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RESUMO
Seguindo a tendência mundial, a população idosa brasileira tem aumentado progressivamente. Embora a saúde mental
seja objeto de muitas pesquisas, carecem aquelas voltadas para os idosos. O objetivo do presente estudo foi de realizar
uma revisão sistemática por meio do método PRISMA -  Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses, a fim de analisar estudos entre 2005 e 2015 e que abordam o tema saúde mental do idoso no Brasil. Foram
utilizados os descritores “saúde mental, idoso e Brasil”, e seus correspondentes em inglês “mental health, elderly, Brazil”,
considerando-se artigos indexados nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências
da Saúde (LILACS) e National Library of Medicine (MEDLINE) e United States National Library of Medicine (PubMed),
disponibilizados na BVS - Biblioteca Virtual em Saúde. O estudo reteve 17 artigos dos quais oito apontam a depressão
como principal transtorno mental apresentado na população idosa, a demência foi relatada em oito artigos, sendo que
em dois deles, esses transtornos se apresentaram associados e na maior parte dos estudos, faixa etária predominante
foi de 60 a 80 anos.

PALAVRAS-CHAVE: depressão; doenças mentais; idoso, saúde mental.

1 INTRODUÇÃO
A população idosa no Brasil vem aumentando de forma crescente. Em 2010, representavam

5,61%  da  população  brasileira  e  as  projeções  indicam  que  essa  população  aumentará
gradativamente sua participação: 9,42% e 13,44% para os anos de 2020 e 2030, respectivamente
(IBGE, 2016). Como o processo do envelhecimento não é linear depende da condição genética, dos
aspectos psíquicos e sociais e hábitos praticados ao longo da vida, há preocupação com relação aos
cuidados que essa população necessitará (FECCHINI; TROMPIERI, 2012).

Segundo Clemente et al. (2011), dentre os transtornos mentais mais comuns que afetam os
idosos estão a depressão e a demência, porém, segundo BORIM et al., 2013 os transtornos mentais
comuns  também  são  bem  frequentes  nessa  população  A  demência,  reconhecida  como  uma
síndrome caracteriza-se pela deterioração intelectual que acaba interferindo no desempenho social
da  pessoa,  gerando  alterações  cognitivas(MINAYO;  COIMBRA  JUNIOR 2002).  Segundo  Zanini
(2010), existem várias causas de demência e as mais frequentes são a doença de Alzheimer (DA), a
demência vascular (DV), demência com corpos de Lewy (DCL) e a demência frontotemporal (DFT).
Após os 60 anos, sua prevalência duplica a cada cinco anos ocorrendo um aumento exponencial
com a idade (CARAMELLI; BARBOSA 2002).

O objetivo da presente pesquisa foi de observar o perfil epidemiológico da saúde mental do
idoso no Brasil, verificando-se as doenças mentais mais incidentes nessa faixa etária conforme a
revisão sistemática de literatura.

2 MATERIAL E MÉTODOS
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A  presente  revisão  sistemática  foi  efetuada  seguindo  as  recomendações  metodológicas
PRISMA-Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses que consiste nas
seguintes etapas: identificação de artigos publicados nas bases de dados selecionadas; triagem dos
estudos para a exclusão de textos  não disponíveis  e  repetidos;  avaliação de títulos e resumos
conforme critérios de inclusão, consolidando-se a elegibilidade. 

A presente pesquisa abrangeu artigos publicados entre 2005 a 2015, considerando-se os
descritores em português “saúde mental, idoso e Brasil” e seus correspondentes em inglês “mental
health,  elderly,  Brazil”,  por  meio  do  site  BVS  -  Biblioteca  Virtual  em  Saúde  disponível  em
http://brasil.bvs.br/ que contemplam as seguintes bases de dados: Literatura Latino-americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e National Library of Medicine (MEDLINE), além da  US
National Library of Medicine (PubMed), disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Quanto
à LILACS e MEDLINE, os seguintes filtros foram utilizados: a) período de 2005 a 2015; b) texto
integral  disponível;  c) línguas em inglês e português; d) artigos disponíveis.  No que se refere à
PubMed foram aplicados os filtros: dates publication 01/01/2005 a 31/12/2015;  full text availability;
languages:  english,  portuguese.  Os  critérios  de  inclusão  consideraram  trabalhos  publicados  no
período de 2005 a 2015, nas línguas portuguesa e inglesa, periódicos nacionais e internacionais,
aqueles com o texto completo que abordem o tema “saúde mental no idoso”.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca eletrônica na base de dados resultou em 775 estudos. Conforme os critérios de
inclusão e exclusão, 32 estudos foram analisados na íntegra, dos quais 18 foram excluídos por não
apresentarem dados suficientes e/ou originais para determinação da relação causal do estudo, ou
ainda não estavam disponíveis na integra. Portanto, 14 foram sistematicamente analisados. Cerca
de 36% dos estudos tem como tema principal a depressão no idoso, e 36% foram realizados no
estado de São Paulo. Houve predomínio de artigos publicados em 2012 e 2014, sendo que nove
publicados em português e cinco em inglês e pesquisas transversais foram as mais frequentes.

Benedetti et al. (2008) realizaram pesquisa em população com idades variando entre 60 a 101
anos,  analisando  a  associação  da  atividade  física  e  o  estado  de  saúde  mental.  Os  autores
observaram associação estatisticamente significativa e inversa entre atividade física total e atividade
física de lazer com a demência e depressão.

