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RESUMO
Objetivo: Conhecer o perfil dos trabalhos científicos e avaliar o uso da EDG-15 no
rastreamento de sintomas depressivos em idosos que vivem na comunidade, e os
fatores de riscos associados a estes sintomas. Método: Revisão integrativa da
literatura nas bases LILACS e SciELO utilizando os seguintes descritores: ‘atenção
primária à saúde’, depressão’, ‘envelhecimento’, ‘idosos’. Considerou-se o período
de 2013 a 2017 para a seleção dos artigos publicados em português, espanhol ou
inglês. Foi realizada busca manual (hand search) nos artigos selecionados.
Resultados: Doze artigos atenderam aos critérios de inclusão, destes, 5 (41,7%)
foram selecionados na base LILACS e 7 (58,8%) no SciELO. E a prevalência de
sintomas depressivos encontrada nesta revisão variou de 18,0% a 88,8%.
Destacaram-se como fatores de riscos para a presença de sintomas depressivos as
variáveis sociodemográficas, condições de saúde, hábitos de vida e avaliação
negativa do estado de saúde. Conclusão: O tema desta revisão é de suma
importância, porém existe escassez de produção cientifica. Contudo, assim, a
Escala de Depressão Geriátrica é um instrumento empregado em larga escala para
avaliação da presença de sintomas depressivos na APS. Presume-se que este
trabalho poderá subsidiar decisões a respeito do investimento público, visando o
fortalecimento da APS, com ênfase na saúde mental da população idosa.
PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde. Depressão. Idoso.
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THE USE OF THE GERIATRIC DEPRESSION SCALE IN THE CONTEXT OF
PRIMARY HEALTH CARE: INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT
Objective: To know the profile of the scientific work and to evaluate the use of EDG-
15 in the screening of depressive symptoms in elderly people living in the community,
and the risk factors associated with these symptoms.Method: Integrative literature
review in the LILACS and SciELO databases using the following descriptors: 'primary
health care', 'depression', 'aging', 'elderly'. It was considered the period from 2013 to
2017 for the selection of articles published in Portuguese, Spanish or English. Hand
search was performed on selected articles. Results: Twelve articles met the inclusion
criteria, of which, 5 (41.7%) were selected in the LILACS database and 7 (58.8%) in
the SciELO. And the prevalence of depressive symptoms found in this review ranged
from 18.0% to 88.8%. The sociodemographic variables, health conditions, life habits
and negative evaluation of health status were highlighted as risk factors for the
presence of depressive symptoms. Conclusion: The theme of this review is of great
importance, but there is a shortage of scientific production. However, Geriatric
Depression Scale is a widely used instrument for assessing the presence of
depressive symptoms in PHC. It is assumed that this work may subsidize decisions
regarding public investment, aiming to strengthen PHC, with an emphasis on the
mental health of the elderly population.
KEYWORDS: Aged. Depression. Primary Health Care.

INTRODUÇÃO
Estima-se que a depressão seja responsável por 4,3% da carga global de

doenças em nível mundial (WHO, 2013). Além disto, é considerada como a principal
causa de incapacidade no mundo, associada a elevadas taxas de morbidade e
mortalidade e agravos crônicos não transmissíveis (WHO, 2012; SILVA et al., 2014;
FENG et al., 2014). Estudos internacionais indicam que a prevalência de depressão
em idosos residentes em comunidades oscila de 16,5% a 38,0% (KANG et al., 2013;
FENG et al., 2014; KAUP et al., 2016; SANDERS et al., 2016).

Em relação a depressão geriátrica, esta configura-se como o transtorno
mental mais frequente entre os idosos. Entre estes a depressão pode potencializar a
probabilidade para o aparecimento e evolução de incapacidades funcionais,
compromete a qualidade de vida, eleva os gastos orçamentários dos serviços
públicos, além de caracterizar fator de risco para a ideação suicida, e
consequentemente as tentativas e o suicídio consumado (CAVALCANTE et al.,
2013; WHO, 2015; JUNG et al., 2017). Neste seguimento, o uso de escalas
reconhecidas mundialmente colabora para a detecção dos casos de depressão
geriátrica, posto que são de fácil e rápida aplicação, simples compreensão, e baixo
custo operacional (ALVARENGA et al., 2010; NOGUEIRA et al., 2014; BRETANHA
et al., 2015).

