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RESUMO 

 

A presente investigação debruçou-se sobre a revisão bibliográfica no banco de dados 

internacional no que se refere à depressão geriátrica. A depressão consiste em um dos transtornos 

mentais mais relevantes da população idosa, sendo que os fatores psicossociais estão mais 

relacionados com a depressão nesta faixa etária. Dentro dessa vertente avaliativa exploratória, 

pretendeu-se estudar o nível de publicações científicas de cunho internacional, numa amostra de 

23 artigos nas bases de dados Scielo, PubMed, Sibul-Lisboa, BVS-Lilacs, BioMed, Medline e 

Highwire Stanford. Verificou-se que determinadas variáveis sócio-demográficas, como a relação 

com amigos e o nível econômico, tendem a influenciar a percepção sobre si mesmo, interferindo 

assim na qualidade de vida do idoso. Em suma, os dados científicos mostram que quase metade 

da população de idosos apresenta depressão. Para tanto a depressão é um fator que ocorre com 

frequência na população idosa, logo, identificar os fatores de risco associados com a sua 

incidência, tende a ajudar os profissionais a diagnosticar e propor intervenções adequadas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conforme Pinho (2010) até 2020 a depressão será a principal doença mais impactante em 

todo o mundo, logo, quem sofre com tal problemática tem sua rotina alterada, bem como o 

aspecto cognitivo, emocional e social. Para tanto, o envelhecimento é hoje um fenômeno 

universal, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, logo, com a 

transição demográfica, a população idosa tem aumentando gradativamente. 

Aizenstein, Butters, Wu, Mazurkewicz e Stenger (2009) afirmam que a depressão consiste 

em uma deficiência emocional e mental da população idosa, isto é, caracteriza-se pela presença 

de humor deprimido, perda de interesse ou prazer em realizar as atividades habituais. Cabe 

salientar, que para American Psychiatric Association (2000) a depressão tem um grave efeito 

sobre a qualidade de vida dos idosos a qual tende a aumentar o risco de desenvolver doenças 

físicas. Assim, a sua detecção precoce em indivíduos que estão em risco de desenvolver 

transtorno depressivo maior (TDM) é de suma relevância quando se trata de prevenção da 

depressão geriátrica.  

Segundo Blazer e Williams (1980) esta mudança ocorrida na estrutura populacional 

acarreta uma série de consequências sociais, culturais, econômicas, políticas e epidemiológicas, 

sendo que muitas vezes os países não estão preparados para lidar com a situação, haja vista que 

tal configuração tende a ocorrer de forma diferenciada. Ainda segundo os autores, há evidências 

que estudos internacionais mostraram que 15% dos idosos necessitam de atendimento em saúde 

mental, e dentro desses 15%, 2% das pessoas com mais de 65 anos apresentam quadro de 

depressão, que muitas vezes não são percebidos pelos familiares e cuidadores, sendo encarados 

como características naturais do envelhecimento. 

 Nos EUA e na Europa, a prevalência da depressão varia de 6 a 20%, embora estima-se que 

na Itália, é de 40%. No entanto, estudos longitudinais tem evidenciado que a presença de 

sintomas depressivos em adultos mais velhos associa-se com o aumento da demanda por serviços 

de saúde, consultas médicas, uso de drogas e altos custos em ambulatório (Minicuci, Maggi e 

Pavan, 2002). Para Fernandes (2000) na população envelhecida, a depressão encontra-se entre as 

doenças crônicas mais frequentes, as quais elevam a probabilidade de desenvolver incapacidade 

funcional, desencadeando assim um problema de saúde pública, incluindo a inabilidade 

individual e problemas familiares em decorrência da doença.   

Bergdahl (2005) ressalta que um número substancial de estudos faz referência aos fatores 

de risco que estão expressivamente associados aos sintomas depressivos entre as pessoas idosas, 

como aspectos demográficos, riscos psicossociais, dificuldade cognitiva, histórico prévio de 

depressão e riscos de saúde. Sendo assim, os estudos epidemiológicos possuem uma grande 
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variação na taxas de incidência da depressão, para tanto, aponta-se uma preocupação para que 

haja programas sociais, a fim de que o público idoso possa estabelecer relações interpessoais e 

minimizar os eventos depressivos. 

