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RESUMO
O objetivo da pesquisa é reunir informações sobre a relação entre depressão e envelhecimento e/ou outras doenças
crônicas, favorecendo conhecimento que possa contribuir para novas ações voltadas à melhor qualidade de vida para o
idoso. A presente revisão sistemática foi realizada conforme a declaração PRISMA, com busca ativa a partir dos
descritores “idoso”, “depressão” e “comorbidade” e seus correspondentes em inglês e espanhol, nas bases de dados
PUBMED, MEDLINE, IBECS, SCIELO e LILACS. Primeiramente foram identificados 537 artigos, para após as
avaliações recomendadas, 27 artigos serem incluídos na análise. Observou-se grande relação entre depressão de início
tardio, após os 60 anos, e comorbidades – principalmente doenças cardiovasculares e comprometimento cognitivo leve,
podendo chegar à demência. A depressão em idosos é diretamente relacionada com piora da qualidade de vida e
exacerbação de sintomas inexplicáveis, tornando essa população frágil. Programas de saúde com triagem para sintomas
depressivos e outras comorbidades crônicas são necessários para diminuir a excessiva quantidade de admissões
hospitalares de idosos com depressão
PALAVRAS-CHAVE: Comorbidades; Envelhecimento; Inflamação.
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INTRODUÇÃO

Com o envelhecimento da população, aumenta a prevalência de morbidades por doenças
crônicas que promovem diminuição da autonomia e até sofrimento ao idoso (GONZÁLEZ et al.,
2016; MENÉNDEZ et al., 2005). Para Fechine e Trompieri (2012), além da incapacidade funcional
gerar dependência na realização de atividades diárias, também pode prejudicar a sociabilidade do
idoso. Menéndez et al. (2005) afirmam que a depressão é uma das afecções dos idosos que
provoca o maior número de casos de limitação funcional, González et al. (2016) afirmam que a
doença depressiva em idosos pode-se tornar mais subdiagnosticada devido à maior somatização
dos sintomas em comparação à população jovem.
Para Boing et al. (2012), tanto indivíduos depressivos podem apresentar alterações que
predisponham ao desenvolvimento de doenças crônicas, como os doentes crônicos podem progredir
com limitações à vida diária que sejam propensas ao aparecimento da depressão, pois verificaram
que pessoas portadoras de doença(s) crônica(s) apresentam maior prevalência de depressão.
Verhoeven et al. (2013), por sua vez, afirmaram que pacientes com Transtorno Depressivo Maior
apresentam um grande risco de desenvolverem doenças somáticas relacionadas ao
envelhecimento, como doença cardíaca, obesidade, diabetes e câncer; situação que pode sugerir,
portanto, uma aceleração no processo de envelhecimento.
A depressão é prevalente na população idosa, e está intimamente relacionada ao declínio
funcional e cognitivo desses indivíduos, tanto pelas incapacidades levarem à uma alteração no
humor do idoso quanto pelos sintomas depressivos provocarem diminuição das capacidades deste.
Além disso, outra associação existente é a prevalência de doenças crônicas nos idosos depressivos,
provavelmente devido à associação entre as alterações imunoinflamatórias causadas por essas
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condições. O conhecimento dessas relações pode contribuir para a atenção ao idoso e para a
melhoria do cuidado com esta população.
A revisão sistemática tem como objetivo reunir as informações pertinentes e referentes à
depressão em idosos, para, assim, tornar-se um documento atualizado de rápido acesso às teorias e
hipóteses sobre o tema. Além disso, será possível visualizar a relação da depressão com o
envelhecimento e/ou outras doenças crônicas, favorecendo propor ações no intuito de uma melhor
qualidade de vida para o idoso.
2

MATERIAL E MÉTODOS

A revisão sistemática foi realizada conforme a diretriz proposta pela declaração PRISMA, e
encontra-se esquematizada na figura 1. Primeiramente, em maio de 2017, foram utilizados os
descritores “idoso”, “depressão” e “comorbidade” e seus correspondentes em inglês e espanhol, nas
bases de dados: MEDLINE, IBECS, LILACS e SCIELO. Na base de dados PUBMED foram
utilizados somente os descritores “aging”, “depression” e “comorbidity”, e adicionadas as opções “5
years” e “free full text”. A fase de identificação dos artigos garantiu 141 documentos do PUBMED,
370 do MEDLINE, 10 do IBECS, 6 do LILACS e 10 do SCIELO, totalizando 537 artigos. Após
remoção de textos duplicados, a triagem foi iniciada com 411 artigos.
A partir da leitura dos títulos e resumos por três avaliadoras, foram aplicados os critérios de
inclusão (artigos originais; disponíveis online na íntegra; em português, inglês ou espanhol; com
metodologia definida; publicados entre 2006 e 2016) e de exclusão (não atende aos critérios de
inclusão; relatos de caso; revisões sistemáticas; população de estudo abaixo de 60 anos; resultados
insuficientes), resultando em 57 artigos para a fase de elegibilidade, com leitura de textos na íntegra.
Finalmente, foram incluídos 27 artigos para síntese qualitativa – os documentos excluídos não
satisfizeram os critérios após a leitura na íntegra.