Internacionalmente e no Brasil, uma das escalas utilizadas para avaliação de
sintomas depressivos em populações idosas é a “Geriatric Depression Scale” (GDS),
criada por Yesavage em 1983, inicialmente com 30 itens que correlacionam o
diagnóstico depressivo. Esta escala foi traduzida para o português e adaptada para
aplicação no Brasil por Almeida e Almeida (1999), sendo utilizadas as versões de 30
(REBELLO et al., 2011), de 10 itens (HELLWIG et al., 2016) e a versão de 15 itens.
Vale salientar que esta última é a mais utilizada, e em diferentes contextos clínicos
(TESTON et al., 2014; COHEN et al., 2015; TAVARES et al., 2016;  NASCIMENTO
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et al., 2017; GUTHS et al., 2017; MELO et al., 2017; CONFORTIN et al., 2017;
FLUETTI et al., 2018; RIBEIRO et al., 2018).

É fundamental notabilizar que são poucas as evidências acerca da
identificação da depressão geriátrica mediante as ações dos profissionais de saúde.
Reconhece-se que estes sintomas não são detectados efetivamente, e assim sendo
não são tratados (LIMA et al., 2009; HOFFMANN et al., 2010). Nesse sentido, esta
revisão de literatura objetivou conhecer o perfil dos trabalhos científicos e avaliar o
uso da EDG-15 no rastreamento de sintomas depressivos em idosos que vivem na
comunidade, e os fatores de riscos associados a estes sintomas.

ETAPAS DA REVISÃO
O presente trabalho trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura (RI). A

RI é uma metodologia de pesquisa que objetiva analisar e sistematizar as
publicações científicas relacionadas a determinado tema. A RI consiste na
associação e seguimento das seis etapas elencadas a seguir: identificação do tema,
seleção da questão norteadora, delineamento dos critérios de inclusão e exclusão
dos artigos científicos a serem analisados, determinação das informações que são
extraídas da produção cientifica selecionada, avaliação dos estudos incluídos,
interpretação dos resultados e apresentação dos resultados oriundos da revisão
(MENDES et al., 2008). Nesse sentido, a RI é uma importante ferramenta utilizada
na área da saúde, uma vez que tem a finalidade de sintetizar estudos científicos a
respeito de determinado tema e direcionar a prática embasada no conhecimento
científico (SOUZA et al., 2010).

Foram incluídos artigos científicos publicados na íntegra e originais, oriundos
de pesquisas científicas desenvolvidas no Brasil, que utilizaram a EDG-15 para a
triagem de sintomas depressivos entre idosos.  O período entre os anos de 2013 a
2017 foi delimitado para a seleção dos artigos publicados em português, espanhol
ou inglês. Os estudos obrigatoriamente deveriam versar acerca do objetivo de
investigar a presença de sintomas depressivos entre idosos que vivem na
comunidade, por meio da aplicação da EDG-15. Os estudos repetidos foram
excluídos.

Após a leitura dos artigos as informações de interesse foram extraídas,
fundamentadas em um instrumento validado (URSI; GALVAO, 2006). As
informações extraídas relacionam-se a autoria, título do artigo, base de dados,
delineamento do estudo, síntese dos resultados e das conclusões.

Para a busca da produção científica selecionaram-se os descritores presentes
nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) para indexação dos estudos:
“envelhecimento”, “depressão”, “idosos”, “atenção primária a saúde”. As bases de
dados utilizadas foram: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

No tocante a pesquisa dos artigos, foi realizada a busca manual (hand
search), com o intuito de localizar nas referências selecionadas dos bancos de
dados, artigos referenciados com o propósito de explorar outras produções
científicas (GALVÃO et al., 2010). A seleção dos artigos foi concretizada entre os
meses de março a junho de 2018, em conformidade com a figura 1.
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FIGURA  1: Processo de seleção dos artigos da amostra, 2013-2017.

APRESENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO
Esta RI compreende a análise de 12 artigos, em consonância aos critérios de

inclusão e exclusão determinados pelos autores. Destes, 5 (41,7%) foram
selecionados da LILACS e 7 (58,8%) da SciELO. A prevalência de sintomas
depressivos na população idosa identificada neste estudo variou de 18,0% a 88,8%.
O quadro 1 enumera os achados substanciais desta revisão.

QUADRO 1: Síntese dos artigos que utilizaram a EDG-15, 2013-2017.
Título Autores Ano/Cidade-

UF/
Base de
dados/

Amostra

Delineamento
do estudo/

Instrumentos

Resultados Síntese das
conclusões

Depressão em
idosos

hipertensos e
diabéticos no
contexto da

atenção
primária em

saúde

MADEIRA et al. 2013/ São Luís-
MA/ LILACS/ 66

Transversal/
EDG-15 e

questionário
sociodemográfico.

-  31,8% identificados
com sintomas

depressivos. 27,3%
com sintomas leves e
4,5% com sintomas

graves.
- 50% dos idosos
identificados com

sintomas depressivos
tinham 75 anos ou

mais.

- Alta
prevalência de

sintomas
depressivos

em idosos que
tinham

Hipertensão
Arterial e
Diabetes
mellitus.

Perfil
sociodemográfic
o e de saúde de

idosos com
sintomas

depressivos

SOUZA et al. 2013/ JEQUIÉ-
BA/ LILACS/ 125

Transversal/
EDG-15 e

questionários com
questões

sociodemográfica
s, patologias
referidas e

autopercepção do
estado de saúde.

- 88,8% identificados
com sintomas
depressivos.

- Mais propensos a
sintomas depressivos,
mulheres, idosos na

faixa etária de 60 a 69
anos, viver com
companheiro,

-Variáveis
sociodemográf

icas e de
saúde

representaram
fatores de
risco para

sintomatologia
depressiva.
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analfabetismo e
presença de alguma

patologia.
Depressão em

idosos na
Estratégia
Saúde da

Família: uma
contribuição

para a atenção
primária

MAGALHAES
et al.

2016/ Teresina-PI/
LILACS/ 241

Transversal/
EDG-15 e
questões

sociodemográfica
s.

- 29,1% identificados
com sintomas

depressivos. Destes
26,6% com sintomas

leves, e 2,5%
sintomas graves.

- Os sintomas foram
mais prevalentes em

mulheres,
participantes com

idade de 70 a 79 anos,
idosos que viviam sem
companheiro, inativos

e analfabetos.

- Significativa
prevalência de

sintomas
depressivos
nos idosos

participantes.

Sintomas
depressivos e

fatores
associados em

idosos na
atenção

primária à
saúde

HAJJAR et al. 2017/ Uberaba-
MG/ LILACS/ 248

Transversal/
EDG-15/
Questionário
sociodemográfico,
condições de
saúde e hábitos
de vida.

- 32,7% identificados
com sintomas

depressivos. Sendo,
24,4% sintomas leves

e 7,3% sintomas
graves.

- Fatores de risco: não
praticar exercício

físico, maior número
de morbidades.

- Poucos
idosos

identificados
com sintomas
depressivos

faziam uso de
antidepressivo.

Prevalência de
sintomas de

depressão em
idosos

assistidos pela
Estratégia de

Saúde da
Família

SOUSA et al. 2017/ Cajazeiras-
PB/ LILACS/ 153

Transversal/
EDG-15/

Questionário
sociodemográfico,

condições de
saúde e religião.

- 50,9% identificados
com sintomas
depressivos.

- Fatores de risco:
sexo femininos,

divorciados, sem
religião e com doença

crônica.

A prevalência
de sintomas
depressivos

entre os
idosos foi

semelhante
aos resultados

de outros
estudos.

Fatores
associados aos

sintomas
depressivos em

idosos:
EpiFloripa

BORGES et al. 2013/
Florianópolis-SC/

SciELO/ 1656

Transversal/
EDG-15

e questionário
estruturado

(sociodemografi-
cas, pratica de

religião, grupo de
convivência, uso

da internet e
telefone,

avaliação da
saúde e dor)

Miniexame do
Estado Mental,

Alcohol Use
Disorders

Identification Test
(AUDIT),

International
Physical Activity
Questionnaire

(IPAQ),
Avaliação do

Índice de Massa

- 23,9% identificados
com sintomas
depressivos.