 

OBJETIVOS 

 

A opção pelo presente estudo insere-se no sentido de compreender o nível de publicação a 

nível internacional sobre a depressão em idosos. 

 Deste modo, trata-se de um estudo sistematizado de revisões bibliográficas no banco de 

dados internacional, a partir de tal esboço é possível avaliar os seguintes objetivos específicos: 

 Conhecer o acervo de publicações internacionais; 

 Verificar os elementos marcantes da depressão em idosos; 

 Verificar o avanço das produções científicas (artigos) a nível internacional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Utilizou-se um computador Samsung, programa Mozilla Firefox, a base de dados Scielo, 

PubMed, Sibul-Lisboa, BVS-Lilacs, BioMed, Medline e Highwire Stanford a fim de pesquisar 

sobre a depressão em idosos a nível internacional.  

Para o desenvolvimento deste estudo, inicialmente, o projeto foi encaminhado para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, após a aprovação, 

realizou-se as seguintes etapas: 

 

1. Pesquisa no banco de dados sobre depressão em idosos no âmbito internacional. Vale 

salientar que para a seleção da amostra, realizou uma pré-seleção de 40 artigos, em que 

realizou-se uma leitura prévia para a triagem dos que estavam mais adequados 

conforme a perspectiva do projeto.  

2. Leitura dos artigos pré-selecionados, sendo que 23 foram eleitos para um estudo mais 

aprofundado e fichamentos. 

3. A seguinte etapa corresponde numa tabela que consta com o nome do artigo, autor, 

link e a fonte de dados. Sendo assim, inclui-se 7 artigos da Scielo, 9  PubMed, 1 Sibul-

Lisboa, 1 BVS-Lilacs, 2 BioMed, 2 Medline e 1 Highwire Stanford. 
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RESULTADOS 

 

A incidência de depressão na terceira idade é um fator relevante e que merece de 

investigação sistematizada, pois conforme a base internacional evidencia-se que a depressão em 

idosos é um elemento que abarca a população mundial.  Estima-se que mais ou menos 70% do 

público idoso internacional são acometidos por depressão, fato este que preocupa os 

pesquisadores da presente área, o qual são impulsionados para investigarem e propor 

mecanismos de minimizar tal fato. 

Dentro desse mesmo enfoque, ressalva-se que na base de dados internacionais, o sexo 

apareceu associado com a depressão nos estudos realizados. Observa-se que a proporção de 

mulheres idosas consideradas com “possível caso” de depressão, é relativamente maior que a de 

homem. 

Mediante o banco de dados, a incidência e a preocupação com a população envelhecida é 

um aspecto crucial para entender que tal processo corresponde a nível global, pois, conforme os 

dados internacionais, cerca de 65,4% da população é caracterizada com depressão (figura 1), 

elemento este que tem elucidado pesquisas de cunho internacional. 

 

 

         Figura 1: Percentual internacional de depressão na população idosa 

 

Percebeu-se com a revisão bibliográfica, que as condições crônicas é responsável pelos 

impactos de transição a nível individual e social. Com isso, os idosos constituem a população 

acometida por tais enfermidades, as quais corroboram para a incidência de um quadro depressivo 

na presente população. A incidência de dos problemas crônicos associa-se as alterações 

fisiológicas do envelhecimento, sendo as mais frequentes a hipertensão com 85,9% e diabetes 

22,9% (figura 2). 

 

Depressão Idoso

Idoso sem
depressão
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 Figura 2: Problemas crônicos no envelhecimento 

 

Estudos estima que a proporção de idosos que passaram por um episódio depressivo em 

países com uma renda acentuada é de mais ou menos 15%, em contrapartida cerca de 11% em 

países de baixa renda  passaram pela depressão. Todavia, a França 21% e os EUA 19% 

obtiveram uma taxa mais elevada em relação à China 6,5% e o México 8% (figura 3). 

