóstico dos 
distúrbios de humor estão em constante 
evolução, com atualizações nosológicas 
agrupadas no Manual de Diagnóstico e 
Estatística dos Distúrbios Mentais V (DMS-V) da 
American Psychiatric Association (2015). O 
diagnóstico também pode ser feito segundo 
CID ou métodos classificatórios, que auxiliam a 
identificar a doença (PERITO; FORTUNATO, 
2012). 

Segundo o DMS-V, o diagnóstico de 
depressão requer a presença de cinco ou mais 
dos seguintes sintomas que incluam 
obrigatoriamente espírito deprimido ou 
anedônia, durante pelo menos duas semanas, 
provocando distúrbios e prejuízos na área 
social, familiar, ocupacional e outros campos da 
atividade diária. 
 
Quadro 1. Sintomas para diagnóstico de 
depressão. Adaptado de DMS-V (2015). 

 
Sintomas de Depressão 

Estado deprimido: sentir-se deprimido a maior 
parte do tempo, quase todos os dias. 

Anedônia: interesse ou prazer diminuído para 
realizar a maioria das atividades. 

Alteração de peso: perda ou ganho de peso não 
intencional. 

Distúrbio de sono: insônia ou hipersônia 

praticamente diárias. 

Problemas psicomotores: agitação ou apatia 
psicomotora, quase todos os dias, 

Falta de energia: fadiga ou perda de energia, 
diariamente. 

Culpa excessiva: sentimento permanente de culpa e 
inutilidade. 

Dificuldade de concentração: habilidade 
frequentemente diminuída para pensar ou 
concentrar-se. 

Idéias suicidas: pensamentos recorrentes de 
suicídio ou morte. 

 

De acordo com o número de itens 
respondidos afirmativamente, o estado 
depressivo pode ser classificado em três 
grupos: 

 Depressão menor: dois a quatro 
sintomas por duas ou mais semanas, 
incluindo estado deprimido ou 
anedônia; 

 Distimia: três a quatro sintomas, 
incluindo estado deprimido, durante 
dois anos, no mínimo; 

 Depressão maior: cinco ou mais 
sintomas por duas semanas ou mais, 
incluindo estado deprimido ou 
anedônia. 
A American Psychiatric Association 

(2015) afirma que qualquer pessoa que viva em 
relativa condição de risco pode desenvolver 
depressão. Os possíveis predisponentes são: 
 

Quadro 2. Fatores de predisposição para 
desencadeamento da depressão. Adaptado de 
American Psychiatric Association (2015). 
 

Fatores de Predisposição da Depressão 

Bioquímicos: desordens químicas no cérebro 
podem contribuir para sintomas depressivos. 

Genéticos: pode ser uma herança genética. Por 
exemplo, se um gêmeo idêntico tiver depressão, o 
outro apresenta 70% de chance de desenvolvê-la 
em algum período de sua vida. 

Personalidade: pessoas com baixa autoestima, que 
são facilmente sobrecarregadas por estresse, ou 
geralmente pessimistas, aparentemente estão 
mais sujeitas a experimentarem a depressão. 

Fatores ambientais: exposição contínua à 
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violência, negligência, abuso ou pobreza podem 
fazer com que as pessoas estejam mais vulneráveis 
à depressão. 

 

A qualidade do humor, seu grau de 
desvio da normalidade e sua duração são 
características chave de um distúrbio afetivo 
(ROMEIRO; FRAGA; BARREIRO, 2003). Dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2012 
indicam que, pelo menos, 350 milhões de 
pessoas vivem com depressão e quase um 
milhão de pessoas tiram a própria vida todos os 
anos. 

 Romeiro e colaboradores (2003) 
apontam as mulheres como mais suscetíveis 
que os homens numa relação de 2:15, com 
média etária aos 20 anos e picos aos 40 e após 
65 anos. Quanto ao estado civil, pessoas 
separadas ou divorciadas apresentam os 
maiores riscos. A inversão de risco é observada 
entre casados e solteiros: homens casados têm 
menor disposição à depressão que os solteiros, 
com o oposto ocorrendo entre as mulheres 
casadas que apresentam maior risco em 
relação às solteiras. 

Como coadjuvantes do tratamento 
medicamentoso, a psicoterapia (AAN HET ROT; 
MATHEW; CHARNEY, 2009), a 
eletroconvulsoterapia (ROMEIRO; FRAGA; 
BARREIRO, 2003), a atividade física (MORAES et 
al., 2007) e até mesmo o tratamento espiritual 
(GOMES, 2011) tem sido apontados como 
relevantes intervenções, dado que segundo 
Romeiro e colaboradores (2003), mesmo sob 
tratamento medicamentoso, 30% dos pacientes 
com diagnóstico depressivo não respondem à 
terapia farmacológica. 

