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Introdução: A depressão é considerada hoje um problema de saúde importante que
afeta pessoas de todas as idades, levando a sentimento de tristeza e isolamento social
que pode ter como desfecho o suicídio. Na população idosa, é uma doença
frequentemente, subdiagnosticada e subtratada. Epidemiologicamente, estima-se que
aproximadamente 15% dos idosos apresentam sintomas de depressão, sendo essa
prevalência maior nas populações institucionalizadas.É também no idoso que a
depressão tem pior prognóstico e maior incidência de suicídios, podendo interferir na
sua capacidade funcional, de autocuidado e nas suas relações sociais. Objetivo: A
pesquisa tem como objetivo determinar a prevalência de depressão entre idosos
institucionalizados e apurar a existência de fatores de risco conhecidos para o seu
aparecimento e manutenção. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico, com
abordagem quantitativa e qualitativa para investigação de depressão em idosos em uma
Instituição de Longa Permanência (ILP) no município de Ipatinga, Minas Gerais.
Participaram desse estudo 22 idosos, sendo 5 homens e 17 mulheres residentes, com
capacidade de comunicação para responderem aos questionamentos. Foram utilizados
como instrumentos de avaliação a Escala de Depressão Geriátrica e o Índice de Barthel
para avaliar o nível de dependência na realização de atividades de vida diária. Os
dados foram tratados por meio da estatística descritiva. Resultados: Observou-se uma
elevada taxa de prevalência de depressão(74%) entre os idosos sendo maioria aqueles
que apresentam incapacidade de realização de atividades de vida diária. A depressão
relacionou-se com menor nível cognitivo, menor adaptação a vida institucional, menor
participação nas atividades de lazer, maior índice de solidão e maior dependência nas
atividades de vida diária. Conclusão: Os dados apontam a importância e a necessidade
dos profissionais de saúde estarem aptos para estabelecer um diagnóstico precoce e o
planejamento de intervenção precoce no tratamento da depressão a essa população.
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