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DEPRESSÃO EM IDOSOS: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

O número crescente de idosos na população acarreta na maior incidência de doenças crônicas não
transmissíveis. A depressão é uma doença incapacitante que vem sendo observada
significantemente na população idosa, trazendo consequências para a qualidade de vida e saúde
mental. Nesse viés, torna-se imprescindível uma maior atenção dos profissionais de saúde para o
seu diagnóstico, uma vez que é possível tratar e evitar maiores danos (LIMA et al., 2016). Os
profissionais enfermeiros estabelecem vínculos com idosos e suas famílias e constituem uma classe
imprescindível para o diagnóstico e acompanhamento nesse cenário.
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A literatura aponta que condições econômicas desfavoráveis ou insuficientes são consideradas
fatores de risco para a depressão, assim como a dependência, a polifarmácia e a presença de
doenças crônicas. Além disso, idosos do sexo feminino, viúvos ou solteiros, e aqueles
institucionalizados se destacam em quantidade, fato que pode ser influenciado por diversas
condições sociais e subjetivas que estes grupos enfrentam ao longo da vida, a incapacidade
funcional e a autoavaliação de saúde negativa estiveram ligados com a doença nesses idosos.
Quanto às estratégias adotadas pelos profissionais observou-se a conscientização acerca dos
sintomas depressivos e seus fatores de risco, o que permite um diagnóstico e tratamento precoce
da doença. Os estudos reafirmam a importância de abster-se do estigma da velhice triste, tendo o
discernimento da diferença entre o processo do envelhecimento e os sintomas da doença aqui
citada.

Reunir principais fatores de risco para a depressão nos idosos e estratégias adotadas por 
profissionais da saúde de acordo com evidências disponíveis na literatura. 

Trata-se de uma revisão de literatura realizada em julho de 2021, na base de dados Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS). Foram incluídos artigos publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas
português e inglês e foram excluídas revisões de literatura e artigos não disponíveis na íntegra. Os
descritores utilizados na busca foram “Depressão”, “Saúde do Idoso” e “Fatores de Risco”.

Compreende-se, dessa forma, que a depressão constitui uma doença multicausal que afeta um
grande contingente da população. Conhecendo estes riscos e as transformações ocorridas durante
o processo de envelhecimento é fundamental que os profissionais de saúde que lidam com o
idoso, possam ter um olhar mais acurado para estes sinais e/ou sintomas e realizar um diagnóstico
precoce para depressão, desenvolvendo estratégias de intervenção envolvendo profissionais e
familiares.
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