 
Neurofisiopatologia da Depressão 

Na depressão maior são encontradas 
alterações macroscópicas nas diversas regiões 
encefálicas, que poderão mediar a expressão 
da doença no córtex pré-frontal, na amígdala, 
no córtex anterior do cíngulo e no hipocampo, 
que apresentam alterações volumétricas e da 
atividade (LAGE, 2010).  

O eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal 
encontra-se hiperativo em cerca de metade dos 

doentes; a alteração associada será uma 
resistência do receptor glicocorticóide, e pensa-
se que a etiopatogenia da depressão pode ser 
diferente, dependendo da presença ou 
ausência de stresse psicológico. Sabe-se 
também da correlação entre citocinas 
inflamatórias e humor depressivo, e novos 
dados indiciam que a imunidade celular poderá 
ser manipulada no sentido de prevenir os 
efeitos deletérios do estresse (JOCA; 
PADOVAN; GUIMARÃES, 2003).  

A hipótese monoaminérgica é ainda 
hoje a base dos tratamentos recomendados 
(ROMEIRO; FRAGA; BARREIRO, 2003). Contudo, 
o foco da investigação está agora não tanto nos 
níveis de monoaminas, mas nas alterações pós-
sinápticas que estas podem desencadear. O 
atraso do efeito clínico dos antidepressivos 
poderá ser explicado pelo tempo que a 
neurogênese demora a ocorrer. O hipocampo, 
por sua vez, apresenta também alterações 
segmentares ou da sua forma, indiciando um 
papel especial na fisiopatologia da depressão 
(LAGE, 2010).  

  
Mudanças Estruturais no Cérebro e Depressão 
Maior 

A depressão maior tradicionalmente 
tem sido vista como uma doença na qual 
episódios depressivos são seguidos por 
períodos de humor equilibrado. No entanto, 
pacientes que mostram sinais clínicos de 
remissão, podem apresentar-se com 
persistentes anormalidades neurobiológicas. 
Estas anormalidades podem piorar ao longo do 
tempo, e alguns pacientes podem se tornar 
depressivos crônicos. Os dados existentes para 
depressão maior sugerem que embora muitos 
pacientes possam ter um variante remitente-
recorrente, alguns podem ter uma variante 
primário-progressiva (AAN HET ROT; MATHEW 
e CHARNEY, 2009). 

O mais relevante desta idéia é que 
estudos de neuroimagem estrutural indicam 
que indivíduos com episódios de depressão 
maior recorrente possuem hipocampo 
relativamente menor mesmo durante períodos 
de remissão clínica. A redução do volume do 
hipocampo pode também explicar os 
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problemas de memória de alguns pacientes, 
bem como vários outros sintomas da doença 
(SCORZA, 2005). O paciente também pode 
apresentar anormalidade em outras regiões 
subcorticais, incluindo amídala e ventre 
estriado, e em regiões corticais, como córtex 
cingulado, córtex orbitalfrontal, e pré-frontal. 
Estas anormalidades também podem persistir 
durante a remissão e podem explicar porque 
pacientes em remissão continuam a reagir de 
forma exacerbada a estímulos ameaçadores, 
oque contribui para o risco de recaídas futuras 
(AAN HET ROT; MATHEW; CHARNEY, 2009). 

 
Depressão e Neuroplasticidade Hipocampal 

A depressão tem sido associada a 
alterações nas vias de sinalização que regulam 
a neuroplasticidade e a sobrevivência celular 
(PERITO; FORTUNATO, 2012).  

Define-se neuroplasticidade como 
sendo a capacidade de adaptação do sistema 
nervoso, especialmente dos neurônios, às 
mudanças nas condições do ambiente que 
ocorrem no dia a dia da vida dos indivíduos. É 
um conceito amplo que se estende desde 
respostas a lesões traumáticas destrutivas até 
sutis alterações resultantes do processo de 
memória e aprendizagem. Toda vez que alguma 
forma de energia proveniente do ambiente de 
algum modo incide sobre o sistema nervoso, 
deixa nele alguma marca, isto é, modifica-o de 
alguma maneira. E como isso ocorre em todos 
os momentos da vida, a neuroplasticidade é 
uma característica marcante e constante da 
função neural (LENT, 2010).  