- Fatores de risco:
baixa escolaridade,
situação econômica

pior quando
comparada aos 50

anos, déficit cognitivo,
percepção de saúde

regular e ruim,
dependência funcional

e dor crônica.
- Fatores de proteção:

Grupo etário de 70
a79 anos, prática de
atividade física e de

lazer, participação em
grupos de convivência

e religiosos e vida
sexual ativa.

O
rastreamento
de sintomas
depressivos
em idosos é

imprescindível.
E necessário a

criação de
políticas de
atenção à
saúde do
idoso na

cidade do
estudo.
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Corporal (IMC)
Atividades de

Vida Diária (AVD)
e Atividades

Instrumentais de
Vida Diária

(AIVD)
Rastreamento
de sintomas

depressivos em
idosos na
Estratégia
Saúde da

Família, Porto
Alegre.

NOGUEIRA et
al.

2014/ Porto
Alegre-RS/

SciELO/ 585

Transversal/
EDG-15 e

questionário com
perguntas sobre

os dados
sociodemográfico

s, religião e
avalição do

estado de saúde.

- 30,6% foram
identificados com

sintomas depressivos.
- Fatores de risco:

sexo feminino, baixa
escolaridade,

sobretudo
analfabetismo,

autopercepção de
saúde (regular e
ruim/péssima).

É necessário
melhorar o

diagnóstico e
identificação
de depressão

em idosos.

Sintomas
depressivos em

idosos
residentes em

áreas de
abrangência das

Unidades
Básicas de

Saúde da zona
urbana de Bagé,

RS

BRETANHA et
al.

2015/Bagé-RS/
SciELO/ 1593

Transversal/
EDG-15 e

questionários com
informações

sociodemográfica
s, presença de

morbidades
avaliação da

saúde e
Atividades de

Vida Diária (AVD)
e Atividades

Instrumentais de
Vida Diária

(AIVD)

- 18,0% apresentaram
sintomas depressivos.
- Fatores de risco para
sintomas depressivos:
sexo feminino cor de

pele não branca, baixo
nível socioeconômico,

aposentados, com
histórico de problemas
cardíacos, idosos com

incapacidade e
dependência

funcional, avaliação
regular e ruim/

péssima da saúde.
Fatores de proteção:

aposentado pelo
INSS.

A prevalência
de sintomas

depressivos na
população

idosa,
impulsiona a
criação de

estratégias de
promoção da

saúde.

Prevalência de
sintomas

depressivos e
fatores

associados em
idosos no norte

de Minas
Gerais: um

estudo de base
populacional.

RAMOS et al. 2015/ Montes
Claros-MG/
SciELO/ 639

Transversal/
EDG-15 e

questionário
estruturado com

questões
sociodemografica
s, estilo de vida,

histórico de
quedas, número
de morbidades,

presença de
cuidados,

avaliação da
saúde e

fragilidade.

- 27,5% identificados
com sintomatologia

depressiva.
- Fatores de risco:

viver sem
companheiro,
analfabetismo,

avalição negativa da
saúde, uso de tabaco,
alto risco de quedas e

ser frágil

Prevalência de
sintomatologia
alta, e
necessária
melhoria na
assistência
ofertada aos
idosos.

Depressão entre
idoso: um

estudo de base
populacional no

sul do Brasil

GULLICH;
DURO; CESAR

2016/ Arroio
Trinta-SC/

SciELO/ 544

Transversal/
EDG-15 e

instrumento com
questões

sociodemográfica
s, hábitos de vida,
prática religiosa,

atividades de
lazer,

- 20,4% identificados
com sintomas
depressivos.

- Fatores de risco:
sexo feminino, ser

solteiro, baixa renda,
ser fumante

hospitalizações nos
últimos 12 meses.

A presença de
sintomas

depressivos
em idosos é

uma realidade.
Os resultados

são
semelhantes a

achados de
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hospitalização e
consultas médica.