 

 

 Figura 3: Países ricos possuem maiores taxas de depressão. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Diante dos dados apresentados, percebe-se que o envelhecimento é um fator universal, o 

qual tem se intensificado devido à trajetória demográfica. Para tanto, os problemas referente à 

depressão corresponde a um aspecto preponderante no mundo, sendo assim, o presente estudo 

evidencia um percentual de depressão nos idosos acentuado, pois os achados amostrais são 
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considerados elevados no âmbito internacional. No entanto, cada país possui uma divergência 

percentual, haja vista que os estudos podem ser atribuídos as diferentes escalas aplicadas para 

diagnosticar a depressão, ou possíveis diferenças sócio-demográficas observadas em cada país 

(Blazer e Williams, 1980).  

Bergdahl (2005) ressalta que a presença de depressão na velhice difere entre homens e 

mulheres, tanto no que se refere à comunicação do sintoma bem como nos fatores de risco. As 

mulheres relatam com uma frequência maior sintomas relacionados ao humor, enquanto os 

homens referem a sintomas relacionados com a motivação. Sabe-se que a expectativa de vida da 

mulher é maior que nos homens, em virtude das mulheres viverem mais tempo, o que tende a 

aumentar o risco de experimentar as consequências negativas do envelhecimento, conduzindo 

assim a uma depressão. 

Os dados da revisão bibliográfica apresentam a depressão como um fator que acarreta a 

população mundial, no entanto, o perfil epidemiológico da Europa difere da América Latina, haja 

vista que cada país possui aspectos biopsicossociais distintos. Vale salientar que Minicuci et al 

(2002) coloca a depressão associada com a morbidade, bem como a incapacidade entre os idosos, 

por isso a preocupação com as mudanças nos fatores de risco (fisiológicos e psicológicos), pois a 

mesma tende a influenciar no prognóstico da depressão geriátrica. É importante destacar que 

muitos estudos a nível internacional tem utilizado uma avaliação não estruturada para evidenciar 

a depressão na terceira idade.  

Mediante as revisões bibliográficas, percebeu-se que existe uma tendência dos países ricos 

desenvolverem maiores taxas de depressão geriátrica do que as nações com baixa renda como 

Índia, México, Bolívia, África e entre outros. Os artigos afirmam que países ricos tendem a ter 

grandes níveis de desigualdade de renda, o que acaba sendo associado com as taxas de depressão, 

entre outras doenças crônicas. Estabelecer um dado comparativo da depressão em idosos em 

países distintos, é uma tarefa árdua, em virtude da população ser influenciada pelas normas 

culturais, pois nem todos os países aceitam a depressão como uma doença que precisa ser tratada. 

É importante que haja uma preparação para o diagnóstico da depressão geriátrica e que haja 

um enfoque interdisciplinar, visando à compreensão do indivíduo holisticamente. As dificuldades 

para realizar o estudo foram consideravelmente relativas, pois o banco de dados possui um 

acervo na maioria das vezes caracterizado por uma visão médica, logo, é preciso que a temática 

seja de interesse para as demais ciências. 

Todavia, é crucial que haja investigação das produções científicas de cunho internacional, a 

fim de conhecer e verificar o material que tem sido difundido sobre a depressão na terceira idade. 

Vale ressaltar a importância de conhecer os eventos depressores mais vivenciados pelos idosos a 

nível internacional, a fim de entender os procedimentos utilizados, e em que nível se encontra as 

produções científicas. Faz-se necessário uma revisão bibliográfica internacional, a fim de 
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experimentar e compreender os conhecimentos culturais e científicos produzidos, para que assim, 

seja possível fazer uma amostra comparativa daquilo que existe em termos de publicações 

internacionais e em qual âmbito atribui-se as produções nacionais sobre a referente temática. 

As perspectivas de continuar estudando a depressão no idoso é um fator preponderante, a 

fim de trabalhar em prol da melhoria da condição e qualidade de vida destes. Portanto, a proposta 

é tentar configurar um estudo que traga contribuição para melhor conhecer a depressão entre os 

idosos. 
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