Ainda segundo Lent (2010) é possível 
identificar, em alguns casos, mudanças 
morfológicas, ou seja, novos neurônios gerados 
numa dada região, ou neurônios que 
desaparecem por morte celular programada, 
novos circuitos neurais que se formam, nova 
configuração da árvore dendrítica ou 
modificações no número e na forma das 
sinapses e das espinhas dendríticas. Entretanto, 
em outros casos, só foi possível verificar 
mudança funcionais (plasticidade funcional), 
geralmente ligada à atividade sináptica de um 
circuito ou grupo de neurônios. É necessário 
admitirmos a plasticidade comportamental, 

devido aos efeitos no comportamento e no 
desempenho psicológico quando ocorre a 
plasticidade funcional e/ou morfológica. 
Manifesta-se de várias formas: regenerativa, 
axônica, sináptica, dendrítica e somática (LENT, 
2010). 

Drzyzga e colaboradores (2009) 
propõem que o aumento da perda de células 
neuronais pode contribuir para a fisiopatologia 
da depressão. O modelo da patogênese celular 
e molecular da depressão é apenas uma das 
perspectivas, através das quais podemos 
conceituar a teoria da neuroplasticidade. 
Considera-se por este modelo que, em 
condições patológicas, a função alterada de 
uma célula progenitora pode constituir o 
denominador comum às alterações da 
neurogênese do hipocampo e de outras áreas 
cerebrais, em forma de cascata (COYLE; 
DUMAN, 2003). 

Além de relacionar-se com os processos 
cognitivos de memória e aprendizagem, o 
hipocampo está envolvido com a resposta ao 
estresse, sendo ativado por diferentes 
estressores, através da ativação dos receptores 
de glicocorticoides (que possui em grande 
quantidade). Estes, quando ativados, inibem a 
atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, 
limitando a resposta ao estresse. O estresse 
também possui efeito deletério sobre as células 
piramidais do hipocampo, pois a exposição 
constante destas induz remodelamento e 
diminuição da neurogênese no giro denteado 
do hipocampo de animais de laboratório, 
incluindo primatas. Em humanos, níveis 
elevados de cortisol durante a vida predizem 
atrofia hipocampal e têm sido relacionados à 
diminuição hipocampal e aos déficits cognitivos 
observados em pacientes deprimidos (JOCA; 
PADOVAN; GUIMARÃES, 2003). A depressão 
maior tem sido relacionada com danos na via 
de sinalização que controla a neuroplasticidade 
e sobrevivência celular e com a diminuição de 
número e tamanho de células nervosas no 
hipocampo (MANJI; DREVETS; CHARMEY, 
2001). A recorrência ou persistência da doença 
e a falta de tratamento antidepressivo podem 
favorecer a diminuição gradual do volume 
hipocampal, que por sua vez, pode explicar os 
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problemas de memória de alguns pacientes, e 
também vários outros sintomas do transtorno 
(AAN HET ROT; MATHEW; CHARNEY, 2009). 

 
Estresse e Atrofia Hipocampal 

Está bem estabelecido que o estresse 
contribui para o desenvolvimento da depressão 
maior em indivíduos suscetíveis. É provável que 
qualquer estudo da fisiopatologia dos 
transtornos de humor atribuirá um importante 
papel causal aos estresses psicológico e 
fisiológico. Sabe-se que o estresse crônico 
também se opõe a muitas formas de 
neuroplasticidade, reduzindo a plasticidade 
sináptica, espinhas dendríticas, o comprimento 
e complexidade dos dendritos (JOCA, 2003). 

O estresse pode ser descrito como a 
reação do corpo aos estressores, que 
perturbam o equilíbrio fisiológico do organismo 
(homeostasia) (CASSAR, 2001). 

Seu conceito biológico foi desenvolvido 
pelo médico austro-húngaro Hans Selye, em 
1936, que usou o termo "stress" para designar 
o resultado ou efeito dos estressores sobre o 
corpo. Segundo o autor, o estresse é um 
elemento inerente a toda doença, que produz 
certas modificações na estrutura e na 
composição química do corpo, as quais podem 
ser observadas e mensuradas, manifestando-se 
através da Síndrome Geral de Adaptação ou 
Teoria do Estresse. Esse processo 
supostamente ocorre em três estágios ou 
reações: alarme, resistência e exaustão. 

A reação de alarme caracteriza-se como 
o início do processo reativo, desencadeada por 
uma condição não específica, comum para 
diversos estímulos e caracterizada pela 
secreção de glicocorticóides (cortisol) e 
catecolaminas (adrenalina e noradrenalina). 
Caso o organismo consiga desenvolver 
mecanismos adaptativos às tais condições 
iniciais, observa-se, daí, o que é caracterizado 
como fase de resistência, onde se desaparece 
os sintomas que eram evidentes na reação de 
alarme. Por fim, a fase de exaustão surge 
quando o agente estressor inicial prevalece 
sobre a capacidade de adaptação do 
organismo, podendo leva-lo, em situação 
extrema, à morte (ANTUNES NETO, 2003). 