- Fatores de proteção:
participação em

eventos religiosos e
prática de atividade

física (última semana).

investigações
realizadas em

grandes
centros

urbanos.
Active aging is
associated with
low prevalence
of depressive

symptoms
among Brazilian

older adults

GALLI et al. 2016/
Veranópolis-RS/

SciELO/ 1012

Cross-cut/
GDS-15

Structured
questionnaire

(sociodemographi
c information,
evaluation of
health status,

number of
morbidities,
number of

consultations last
month,

participation in
groups, work

situation,
interaction with
friends, manual

work, reading and
practicing
physical

activities).

- 36.6% identified with
depressive symptoms.
- Risk factors: female

sex, 75 years of age or
older, low

socioeconomic level,
low educational level,

higher number of
consultations,

morbidities and poor
health evaluation.

- Protective factors:
work, physical activity,
perform manual work,
interest in reading and

talking with friends.

Active aging is
important for
the mental

health of the
elderly.

Doenças
crônicas não
transmissíveis e
fatores
sociodemográfic
os associados a
sintomas de
depressão em
idosos.

SILVA et al. 2017/ Porto
Alegre-RS/

SciELO/1391

Transversal/
EDG-15 e

questionário
estruturado com

questões
sociodemográfica
s, diagnóstico de
doenças crônicas

não
transmissíveis.

- Cerca de 21% foram
identificados com

sintomas depressivos.
- Fatores de risco:

sexo feminino,
doenças coronarianas,
insuficiência cardíaca,

acidente vascular
encefálico.

- Fatores de proteção:
escolaridade acima de

8 anos, ser viúvo e
viver com

companheiro.

Há uma
possível

relação entre
depressão e

doenças
cardíacas e

comprometime
nto encefálico.
A escolaridade
é um fator de
proteção para

sintomas
depressivos.

De acordo com os critérios de inclusão, em relação ao ano de publicação dos
estudos, 2013, 2016 e 2017, tiveram cada oito (25%) de artigos analisados. O ano
de 2014 teve um (8,3%) e em 2015 foram dois artigos. Evidenciou-se que os artigos
analisados (58,3%) tinham como autor principal, ou coautores, profissionais de nível
superior da área de enfermagem. Quanto ao idioma 11 (91,7%) foram publicados na
língua portuguesa do Brasil e um artigo (8,3%) foi publicitado em inglês.

Em relação ao local de realização das pesquisas, seis  (50,0%) são advindas
da região sul do Brasil, quatro (33,3%) da região nordeste e duas  (16,7%) foram
realizados na região sudeste. Observou-se predominância de investigações
desenvolvidas no sul e sudeste com oito (66,7%) artigos. Isso se deu em razão de
que a região sudeste ocupa o primeiro lugar nas produções científicas em todas as
áreas de conhecimento, sobretudo da saúde seguida da região sul (SANTOS et al.,
2012; SIDONE et al., 2016).

No tocante ao delineamento do estudo, todos os artigos referem-se a
pesquisas epidemiológicas, com abordagem transversal. O estudo transversal ou
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seccional constitui-se em uma estratégia de pesquisa epidemiológica identificada
pela observação direta e planejada de determinada quantidade de indivíduos em um
único momento (KLEIN; BLOCK, 2009).

A EDG-15, conforme demonstrado nesta RI, é usada em larga escala no
contexto da Atenção Primária a Saúde (APS). Em alguns estudos é evidenciada por
esse instrumento, além da prevalência de sintomas depressivos, a diferenciação da
prevalência de sintomas depressivos leves e graves. É relevante acentuar que
idosos que apresentam pontuação na EDG-15 de zero a cinco apresentam ausência
de sintomas depressivos. Já aqueles com pontuação na escala de seis a 10 indicam
sintomas depressivos leves, e pontuação igual ou superior a 11 pontos sinalizam
para a presença de sintomas graves (ALMEIDA; ALMEIDA, 1999).

