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RESUMO

A longevidade é um dos principais marcos na atual história da humanidade e isto é possível pela evolução de várias áreas científicas com 
tratamentos eficientes e reabilitantes que proporcionam uma melhor qualidade de vida aos idosos. Atualmente, tem-se uma população de 
pessoas idosas gerindo suas vidas, mas em contrapartida há aquelas que necessitam de acompanhamento frequente, seja por portarem alguma 
doença incapacitante ou por necessitarem de cuidados especiais associados ao envelhecimento. Observa-se uma elevada preocupação com esta 
parcela da população e um dos motivos são os problemas de natureza psíquica, o mais comum entre eles é a depressão. Este estudo buscou 
fortalecer a partir da literatura, a identificação de fatores de risco para depressão e a importância da enfermagem frente ao idoso. Trata-se de um 
estudo de revisão integrativa da literatura, com abordagem quantitativa, realizado no período de fevereiro de 2019 a maio de 2019. A questão 
que norteou o estudo foi: Quais os fatores que provocam a depressão no idoso?. Os critérios de inclusão adotados foram artigos originais, 
completos, publicados entre os anos de 2014 a 2019 e de exclusão monografias, dissertações e teses. Respeitando os critérios de inclusão e 
exclusão foram incluídos 14 estudos para análise. Durante o envelhecimento, observa-se que as mudanças ocorrem tanto em aspectos 
morfológicos, fisiológicos, bioquímicos e no psicológico do idoso, o que predispõe para o aparecimento de diversas doenças, dentre as mais 
comuns em idosos destaca-se a depressão. Diversos transtornos afetam os idosos. Dentre eles, a depressão merece especial atenção, por 
apresentar prevalência crescente na sociedade gerando consequências negativas para a qualidade de vida. A prevalência de depressão em idosos 
varia entre 5% e 35%, considerando-se as diferentes formas e gravidade da doença. Os fatores de risco mais expressivos são: perda de vínculos 
afetivos, solidão, perda de um ente querido, aposentadoria ou inativação social, viuvez, institucionalização, baixa escolaridade, idade avançada, 
más condições de moradia e comorbidades psiquiátricas. A prevalência de depressão é menor em idosos não institucionalizados (1% a 10%). Já os 
que vivem em instituições de longa permanência podem chegar de 25% a 80%.  O enfermeiro deve estar envolvido diretamente no processo de 
identificação precoce dos sinais e sintomas depressivos, visto que estes estão associados à maior ocorrência de morbidade e mortalidade. Dessa 
forma é possível elaborar planos de cuidados e traçar estratégias com vistas à prevenção do desenvolvimento de depressão no âmbito individual 
e coletivo. Os enfermeiros precisam estar atentos e preparados para detectar os sinais de depressão antes que estes causem prejuízos à 
qualidade de vida do idoso. Além disso, programas educacionais, estratégias clínicas para orientação e diagnóstico precoce desses problemas 
devem ser estimulados.
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