Selye (1959) afirmou que o estresse 
pode ser encontrado em qualquer das fases, 
embora suas manifestações sejam diferentes 
ao longo do tempo. Além disso, não é 
necessário que as três fases se desenvolvam 
para haver o registro da síndrome, uma vez que 
somente o estresse mais grave leva à fase de 
exaustão e à morte. 

No estágio de alarme (luta ou fuga) o 
corpo reconhece o estressor e responde com a 
produção dos hormônios necessários para lidar 
com ele: o cortisol e as catecolaminas. O 
cortisol (hidrocortisona) é um hormônio 
cortical adrenal. Seus efeitos fisiológicos estão 
estreitamente relacionados com a cortisona, 
que regula o metabolismo de gorduras, 
carboidratos, sódio, potássio e proteínas. Níveis 
de cortisol na saliva e urina são tomados como 
indicadores do estresse (CASSAR, 2001), bem 
como os níveis urinários de catecolaminas. 
Outras alterações incluem aumento dos 
batimentos cardíacos, dos níveis de glicose 
sanguínea, dilatação das pupilas, retardo da 
digestão, perturbação do sono e tensão 
muscular. 

No estágio da resistência, o corpo tenta 
restaurar seu equilíbrio fisiológico e reverter os 
efeitos negativos do estressor. Em situações 
nas quais o estressor exerce uma influência 
suave e breve, os sintomas agudos de estresse 
diminuem ou 
desaparecem nesse estágio. Por outro lado, se 
o impacto do estressor for intenso e 
prolongado, a capacidade do organismo para 
adaptar-se é debilitada (LIPP, 1994; CASSAR, 
2001). Pode-se pensar, aqui, no 
restabelecimento da neurogênese em situação 
de tratamento adequado. 

O último estágio consiste no 
desencadeamento exaustão, no qual o corpo 
sofre os efeitos potencializados da exaustão e 
não consegue mais responder de forma 
protetiva aos mecanismos estressores. Tal 
debilitação torna-o suscetível ao início de 
doenças como perturbações emocionais, 
transtornos cardiovasculares, problemas renais, 
overtraining (em atletas) e certos tipos de asma 
(CAROMANO et al., 2003; ANTUNES NETO et 
al., 2006). 



ISSN: 2525-9091 

 

96                                                                                                           CONSCIESI, v. 01, n. 01, p. 89-101, Set/Mar, 2016 
 

Mudanças estruturais no cérebro de 
pacientes com depressão maior têm sido 
atribuídas à função anormal do heixo 
hipotálamo-pituitária-adrenal. 
Hipercortisolemia crônica resulta na 
desregulação de receptores de glicocorticóidos 
no hipocampo. Subsequentes reduções da 
transcrição de fatores neurotróficos derivados 
e outros genes alvos podem contribuir para 
atrofia hipocampal (CHARNEY; MANJI, 2004). 

O crescimento e sobrevivência das 
células cerebrais também envolvem múltiplas 
ações do glutamato, um aminoácido 
neurotransmissor. Sinais normais de glutamato 
envolvem ativação de múltiplos tipos de 
receptores. Recaídas ao estresse moderado 
aumentam a neurotransmissão sináptica do 
glutamato, por exemplo, no hipocampo e 
amígdala, assim, aumentando os níveis de fator 
neurotrófico derivado do cérebro e 
estimulando a neuroplasticidade. A retirada do 
estressor geralmente resulta em um retorno ao 
estado estável (DUMAN; NANXIN, 2012). 

Entretanto, em estresse crônico, níveis 
excessivos de glutamato podem levar a uma 
ativação de receptores do glutamato do tipo 
ácido N-methyl-D-aspartico fora da sinapse. A 
ativação desses receptores, localizados nos 
neurônios e células gliais, aumenta o cálcio 
intracelular a um nível que diminui a taxa de 
aumento dos níveis de fator neurotrófico 
derivado do cérebro, induzindo atrofia e morte 
celular. A degeneração de células gliais, que 
normalmente ajudam a evitar o acúmulo tóxico 
de glutamato liberado pelos neurônios, pode 
acelerar este processo. Contínuos rompimentos 
no sistema do glutamato pode, por último, 
resultar em hipoatividade cortical e de outras 
regiões do cérebro. Pacientes com depressão 
maior podem apresentar níveis reduzidos de 
glutamato e proteínas associadas no córtex 
pré-frontal, como indicado por estudos de 
neuroimagens. Tal evidência prova que a 
toxicidade por glutamato tem um papel na 
fisiopatologia da depressão maior (DUMAN; 
NANXIN, 2012). 

