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OBJETIVOS
 Avaliar sinais depressivos em idosos residentes em
uma instituição de longa permanência.

Houve a prevalência de idosos do sexo feminino
(65%), com faixa etária média de 82 anos e 75%
recebiam visitas de familiares na instituição. Entre
esses idosos, 55% possuíam sinais sugestivos para
depressão, evidenciados entre 4 (57%) dos idosos do
sexo masculino e 7 (53%) dos idosos do sexo
feminino. Dentre as principais queixas identificadas,
12 (60%) dos idosos apontaram que achavam a vida
vazia.

CONCLUSÃO
Constatou-se que a depressão está presente entre os
idosos institucionalizados de ambos os sexos, com
predominância maior no sexo masculino.

MÉTODOS
Estudo do tipo exploratório, transversal, realizado no
município de Aracaju, Sergipe, que teve como amostra
20 participantes idosos. Foram utilizados dois
instrumentos para coleta dos dados: um questionário
para
caracterização
socioeconômica
dos
participantes, elaborado pelos próprios pesquisadores;
e a Escala de Depressão Geriátrica Abreviada,
composta por 15 itens de respostas objetivas (sim ou
não) que buscou avaliar os sentimentos dos idosos
perante a vida. Para os critérios de elegibilidade,
foram incluídos os idosos de ambos os sexos e com
idade igual ou superior a 60 anos, e sendo excluídos
os idosos que não apresentaram capacidade cognitiva
preservada, após aplicação do Mini Exame do Estado
Mental.
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