De acordo com esta RI, existem fatores de risco para o desenvolvimento de
sintomas depressivos em idosos. Em relação aos fatores sociodemográficos
destacam-se: sexo feminino (MADEIRA et al., 2013; SOUZA et al., 2013;
NOGUEIRA et al., 2014; BRETANHA et al., 2015; RAMOS et al., 2015; GALLI et al.,
2016; GULLICH et al., 2016; MAGALHAES et al., 2016; SOUSA et al., 2017; SILVA
et al., 2017), viver sem companheiro (SOUZA et al., 2013; RAMOS et al., 2015;
GULLICH et al, 2016; MAGALHAES et al., 2016; SOUSA et al., 2017), baixo nível
socioeconômico (BORGES et al., 2013; BRETANHA et al., 2015; GULLICH et al.,
2016; GALLI et al., 2016) baixo nível educacional (principalmente analfabetismo)
(SOUZA et al., 2013; BORGES et al., 2013; NOGUEIRA et al., 2014; RAMOS et al.,
2015; GALLI et al., 2016), não ter religião (RAMOS et al., 2015; SOUSA et al., 2017).

Ser do sexo feminino é um fator de risco para o desenvolvimento de sintomas
depressivos, em razão do isolamento social, arranjo familiar insatisfatório,
sobrecarga das funções e pelas alterações hormonais (ANDRADE et al., 2006;
NOGUEIRA et al., 2014; CHAN et al., 2012;  GULLICH et al., 2016; MAGALHÃES et
al., 2016).

A escolaridade foi reconhecida como fator de proteção para o
desenvolvimento de sintomas depressivos, visto que a mesma maximiza o
enfretamento da população frente aos eventos estressores (OLIVEIRA et al., 2012;
NOBREGA et al., 2015; NUNES et al., 2016). Já o baixo nível socioeconômico é um
fator de risco em consequência do obstáculo ao acesso à saúde, práticas de lazer e
suporte social (BORGES et al., 2013; FERREIRA et al., 2015). Ter religião constitui-
se um fator protetor, visto que propicia aos indivíduos enfrentamento das
adversidades e esperança para a melhoria da condição de saúde (REIS; MENEZES,
2017). O fato de viver sem companheiro, foi considerado um fator de risco em
virtude do fato destes indivíduos estarem mais propensos à solidão (OLIVEIRA et
al., 2012; AGUIAR et al., 2014; LOPES et al., 2015).

Na mesma ótica dos fatores de riscos, quanto aos hábitos de vida elencou-se:
tabagismo (RAMOS et al., 2015; GULLICH et al., 2016) e não praticar exercício
físico (MAGALHAES et al., 2016; HAJJAR et al., 2017). A nicotina altera o
funcionamento no sistema neuroendócrino, favorecendo o aparecimento e
desenvolvimento da psicopatologia (ZAITUNE et al., 2012). A respeito da atividade
física, a prática regular de exercício físico atenua o estresse, em virtude da ação das
endorfinas. Estes hormônios minimizam o estresse ambiental, desta forma,
restringem a manifestação e progressão da sintomatologia depressiva (FERREIRA
et al., 2014).

Com referência à condição de saúde, observou-se: avaliação negativa da
saúde (BORGES et al., 2013; NOGUEIRA et al., 2014; BRETANHA et al., 2015;
RAMOS et al., 2015; GALLI et al., 2016), comorbidades (SOUZA et al., 2013; GALLI
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et al., 2016; HAJJAR et al., 2017),  presença de alguma doença crônica (RAMOS et
al., 2015; SOUSA et al., 2017), Acidente Vascular Encefálico (AVE) (SILVA et al.,
2017) e doenças cardíacas (SILVA et al., 2017), déficit cognitivo (BORGES et al.,
2013) incapacidade e dependência funcional (BORGES et al., 2013; BRETANHA et
al., 2015), medo e risco de quedas (RAMOS et al., 2015) e ser frágil (RAMOS et al.,
2015).

A avaliação negativa da saúde constitui-se um fator de risco dado que o
aparecimento de sintomas depressivos interfere negativamente na autoavaliação da
saúde (RAMOS et al., 2015; SALERNO et al., 2015). Por outro lado, esta avaliação,
pode ser considerada um sintoma (BORGES et al., 2013). Nesta perspectiva, a
depressão aumenta a evolução negativa das doenças crônicas e possui alta
prevalência depois de um AVE. É responsável ainda por ampliar a incapacidade
funcional, pela má qualidade de vida, além de aumentar a taxa de mortalidade
(NICCOLI; PARTRIDGE, 2012; AYERBE et al., 2013; LICHTMAN et al., 2014; PARK
et al., 2014). Vale realçar que a associação de comorbidades e o uso de
polifarmácia, frequentemente observada na população idosa interferem no
diagnóstico e no tratamento da depressão (WHO, 2012; BORGES et al., 2013;
WHO, 2015).

