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INTRODUÇÃO: Conceituar depressão ainda é um desafio para os estudiosos da 
área de saúde, uma vez que essa definição no singular não existe, o que se 
encontra são estados depressivos, sintomas que ocorrem em algum momento da 
vida de um sujeito e que podem ser descritos, mas seus graus e variações desafiam 
a unificação do conceito [1]. As causas da depressão no idoso podem decorrer de 
alguns fatores genéticos, eventos como luto, doenças incapacitantes, entre outras. É 
valido destacar que a depressão surge no idoso frequentemente em um ambiente de 
isolamento social associada a perda de qualidade de vida. Cabe ressaltar que o 
ritmo e a intensidade das alterações provenientes do envelhecimento dependem de 
características individuais como genética, fatores sociais, psicológicos e também ao 
estilo de vida adotado pelo indivíduo. [1,2]. A prática regular de exercício físico tem-
se mostrado um importante adjuvante não medicamentoso no tratamento de 
depressão. Algumas hipóteses procuram esclarecer como o exercício auxilia no 
tratamento de depressão, a saber: (1) cognitivo-comportamental, que propõe a 
suspensão automática de pensamentos negativos com o exercício físico; Hipótese 
da Interação Social, explicada a partir do sentimento de prazer e da interação grupal 
de pessoas que praticam exercício físico; Hipóteses da distração de Sachs, 
relatando o exercício físico como uma fuga e distração das preocupações diárias. 
[4].  
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