 
 

Fisioterapia na Prevenção da Depressão e 
Combate ao Estresse 

Para Borges e Parizotto (2001) o 
relaxamento é o que se sobrepõe ao estresse, 
que reforça a homeostase, que diminui a 
angústia e a emotividade, que proporciona a 
harmonização dos elementos do organismo. É 
possível obter êxito na abordagem não 
medicamentosa contra o estresse, através de 
medidas que visam aliviar seus sintomas e 
relaxar a tensão muscular e mental, restaurar o 
nível de oxigênio no sangue e fortalecer o 
corpo. Uma combinação adequada de atitudes 
no combate ao estresse deve aliar: alimentação 
adequada, atividade física (recreação e lazer) e 
exercícios de relaxamento. Além disso, deve-se 
também descobrir e reconhecer as fontes de 
estresse e aprender a lidar melhor com tais 
situações.  

Dentre as diversas técnicas 
fisioterapêuticas de relaxamento para amenizar 
a situação de estresse, podemos citar as 
técnicas de massagem terapêutica manual, 
defendidas por Guirro e Guirro (2002), Cassar 
(2001) e Hernandez-Reif e colaboradores 
(2007). 

Santana e colaboradores (2010) citam o 
método Ai Chi como técnica fisioterapêutica de 
relaxamento profundo, bem como shiatsu e 
watsu. São modalidades terapêuticas que 
utilizam a associação da respiração profunda 
com movimentos lentos e amplos dos membros 
superiores, membros inferiores e tronco. O Ai 
Chi compreende o total alongamento e 
relaxamento progressivo do corpo, integrando 
mente, corpo e a energia espiritual, segundo 
Cunha e colaboradores (2002).  

Outra técnica amplamente difundida é a 
acupuntura ou tratamento com as agulhas, 
também apontada como alternativa eficaz no 
tratamento do estresse (COSTA-JUNIOR; 
AMORIM, 2013; DORIA; LIPP; SILVA, 2012; 
PAVÃO, 2008). 

A maior parte dos especialistas nos 
assuntos relacionados ao estresse afirma que 
as atividades físicas são fundamentais para 
prevenir e tratar tal estado do organismo, 
segundo Caromano et al. (2003).  
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Fisioterapia na Estimulação da Neurogênese 
Hipocampal e o Tratamento da Depressão 

O termo cinesioterapia propunha esta 
definição: o tratamento das doenças através do 
movimento; a cinesioterapia utiliza o 
movimento provocado pela atividade muscular 
do paciente com uma finalidade precisamente 
terapêutica (XHARDEZ, 1998). 

Tradicionalmente, as pesquisas 
envolvendo a fisiologia do exercício 
concentram-se nas respostas e adaptações dos 
sistemas respiratório, cardiovascular e 
muscular, já que muitos benefícios 
relacionados à saúde e qualidade de vida com a 
prática regular de exercício são decorrentes de 
respostas e adaptações nestes três sistemas 
orgânicos. Entretanto, Vancini e colaboradores 
(2008) atribuem ao exercício um impacto 
importante sobre o aspecto psicológico, além 
dos benefícios supracitados, provocando 
sensação de bem estar e prazer, reduzindo a 
ansiedade e depressão, aumentando a 
disposição para realizar atividades de trabalho, 
recreativas e de lazer. 

Para os autores, o exercício também 
exerce influência sobre outros sistemas que 
não estão diretamente relacionados com sua 
execução, tais como, sistema imune, trato 
gastrointestinal e o sistema nervoso, tendo sido 
mostrado os benefícios do exercício sobre a 
função e a saúde cerebrais. Tem sido 
consistentemente emergido como um 
indicador chave na melhora da função 
cognitiva, promotor da vascularização cerebral 
e estimulador da neurogênese. 

Vab Praag e colaboradores (1999) 
estipulam de três a seis semanas em qualquer 
tratamento para depressão, para poderem ser 
observados os primeiros efeitos terapêuticos, 
sejam estes farmacológicos ou não, tempo 
necessário para que os novos neurônios 
gerados na região do giro denteado se 
integrem, tornando-se funcionamente ativos 
no circuito cerebral.  

Experiências vividas podem regular o 
ritmo da divisão celular na neurogênese 
hipocampal e, neste sentido, o exercício físico 
aumenta a proliferação celular na região do 
giro denteado de camundongos. Estudos 

recentes com seres humanos relatou a eficácia 
da prática do exercício físico aeróbico no 
tratamento da depressão. Podemos assim 
especular que uma das possíveis explicações 
para essa eficácia seja o aumento da 
neurogênese nesses indivíduos, segundo Scorza 
(2005).  