Sabe-se que o déficit cognitivo é um fator de risco para sintomas depressivos,
acredita-se que a depressão seja motivação para a demência ou vice-versa (LIMA et
al., 2009). Em contrapartida, sugere-se que o déficit cognitivo melhore, à medida que
o paciente inicia e continua a terapêutica para a depressão (BORGES et al., 2013).
Em relação a dependência e incapacidade funcional, a perda dessa autonomia,
acarreta ao indivíduo o isolamento social, a redução das atividade e apoio social
(CHAO, 2014).

Quanto às quedas e auto risco para quedas serem fatores de risco para
depressão, isso se dá devido às restrições das atividades por receio de cair,
produzem nos idosos alterações psicológicas (DIAS et al., 2011). Tem-se em
consideração que a fragilidade foi apontada nesta RI como fator de risco para
sintomas depressivos, tal relação estaria concatenada ao sedentarismo, astenia e ao
esgotamento físico (WOODS et al., 2005; VIEIRA et al., 2013).

No que concerne às queixas dos sintomas depressivos pelos idosos, alguns
profissionais de saúde as consideram como consequentes ao processo de
envelhecimento. Portanto, a presença destes sintomas pode acarretar a perda da
autonomia e agravo dos quadros patológicos preexistentes (OLIVEIRA et al., 2006;
WHO, 2015). Comumente a queixa do idoso não se caracteriza somente como
física, compreende ainda queixas psíquicas e sociais. Portanto, a avaliação deve ser
ampla, com o intuito de detectar alterações presentes, bem como a identificação de
sinais que sugerem perda funcional (WHO, 2012; BORGES et al., 2013; WHO,
2015).

Nesta percepção, é imprescindível que os profissionais de saúde,
principalmente os atuantes na APS saibam detectar e intervir precocemente no que
diz respeito a este agravo (MADEIRA et al., 2013; SOUZA et al., 2013; FENG et al.,
2014; NOGUEIRA et al., 2014; NOGUEIRA et al., 2014; BRETANHA et al., 2015;
MAGALHAES et al., 2016; SILVA et al., 2017; SOUSA et al., 2017). O rastreamento
da depressão em idosos é oportuno a fim de evitar complicações clínicas a curto e a
longo prazo (BORGES et al., 2013; BRETANHA et al., 2015; GULLICH et al., 2016).
O uso da EDG-15, mesmo preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), ainda está
em fase inicial (NOGUEIRA et al., 2014).
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No que diz respeito às ações intervencionistas para minimizar o aparecimento
e desenvolvimento de sintomas depressivos em idosos, destaca-se que conhecer os
fatores de riscos associados a estes sintomas favorece aos profissionais de saúde
assegurar o envelhecimento ativo e a promoção da saúde mental da população
idosa (BORGES et al., 2013; SOUZA et al., 2013; MADEIRA et al., 2013;
BRETANHA et al., 2015; MAGALHAES et al., 2016; GALLI et al., 2016; SOUSA et
al., 2017; SILVA et al., 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora o tema desta investigação seja de extrema relevância, existe

escassez de produção cientifica. Ainda assim, a EDG-15 é um instrumento
empregado em larga escala para avaliação da presença de sintomas depressivos na
APS. Diante deste estudo, é fundamental enfatizar que a presença de sintomas
depressivos constitui-se uma realidade encontrada em idosos. Os fatores
sociodemográficos, condições de saúde, hábitos de vida e auto avaliação negativa
da saúde são consideradas variáveis de risco para a presença e desenvolvimento de
sintomas depressivos na população idosa.

Por isso, espera-se que a divulgação destas evidências aos gestores e
profissionais de saúde gere discussões, transformações e reorganização de suas
práticas. Acredita-se que este trabalho poderá subsidiar decisões acerca do
investimento público, visando o fortalecimento da APS, com ênfase na saúde mental
do idoso.
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