Estudo de Clemente, Loyola Filho e Firmo (2011) buscaram compreender os pensamentos e
ações de pacientes idosos com transtornos mentais com idades variando de 60 a 83 anos. Os
resultados indicaram que os principais diagnósticos psiquiátricos foram os transtornos psicóticos,
transtornos de humor e demência.

Floriano  e  Dalgalarrondo  (2007)  buscaram  relação  entre  o  estado  de  saúde  mental,  a
qualidade de vida e a religião de idosos e observaram que o transtorno mental associou-se com o
fato de morar só com uma pessoa ou sozinho, de possuir baixa renda e pior qualidade de vida. 

Maciel e Guerra (2006) atribuíram a ocorrência de depressão em idosos como característico
do processo de envelhecimento e a baixa escolaridade foram classificados como fator de risco para
a depressão. Observou-se também que ocorre um risco aumentado de depressão em idosos que
apresentem uma incapacidade, uma limitação nas atividades de vida diárias.

Conforme Sass et al. (2012), presença da sintomatologia depressiva foi identificada em um
terço dos idosos, havendo maior prevalência entre as mulheres e entre os idosos com 80 anos e
mais, entre os analfabetos, naqueles sem companheiros, que moravam sozinhos e os que estavam
abaixo do peso ou com obesidade.
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Quatrain et al. (2014), mostraram maior prevalência de sintomas depressivos em mulheres,
participantes mais velhas, viúvas, pessoas com renda e nível de escolaridade mais baixos, aqueles
que não praticavam atividade física, aqueles com baixo consumo de frutas e legumes, aqueles com
desfavorável auto percepção de saúde e aqueles que apresentavam algum tipo de dependência
funcional.  Estudo  de  Jacinto  et  al.  (2011)  concluiu  que  com o  processo  do  envelhecimento,  a
demência pode se tornar uma comorbidade nos idosos, e muitas vezes, é excluída de programas de
rastreios em hospitais.

Coutinho et al (2014) evidenciaram a relação com sexo, faixa etária escolaridade e ocupação:
mulheres  e  faixa  etária  de  40  a  64  anos  tiveram a  maior  chance  de  apresentar  o  transtorno;
participantes que tinham ocupação apresentaram menor chance quando comparado aos que não
trabalhavam; quanto maior a escolaridade dos participantes menor a prevalência,  assim como o
domicílio quanto maior a taxa de aglomeração da residência, maior a proporção de pessoas que
apresentavam o transtorno.

Cavalcante,  Minayo  e  Mangas  (2013)  analisaram  as  diferentes  faces  da  depressão
associadas a suicídio em idosos. Observaram que suicídios femininos verificaram-se associação
com depressivos distintos e transtorno mental, enquanto os suicídios masculinos não apresentaram
relação com depressão ou com transtorno mental. 

Para  Castro  e  Guerra  (2008),  idade,  nível  de  escolaridade  foram fatores  associados  ao
desempenho cognitivo,  assim como sua relação com a presença de incapacidade  funcional  na
realização das atividades de vida diária. 

Ribeiro, Lopes e Lourenco (2013)  examinaram a associação entre níveis de complexidade
nas  atividades  de  trabalho  ao  longo  da  vida  e  constataram  que  populações  de  idosos,  cujas
atividades de trabalho exigiram menos qualificações, apresentam pior funcionamento cognitivo e
maior probabilidade de desenvolverem demência. 

Estudo de Rocha et al. (2012) confirmaram que as condições socioeconômicas desfavoráveis
podem  levar  ao  estresse  e  à  insegurança,  favorecendo  a  ocorrência  dos  transtornos  mentais
comuns. Idosos com menores níveis de escolaridade estão mais expostos às morbidades psíquicas. 

Rodrigues et  al.  (2015)  realizaram estudo para  avaliar  se  os  determinantes  clínicos mais
relevantes  de dependência  e de  qualidade de vida são as doenças cardiovasculares ou outras
comorbidades em uma população de idosos.  A depressão mostrou alta  prevalência  levando os
autores  a  concluir  que  os  maiores  fatores  de  risco  para  doenças  mentais  não  são  apenas  as
doenças  crônicas,  mas  presença  de  depressão  maior  aumenta  o  risco  para  doenças
cardiovasculares.

4 CONCLUSÃO

Verificou-se predomínio de artigos publicados em 2012 e 2014, sendo que nove em português
e cinco em inglês. As pesquisas transversais foram as mais frequentes no período considerado.

Após análise de artigos foi possível evidenciar que de 14 artigos, oito apontam a depressão
como  principal  transtorno  mental  da  população  idosa  seguido  da  demência.  A  incapacidade
funcional,  limitação  de  realizar  atividades  de  vida  diária,  assim  como  ter  sexo  feminino,  baixa
escolaridade,  baixa  renda  e  ter  mais  de  80  anos  apresentam  maiores  chances  de  apresentar
depressão.  Destacou-se  que  a  realização  de  atividade  física,  a  espiritualidade  e  nível  de
escolaridade são fatores associados à saúde mental. 

No atual contexto de envelhecimento populacional no Brasil, ressalta-se a necessidade de
pesquisas voltadas para a saúde mental  do idoso,  pois  se evidenciou que poucos estudos são
desenvolvidos nesse tema. 
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