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DEPRESSÃO EM PESSOAS IDOSAS:  O ISOLAMENTO 

SOCIAL COMO CAUSA AGRAVANTE

Com a pandemia de COVID-19, a população idosa apresentou maior risco 
em relação a complicações com a sua saúde. A longo prazo, as medidas 
de distanciamento social podem afetar a saúde mental, podendo acarretar 
em transtornos como o estresse pós-traumático e os transtornos 
depressivos.
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Conforme o IBGE, em 2019, cerca de 13% dos indivíduos entre os 60 e 64 
anos de idade sofriam com depressão. De maneira epidemiológica, 
estima-se que em torno de 15% dos idosos manifestam sintomas 
depressivos, com destaque aqueles institucionalizados. Na população 
idosa, a depressão, quando prolongada, pode afetar sua autonomia e 
seus vínculos sociais, além de acarretar em um maior risco de suicídio.  
Os fatores sociais de risco relacionados à depressão em pessoas idosas, 
principalmente institucionalizadas, são aspectos sociodemográficos, 
condições de saúde, capacidade funcional, comportamentos suicidas, 
alterações cognitivas e excesso do uso de psicofármacos. (NÓBREGA et 
al, 2015)

Compreender a incidência de transtorno depressivo que acometeu a 
população idosa durante a pandemia da COVID-19.

Através das plataformas PubMed, Scielo e BVS, foram explorados artigos 
com os descritores “sintomas depressivos e pessoas idosas”, “depressão 
e pandemia COVID-19”, “isolamento social e pessoas idosas”, nos 
idiomas português e inglês. No total, foram encontrados 423 artigos, 
reduzidos para 47 após serem filtrados pelo período de publicação entre 
2015 e 2021. Mediante a leitura de títulos e resumos, foram selecionados 
24 artigos, em que 13 se encaixavam nos critérios: transcorrer sobre 
sintomas depressivos na população idosa. 

Tendo isso em vista, as interações sociais e manutenção dos 
relacionamentos interpessoais foram prejudicados por conta da condição 
de pandemia, especialmente pela abstenção de atividades comuns da 
rotina, como atividades sociais e exercícios físicos em virtude do 
isolamento necessário para prevenção do contágio do coronavírus. 
Porém, é fundamental que a pessoa idosa não perca seus vínculos 
sociais, como apoio e cuidados recebidos e que isso possa ser feito por 
meio das plataformas digitais e via telefone, smartphone, para que os 
fatores depressivos e seus riscos não sejam agravados.
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