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1. Introdução 

No âmbito da saúde, nota-se uma constante alteração no perfil saúde-doença da população 

idosa, com destaque para o aumento da prevalência de doenças de ordem da saúde mental, 

especialmente a sintomatologia depressiva. Poucos estudos brasileiros na área têm sido 

publicados e, também, nota-se na realidade em saúde que diversos fatores corroboram para a 

não identificação destes sintomas, dentre os quais destacam-se: estigma associado aos 

transtornos mentais; atribuição de sintomas depressivos considerados fisiológicos do processo; 

pouco tempo para consultas médicas que priorizam problemas e queixas físicas; e, falta de 

treinamento da equipe de saúde para reconhecer e tratar os quadros depressivos (SILVA et al. 

2017). 

Diante disso, torna-se fundamental que sejam realizados estudos para identificação da 

situação de saúde dos idosos atendidos na APS a fim de que sejam propostas melhorias e 

medidas de intervenção que efetivamente auxiliem na qualidade de vida e envelhecimento 

saudável da população referida. Assim, este estudo objetivou investigar a prevalência de 

sintomas depressivos e fatores associados em pessoas idosas cadastradas em uma Estratégia 

Saúde da Família em Teixeira de Freitas, Bahia. 

 

2. Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, transversal, com abordagem quantitativa, 

realizado com as pessoas idosas assistidas pela Estratégia Saúde da Família (ESF) Nova 

América, situada na zona Leste de saúde da cidade de Teixeira de Freitas, Bahia. Os dados 

foram coletados entre setembro de 2020 e julho de 2021.  Foram excluídas do estudo pessoas 

idosas que possuíam diagnóstico de distúrbios psiquiátricos que os impedissem de responder 
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com clareza aos instrumentos de coleta de dados, as que já possuíam diagnóstico de depressão. 

A amostra final foi constituída por 108 idosos. 

Para a coleta de dados, foram utilizados 2 instrumentos: I) um questionário com questões 

referentes a fatores sociodemográficos (sexo, idade, religião e escolaridade), de suporte social 

(situação conjugal, arranjo familiar e relação com familiares) e número de morbidades 

autorreferidas; e II) a Escala de Depressão Geriátrica Abreviada (EDG-15). Após coletados, os 

dados foram tabulados em planilhas do Excel, passaram por dupla checagem para verificação 

de possíveis inconsistências de dados e correção, e foram realizados cálculos amostrais.  

 

3. Resultados e Discussão 

As características sociodemográficas da população estudada (n = 108) demonstram que 

houve predominância do sexo masculino, o equivalente ao quantitativo de 51,85%. Quanto à 

idade, há 81,48% na faixa etária entre 60-69 anos, seguidos de 14,81% na faixa etária entre 70-

79 anos e há 1,85% tanto nas faixas entre 80-89 anos quanto entre 90-99 anos. No que diz 

respeito à autodeclaração de raça/cor, verificou-se que há predominância de autodeclarados 

pardos (61,11%), seguidos de negros (25,92%) e brancos (12,96%).  

Com relação à escolaridade, a maioria cursou o Ensino Fundamental I completo, o 

equivalente a 65,72%, seguidos de 35,18% sem nenhuma formação. 22,22% não concluíram o 

Ensino Fundamental I; 9,25% concluíram o Ensino Médio; 7,40% cursaram de modo 

incompleto o Ensino Fundamental II; 5,55% concluíram o Ensino Fundamental II; os graus 

Ensino Médio Incompleto, Ensino Superior Incompleto e Ensino Técnico completo perfazem, 

cada um, o quantitativo de 1,85% de indivíduos. 

No que se refere ao estado civil, 48,14% dos indivíduos são casados, seguidos de 20,37% 

viúvos, 16,66% divorciados e 14,81% solteiros. Já em relação ao arranjo familiar, a distribuição 

demonstra que 37,03% dos idosos moram apenas com companheiro(a), seguidos de 29,62% 

que vivem sozinhos, 20,37% que vivem com companheiro(a) e familiares, 11,11% com 

familiares, mas sem companheiro(a) e 1,85% que vive com um amigo. 

Dos que vivem com outras pessoas na mesma residência, 50% residem com com mais 1 

pessoa, 12,96% com mais 2 pessoas, 5,55% com mais 3 pessoas, 3,70% com 5 pessoas e 1,85% 

com mais 4 ou 9 pessoas.  observou-se que 22,2% dos idosos  tinham  depressão e os 77,7% 
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restantes não foram considerados com sintomas depressivos, levando em consideração que o 

escore dessa parcela da amostra variou entre 0-5 pontos. No que diz respeito ao arranjo familiar, 

33,3% moravam apenas com familiares, perfazendo uma média de ± 3,25 pessoas por 

residência, incluindo o idoso entrevistado. 