Em estudos realizados com ratos, o 
exercício físico voluntário melhorou a 
neurogênese (PRAAG, KEMPERMANN e CAGE, 
1999), a vascularização cerebral, a atividade 
neuronal e a neuroquímica do hipocampo 
(ANDERSON, 2000). 

Cotman e colaboradores (2007) também 
afirmam que o exercício tende a trazer 
benefícios em relação à diminuição da 
liberação de corticosteróides, reduzindo a 
ansiedade e a depressão. Além disso, enquanto 
os corticoesteróides trazem a diminuição da 
quantidade de fator neurotrófico derivado do 
cérebro, no hipocampo, o exercício pode 
influenciar diretamente no aumento dos níveis 
deste fator trófico. 

A figura 1 relaciona as teorias da 
fisiopatologia da depressão, a influência do 
estresse como possível agente causal e a 
fisioterapia como tratamento. 
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Figura 1. Representação esquematizada que relaciona as 
teorias etiológicas da depressão, estresse e a fisioterapia 
como proposta de tratamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar de toda evolução observada nos 

estudos dos distúrbios psiquiátricos, com o 
surgimento de fármacos antidepressivos que 
atuam regulando o aumento e a manutenção 
das concentrações de aminas biogênicas nos 
receptores serotoninérgicos e noradrenérgicos, 
algumas lacunas permanecem obscuras, 
permitindo uma reconsideração das demais 
hipóteses etiológicas, além da 
monoaminérgica. 

Os achados demonstrando alterações da 
neuroplasticidade do hipocampo e demais 
regiões cerebrais já apontaram para novos 
alvos,  para  que  futuros  estudos  continuem  a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

identificar e refinar as informações visando 
desenvolvimento de intervenções terapêuticas 
mais efetivas nos quadros depressivos. 

Nesse contexto, a Fisioterapia, através 
das técnicas de relaxamento e de 
cinesioterapia, pode ser inserida nos planos de 
tratamento dos portadores das síndromes 
depressivas, visando contribuir de forma 
preventiva e reabilitadora, pelo combate ao 
estresse (possível desencadeador dos 
transtornos de humor) e pela indução da 
neurogênese de regiões específicas do cérebro, 
como o hipocampo.  

 
REFERÊNCIAS 

AAN HET ROT, M.; MATHEW, S. J; CHARNEY, D. 
S. Neurobiological mechanisms in major 
depressive disorder. Canadian Medical 

 



ISSN: 2525-9091 

 

99                                                                                                           CONSCIESI, v. 01, n. 01, p. 89-101, Set/Mar, 2016 
 

Association Journal, v. 180, n. 3, p. 305-313, 
2009. 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. 
Depression: what`s depression?. Acesso em 10 
mar 2015. Disponível em: 
<http://www.nimh.nih.gov/health/topics/depr
ession/index.shtml>. 

ANDERSON, B. J.; RAPP, D. N.; BAEK, D. 
H.; MCCLOSKEY, D. P.; COBURN-LITVAK, P. 
S.; ROBINSON, J. K. Exercise influences spatial 
learning in the radial arm maze. Physiology & 
behavior, v. 70, n. 5, p. 425-429, 2000. 

ANTUNES NETO, J. M. F.; TOYANA, M. H.; 
CARNEIRO, E. M.; BOSCHERO, A. C.; PEREIRA-
DA-SILVA, L.; MACEDO, D. Circulating leukocyte 
heat shock protein 70 (HSP70) and oxidative 
stress markers in rats after a bout of exhaustive 
exercise. Stress, v. 09, n. 02, p. 107-115, 2006. 
 
ANTUNES NETO, J. M. F. Estudo da relação 
entre estresse oxidativo e síntese de proteínas 
de estresse “HSP70” no sangue de animais 
submetidos a diferentes níveis de exercício 
físico. Tese de Doutorado: Universidade 
Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, 
2003. 
 
BALLONE, G. J.; ORTOLANI, I. V.; PEREIRA NETO, 
E. Da emoção à lesão: um guia de medicina 
psicossomática. Barueri, SP: Manole, 2007. 

BORGES, R; PARIZOTTO, N. Análise dos efeitos 
fisiológicos em pacientes com estresse 
submetidos à técnica Watsu. Fisioterapia 
Brasil. v: 2, n. 1, 2001, p. 33-40. 

