
Exercícios físicos melhoram a resposta do cérebro ao estresse 
 
Os exercícios físicos melhoram a saúde mental ajudando o cérebro a lidar melhor com o 
estresse, de acordo com uma pesquisa que analisou os neurotransmissores envolvidos na 
resposta do cérebro a situações estressantes. 
 
Evidências iniciais já haviam sugerido que pessoas fisicamente ativas tinham menores taxas de 
ansiedade e depressão do que indivíduos sedentários. Mas poucos estudos haviam focado o 
motivo disso. Para determinar o quanto os exercícios físicos podiam realmente trazer 
benefícios para saúde mental, os pesquisadores procuraram saber se havia ligação entre as 
rotinas de atividades físicas e as variações nos níveis de neurotransmissores associados ao 
estresse, à ansiedade e à depressão. 
 
E apesar das pesquisas acharem poucas evidências da hipótese popular de que os exercícios 
físicos causam um turbilhão de endorfinas, houve progressos no sentido de identificar maiores 
níveis de um neuromodulador chamado norepinefrina no cérebro de pessoas ativas fisicamente, 
o que poderia ajudar o cérebro a lidar com o estresse de forma mais eficiente. 
 
Trabalhos com modelos animais feitos na década de 1980 já haviam indicado que os exercícios 
aumentavam a concentração de norepinefrina em regiões do cérebro associadas com a 
resposta do organismo ao estresse físico. Esse neurotransmissor é particularmente curioso, 
pois aproximadamente metade da produção dessa molécula é feita em uma área do cérebro 
que se conecta com diversas regiões envolvidas nas respostas emocionais, incluindo o estresse 
(o chamado Locus coeruleus). 
 
A norepinefrina, ao que parece, tem grande importância na modulação da ação de outros 
neurotransmissores que agem diretamente na resposta ao estresse. E apesar dos 
pesquisadores saberem pouco sobre como a maioria dos fármacos indicados para o controle da 
depressão funciona, sabe-se com certeza que eles aumentam as concentrações dos níveis de 
norepinefrina no organismo. 
 
E apesar de não haver consenso entre os psicólogos de que o simples aumento da produção de 
norepinefrina garanta menores níveis de estresse e ansiedade (e, portanto, menos riscos para 
o desenvolvimento da depressão), a maioria dos profissionais de saúde mental defende a ideia 
de que os exercícios, por algum motivo, melhoram a habilidade do corpo em combater ambas 
as condições. Ou seja, apenas observando as questões biológicas, os exercícios físicos 
parecem fazer que o corpo fique “treinado” e aprenda a lidar com os sintomas do estresse. 
 
Ao que parece, uma rotina de atividades físicas força respostas fisiológicas do organismo – que 
também se envolve no combate ao estresse – e isso faz que elas reajam mais rapidamente do 
que o normal em uma situação estressante. Os sistemas cardiovascular, renal e muscular – 
controlados pelo sistema nervoso central e simpático – aumentam as atividades e “trabalham 
em conjunto”. E é essa maior comunicação entre os diversos órgãos do corpo que faz dos 
exercícios físicos algo extremamente importante para o combate ao estresse. E quanto mais 
sedentários nos tornamos, menor essa habilidade do organismo. 
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