A respeito dos demais, 25% moram sozinhos, 25% moram apenas com companheiro(a), 

8,33% moram com companheiros e familiares, e 8,33% moram com amigo(a). A respeito dos 

hábitos de vida dos idosos considerados deprimidos, verificou-se que há uma parcela de 16,6% 

de tabagistas e de 33,3% de etilistas. O quantitativo de idosos deprimidos que disseram que 

praticam atividade física é de 41,6%, enquanto o de sedentários corresponde a 58,3%. Quando 

questionados sobre ter perdido algum familiar próximo no último ano, 83,3% dos idosos 

considerados deprimidos afirmaram a vivência do luto no período referido e apenas 16,6% 

referem não ter tido nenhuma perda. 

A prevalência da sintomatologia depressiva demonstrada neste estudo é congruente com as 

amostras de estudos similares a este realizados na APS, a exemplo de um estudo realizado em 

16 ESF do município de Cajazeiras (PB) (SOUSA et al., 2017). Também, está em consonância 

com a média nacional, que varia de acordo ao local de inserção da população e instrumento 

utilizado. Diante disso, o percentual da amostra ratifica que, constantemente, há falhas no 

diagnóstico precoce e/ou no manejo dos idosos com a sintomatologia depressiva. Em 

consequência, pode haver pior prognóstico e impactos em outros domínios que influenciam na 

qualidade de vida da pessoa idosa. 

De acordo com uma metanálise realizada com 20 estudos da literatura internacional, 

destacam-se como fatores associados à sintomatologia depressiva o luto, distúrbios do sono, 

incapacidade, depressão prévia e sexo feminino (COLE; DENDUKURI, 2003). No entanto, 

verificou-se que há divergência na tendência de gênero dos participantes deste estudo, pois a 

predominância do sexo masculino difere do padrão nacional em que há maioria de mulheres, 

demonstrando o processo de feminização do envelhecimento (LEBRÃO, 2007). 

Do mesmo modo, não foi vista associação ao sexo feminino que é considerado como fator 

de risco para sintomas depressivos, corroborando com os achados de um estudo brasileiro 

realizado em São Paulo (BARCELOS-FERREIRA et al., 2009) e um estudo transversal 

realizado em Montes Claros, norte de Minas Gerais (HOFFMANN, et al., 2010). No entanto, o 
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estudo difere do percentual encontrado em uma investigação similar a esta realizada na rede da 

APS dos municípios de João Pessoa em que há 71,5% de mulheres. (ABRANTES et al., 2019). 

Dentre os demais fatores deste estudo que demonstraram associação significativa com os 

sintomas depressivos, destacam-se as variáveis faixa etária, escolaridade, estado civil e perda 

de familiar próximo no último ano. Outro achado que se destaca, mas diverge do que há na 

maioria das publicações sobre a temática diz respeito à faixa etária, pois na literatura observa-

se prevalência de sintomas depressivos em idosos com mais de 75 anos, mas neste estudo há 

mais idosos com idade entre 60-69 anos com a sintomatologia identificada pela EDG-15. 

 A associação entre sintomatologia depressiva e baixo nível de escolaridade encontrada 

neste estudo corrobora com um estudo realizado no Nordeste do Brasil com 310 idosos 

(MACIEL; GUERRA, 2006), demonstrando que a ausência ou baixo nível de educação tende 

a ser fator limitante para melhoria das condições socioeconômicas e consequente qualidade de 

vida, fato em que se observa correlação com vulnerabilidade emocional e predisposição para 

sintomas depressivos. 

Destaca-se a associação entre depressão e a experiência recente do luto. Apesar de o 

instrumento de coleta de dados não permitir definição exata do grau de intimidade entre os 

participantes da pesquisa e o familiar falecido, depreende-se a influência do sentimento de perda 

e luto vista a significativa parcela dos indivíduos considerados depressivos e que responderam 

sim ao questionamento sobre a morte de parentes próximos. 

 

4. Considerações finais 

Conclui-se que, embora se saiba que o diagnóstico precoce da depressão se configura como 

estratégia fundamental para minimizar os agravos decorrentes da patologia, faz-se necessário 

que sejam estabelecidas políticas públicas e institucionais voltadas para a rede multi e 

interprofissional da APS, visto que ainda não há exequibilidade das recomendações da OMS e 

da PNSPI. Por meio da garantia de cuidado e promoção da saúde por meio da porta de entrada 

do SUS com profissionais treinados e capacitados, há a tendência de propiciar melhoria da 

qualidade de vida para a população idosa, conforme suas necessidades e especificidades. 

 

Palavras Chaves: Saúde do Idoso; Atenção Primária em Saúde; Sintomas depressivos 
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