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SINTOMAS DEPRESSIVOS EM PESSOAS IDOSAS DURANTE PANDEMIA DE COVID19 

A depressão é um transtorno prevalente na população idosa, relacionada 
dentre outros fatores, a solidão. Em meio à pandemia de COVID-19, com a 
adoção de medidas sanitárias e protetivas de distanciamento social, a 
população idosa encontra-se ainda mais suscetível a sofrer sintomas 
relacionados à depressão. 
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O paciente L., relatou sentimentos de tristeza, medo e anedonia. Estes 
sintomas surgiram na infância, mas somente na vida adulta foi diagnosticado 
com depressão, estando em tratamento psiquiátrico medicamentoso há mais 
de 40 anos. Refere que vem se sentindo muito solitário nos últimos anos, 
pois mora sozinho, é divorciado há mais de 10 anos e os dois filhos não o 
visitam regularmente. Descreveu que a solidão foi intensificada em virtude 
do isolamento social provocado pela pandemia de COVID-19. A paciente N., 
é viúva e tem três filhos, um deles já falecido. Relatou que nos últimos 
tempos vem se sentindo muito deprimida com sentimento de tristeza, 
desânimo, insegurança e solidão. Reside sozinha e não encontra em seu 
círculo social pessoas com quem possa conversar. Refere que com a 
pandemia, não é possível visitar familiares, amigos e participar de eventos 
sociais, o que aumenta seus sentimentos de solidão. O acompanhamento 
psicológico, associado ao tratamento medicamentoso, se mostrou essencial 
na redução do sentimento de solidão, bem como dos sintomas depressivos, 
em ambos os casos.  

Prover assistência psicológica as pessoas idosas com sintomas depressivos 
durante a pandemia de COVID-19.  

Trata-se de relatos de dois casos de pessoas idosas denominadas de “L.”, 70 
anos, sexo masculino e; “N.”, 68 anos, sexo feminino, que realizavam 
tratamento medicamentoso para depressão. Os atendimentos psicológicos 
foram realizados de maneira presencial, na clínica-escola do curso de 
Psicologia de uma universidade no norte do estado do Rio Grande do Sul. 
Foram realizados um total de cinco atendimentos ao paciente L., no período 
de outubro a dezembro de 2020, e 11 atendimentos à paciente N., no 
período de maio a agosto de 2021. Este estudo integra um projeto de 
pesquisa maior, aprovado pelo Comitê de Ética, número 4.034.099. 

Há expressiva demanda nos serviços de atenção psicológica de idosos com 
sintomas depressivos, principalmente durante a pandemia de COVID-19 que 
pode ter intensificado sintomas pré-existentes. Destaca-se a importância 
dos serviços de saúde mental que possam oferecer acompanhamento a 
estes sujeitos e, assim, minimizar o sofrimento psicológico.  