CAROMANO, F.A.; PASSARELA, J.; ALVES, A. M. 
B.; CRUZ, C. M. V.; CANDELORO, J. M. Efeitos de 
um programa de atividade física de baixa a 
moderada intensidade na água no desempenho 
físico e controle do nível de estresse em 
adultos jovens. Arquivos de Ciência da Saúde 
Unipar, v. 7, n. 1, p. 6-11, 2003. 

CASSAR, M.P. Manual de massagem 
terapêutica. 1ª.  ed. São Paulo: Manole, 2001. 
252 p. 

CASTRO, M.; QUARANTINI, L.; DALTRO, C.; 
KRAYCHETTEE, D.; MIRANDA-SCIPPA, A. 
Prevalência de ansiedade, depressão e 
característica clínico-epidemiológicas em 
pacientes com dor crônica. Revista Baiana de 
Saúde Pública, v. 30, n. 02, p. 211-223, 2006. 

CHARNEY, D. S.; MANJI, H. K. Life stress, genes, 
and depression: multiple pathways lead to 
increased risk and new opportunities for 
intervention. Science Signaling, v. 2004, n. 225, 
p. 1-11, 2004. 

COSTA JUNIOR, J. M. F.; AMORIM, P. R. A. A 
efetividade da acupuntura no tratamento do 
estresse: uma revisão da literatura. Revista 
Paraense de Medicina, v. 27, n. 4, p. 23-32, 
2013. 

COTMAN, C.W.; BERCHTOLD, N.C; LORI-ANN, C. 
Exercise builds brain health: key roles of growth 
factor cascades and inflammation. TRENDS in 
Neurosciences, v. 30, n. 9, p. 489, 2007. 

COYLE, J.T.; DUMAN, R.S. Finding the 
intracellular signaling pathways affected by 
mood disorder treatments. Neuron, v. 38, n. 2, 
p. 157-160, 2003. 

CUNHA, M. C. B.; LABRONICI, R. H. B. B.; 
OLIVEIRA, A. S. B.; GABBAI, A. A. Relaxamento 
aquático em piscina aquecida, realizado através 
do método Ai-Chi: nova abordagem 
hidroterapêutica para pacientes portadores de 
doenças neuromusculares. Fisioterapia Brasil, 
v. 3, n. 2, p. 79-84, 2002. 

DORIA, M. C. S.; LIPP, M. E. N.; SILVA, D. F. O 
uso da acupuntura na sintomatologia do 
stress. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 32, n. 
1, p. 34-51, 2012. 

DRZYZGA, L. R.;  MARCINOWSKA, 
A.; OBUCHOWICZ, E. Antiapoptotic and 
neurotrophic effects of antidepressants: a 
review of clinical and experimental 
studies. Brain Research Bulletin, v. 79, n. 5, p. 
248-257, 2009. 

http://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression/index.shtml
http://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression/index.shtml
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11110995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rapp%20DN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11110995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baek%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11110995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baek%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11110995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCloskey%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11110995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coburn-Litvak%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11110995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coburn-Litvak%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11110995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robinson%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11110995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drzyzga%20%C5%81R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19480984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marcinowska%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19480984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marcinowska%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19480984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Obuchowicz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19480984


ISSN: 2525-9091 

 

100                                                                                                           CONSCIESI, v. 01, n. 01, p. 89-101, Set/Mar, 2016 
 

DUMAN, R. S.; NANXIN, L. D. A neurotrophic 
hypothesis of depression: role of 
synaptogenesis in the actions of NMDA 
receptor antagonists. Philosophical 
Transactions of the Royal Society B: Biological 
Sciences, v. 367, n. 1601, p. 2475-2484, 2012. 

GOMES, A. Um olhar sobre a depressão e 
religião numa perspectiva compreensiva.  
Estudos de Religião, v.25, n. 40, p. 81-109, 
2011. 

GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato-
Funcional: fundamentos, recursos, patologias. 
3. ed. São Paulo: Manole; 2002. 584 p. 

HERNANDEZ-REIF, M.; DIEGO, M.; FIELD, T. 
Preterm infants show reduced stress behaviors 
and activity after 5 days of massage therapy. 
Infant Behavior and Development, v. 30, n. 4, 
p. 557-561, 2007. 

JOCA, S. R.; PADOVAN, C. M.; GUIMARÃES, F. S. 
Stress, depression and the hippocampus. 
Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 25, n. 2, p. 
46-51, 2003. 

LAGE, J.T. Neurobiologia da depressão. 2010. 
24 p. Dissertação (Mestrado em Medicina 
Integrada) – Universidade do Porto, Porto, 
2010. 

LENT, R. Cem Bilhões de Neurônios. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu; 2010. 765 p. 

LIPP, M.N. Como enfrentar o stress. 4. ed. 
1994. São Paulo: Ícone, 1994. 

