
BENEFICÍOS DAS ATIVIDADES FISÍCAS PARA O TRATAMENTO DAS PESSOAS COM DEPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA

Autores: Letícia Zanotto, Maiara Gabriela de Souza, Maria Júlia 

Leonardo Vieira, Rosangela Maria Armelin (Unicep)

Prof. Orientador: Maria Elizabeth Souza de Assis

RESUMO

PALAVRAS - CHAVE

INTRODUÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

OBJETIVOS

METODOLOGIA

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

Na atualidade, observa-se que há uma constante crescente de
doenças que causam o transtorno mental como a ansiedade e a
depressão, porém, a prevenção destas doenças pode ser realizada por
meio de atividades físicas. Há uma preocupação quanto ao aumento
de transtornos mentais devido ao isolamento social causado pela
covid-19. Este trabalho correlaciona dados com base em questionário
IPAQ e EHAD para analisar os níveis de ansiedade com a frequência
de atividade físicas nesses indivíduos.

Atividade Física; Transtornos de Ansiedade; Isolamento Social;
Saúde Mental

Engana-se quem pensa que doenças causadoras de transtorno

mental têm classe, cor ou gênero. A OMS (2002) alerta... pensar que

o transtorno mental é exclusivo, singular de um perfil humano está
errado, podendo a ansiedade e a depressão acometerem qualquer

indivíduo. No Brasil, com base em dados da Organização
Panamericana de Saúde (2017), estima-se 9,3% da população

brasileira - neste período - haviam sido detectados com algum

transtorno advindo da ansiedade.

Os transtornos advindos pela ansiedade podem desencadear medo.
Contudo é um medo que tem como gatilho o ameaçador cenário
futuro, os indivíduos com esse transtorno tendem a ter a visão de
alguma situação e desencadear além do medo, tensão muscular,
vigilância, e outros comportamentos. Estima-se que uma possível
crise social possa desencadear o transtorno da ansiedade em muitos
indivíduos devido ao vírus da covid-19 ter afastado as pessoas do
hábito de relacionar-se umas com as outras e com o meio ambiente,
assim como fatores como desemprego e baixa renda. Em uma
possível alta no número de pessoas desencadeando o transtorno de
ansiedade e depressão, intervenções são feitas por meio da
conscientização de que a atividade e o exercício físico habitual são
fatores de prevenção para a saúde mental de qualquer indivíduo.
Acredita-se que estar fisicamente ativo pode ter efeitos positivos
tanto na melhora do desenvolvimento do sistema imunológico dos
indivíduos contra o vírus (GLEESON et al. 2011), quanto para a
saúde mental melhorando o humor (MIKKELSEN et al. 2017).

Este projeto tem como objetivos principais demonstrar como
controlar a tendência de epidemia que a depressão tem apresentado; a
necessidade crescente de informação relativa ao seu diagnóstico e
tratamento; bem como se é possível obter melhora no quadro da
depressão por intermédio da prática regular de exercícios físicos.

A presente pesquisa foi de corte transversal e observacional,

fazendo-se necessária uma abordagem mais ampla no papel exercício

preventivo do físico no desenvolvimento do transtorno de ansiedade
e, sobretudo, sua dose-resposta ideal para alcançar os benefícios

dessas intervenções.

As medidas de isolamento frente à contenção da pandemia, de
fato, auxiliaram na redução de mortes pela covid-19; contudo, é
possível verificar, em contrapartida, o quanto os índices de
desenvolvimento ou agravamento da ansiedade e depressão
cresceram. Com o aumento da inatividade física observada nesse
período, o presente estudo sugere novas estratégias de prescrição de
exercícios para públicos específicos.
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