MANJI, H.K.; DREVETS, W.P.; CHARMEY, D.S. 
The cellular neurobiology of depression. Nature 
Medicine, v. 7, p. 541- 547, 2001. 

MORAES, H.; DESLANDES, A.; FERREIRA, C.; 
POMPEU, F. A. M. S.; RIBEIRO, P.; LAKS, J.  O 
exercício físico no tratamento da depressão em 
idosos: revisão sistemática. Revista de 
Psiquiatria do Rio Grande do Sul, v. 29, n.1, p. 
70 – 79, 2007. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). 
Depression, a hidden burden. 2012. Acesso 
em: 13 set. 2015. Disponível em: 
<http://www.who.int/mental_health/manage
ment/depression/flyer_depression_2012.pdf?u
a=1>. 

PAVÃO, T., S. Efeitos de uma intervenção de 
acupuntura sobre sintomas psicológicos e 
imunidade celular de adultos jovens e idosos 
saudáveis. 2008. 34 p. Dissertação ( Mestrado 
em Gerontologia Biomédica) - Pontifícia 
Universidade do Rio Grande do sul, Porto 
Alegre, 2008. 

PERITO, M. E. S.; FORTUNATO, J. J. Marcadores 
Biológicos da Depressão: Uma Revisão Sobre a 
Expressão de Fatores Neurotróficos.  Revista 
Neurociências, v. 20, n. 4, p. 597-603, 2012. 

ROMEIRO, L. A. S.; FRAGA, C. A. M.; BARREIRO, 
E. J. Novas estratégias terapêuticas para o 
tratamento da depressão: uma visão da 
química medicinal. Química Nova. v. 26, n. 3, p. 
347-358. 2003. 

SANTANA, J. S.; ALMEIDA, A. P. G.; BRANDÃO, 
P. M. C. The effect of Ai Chi method in 
fybromialgic patients. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 15, p. 1433-1438, 2010. 

SCORZA, F. A. Neurogênese e depressão: 
etiologia ou nova ilusão? Neurogenesis and 
depression: etiology or new ilusion? Revista 
Brasileira de Psiquiatria, v. 27, n. 3, p. 249-53, 
2005. 

SELYE, H. Syndrome produced by diverse 
nocuous agents. Nature, v. 138, n. 01, p. 32, 
1936. 

SELYE, H. Stress, a tensão da vida. 1. ed. São 
Paulo: Ibrasa - Instituição Brasileira de Difusão 
Cultural, 1959. 396 p. 

TUNG, C. T.; HUMES, E. C.; DEMETRIO, F. N. 
Depressão e comorbidades clínicas. Revista 
Psiquiatria Clínica,  São Paulo ,  v. 32, n. 3, p. 
149-159, 2005. 

http://www.who.int/mental_health/management/depression/flyer_depression_2012.pdf?ua=1
http://www.who.int/mental_health/management/depression/flyer_depression_2012.pdf?ua=1
http://www.who.int/mental_health/management/depression/flyer_depression_2012.pdf?ua=1


ISSN: 2525-9091 

 

101                                                                                                           CONSCIESI, v. 01, n. 01, p. 89-101, Set/Mar, 2016 
 

TUNG, C. T.; NAKATA, A. C. G. Depressão e 
Cognição. São Paulo: Editora Atheneu, 2009. 

VAB PRAAG, H; KEMPERMANN, G.; GAGE, F.H. 
Running increases cell proliferation and 
neurogenesis in the adult mouse dentate gyrus. 
Nature Neuroscience, v. 2, n. 3, p. 266-270, 
1999. 

VANCINI, R.L.; LIRA, C.A.B.; ARIDA, R.M. Efeito 
da atividade física sobre a aptidão 
cerebral. CEFE–Centro de Estudo de Fisiologia 
do Exercício,  2008. Disponível em: < 
http://www.escolasaopaulo.com.br/pdfs/esp14
.pdf. Acesso em: 21 jun. 2015. 

VISMARI, L.; ALVES, G.J.; PALERMO-NETO, J. 
Depressão, antidepressivos e sistema imune: 
um novo olhar sobre um velho 
problema. Revista Psiquiatria Clínica,  v. 35, n. 
5, p. 196-204, 2008. 

XHARDEZ, Y. Manual de cinesioterapia: 
técnicas, patologias, indicações, tratamento. 
São Paulo: Atheneu, 1998. 462 p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os autores declararam não haver qualquer 
potencial conflito de interesses referente a este 
artigo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escolasaopaulo.com.br/pdfs/esp14.pdf
http://www.escolasaopaulo.com.br/pdfs/esp14.pdf