Figura 1: Esquematização da avaliação dos artigos baseada na declaração PRISMA
Fonte: Souza, 2017.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A depressão denominada “de início tardio” ocorre após os 60 anos e é associada a um risco
aumentado de comorbidades relacionadas à idade, como cardiovasculares, cerebrovasculares e
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neurodegenerativas, devido ao estado pró-inflamatório e de estresse oxidativo presentes no
transtorno depressivo (DINIZ et al., 2016; BYUN et al., 2016). A inflamação leva à depressão, a
partir do aumento dos marcadores inflamatórios contribuindo para a diminuição da serotonina,
envolvida na patogênese da depressão; ao mesmo tempo que a depressão leva à inflamação, pelo
estresse liberando hormônios, levam à resposta inflamatória. De tal maneira, a inflamação crônica
deve ser um fator de risco para sintomas depressivos em idosos (SONG et al., 2015).
A teoria da depressão vascular sugere que fatores de risco cerebrovasculares, quando
acumulados, provocam hiperintensificação da substância branca pré-frontal que leva a dano
estrutural no trato frontoestriatal, resultando em isquemia e hipoperfusão; tais alterações são
preditivas de sintomas de depressão de início tardio e diminuição de funções executivas (PAULSON;
BOWEN; LICHTENBERG, 2013; REGAN et al., 2013; PASSLER et al., 2016; BYUN et al., 2016;
DOWNER et al., 2016). Assim, a depressão tardia e os sintomas negativos podem estar
relacionados com o comprometimento cognitivo leve, podendo ser inclusive um sintoma prodrômico,
e por fim levar à demência. (PINK et al., 2015; LEGGETT et al., 2013; TURNER et al., 2015; BYUN
et al., 2016)
Como fatores associados à depressão em idosos, Peltzer e Phaswana-Mafuya (2013)
elencaram: doenças e condições crônicas, fatores estressantes, comportamento não saudável,
fatores socioeconômicos, comprometimento cognitivo, incapacidade funcional e baixa qualidade de
vida. Embora o estresse psicossocial seja a principal fonte de depressão entre os adultos mais
jovens, a principal fonte de depressão tardia é o surgimento e acúmulo de doenças (WU;
SHIMMELE; CHAPPELL, 2011; SALIVE et al., 2012). Os idosos depressivos podem ser menos
aderentes a triagens regulares de doenças crônicas, levando à multimorbidade, mas também os
sintomas depressivos podem atuar como uma barreira para a triagem de doenças crônicas,
atrasando uma atenção medica apropriada (SHIN et al., 2012)
Ao contrário do que se imaginava, as taxas de transtornos de depressão e ansiedade nos
estudos não aumentaram exclusivamente conforme a idade; a relação de aumento desses
transtornos dependeu de um menor suporte social e um maior número de comorbidades,
principalmente com limitações funcionais (WIESEL et al., 2014; WU; SHIMMELE; CHAPPELL,
2011).
A depressão nos idosos demonstrou ser associada com maior percepção e frequência de
sintomas somáticos inexplicáveis, como maiores níveis de dor (CHAN; KWAN; CHI, 2014), cefaleia e
tontura (LACRUZ et al., 2011), além de declínio funcional acelerado, com dificuldades de marcha
(BROWN et al., 2015) e de comunicação, principalmente devido a perdas auditivas (CHAN; KWAN;
CHI, 2014). Além disso, a associação entre depressão tardia e hipotensão ortostática (REGAN et al.,
2013), maior probabilidade de quedas (HENDRIE, 2013), alteração de acuidade visual (ZHENG et
al., 2015) e número significativamente maior de admissões hospitalares (PRINA et al., 2013;
HENDRIE, 2013) torna essa população mais vulnerável e passível de observação. Comorbidades
não cardiovasculares, especialmente transtornos depressivos, têm grande impacto e geram maior
dependência vida dos idosos (RODRIGUES et al., 2015).
Asma, doença pulmonar crônica e artrite foram comorbidades associadas à depressão
(GARIN et al., 2014), sendo as alterações cardiovasculares e metabólicas, como insuficiência
cardíaca congestiva, acidente vascular encefálico, diabetes e doença arterial coronariana,
associadas a comprometimento cognitivo e risco de demência (LEGGETT et al., 2013). Idosos com
depressão e diabetes têm maior índice de mortalidade, além de maiores níveis de declínio cognitivo
(DOWNER et al., 2016) e maiores fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV) (LEGGETT
et al., 2013), que pode ter o risco reduzido com o tratamento do transtorno depressivo (CHOI et al.,
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2014). O observado, porém, é a não aderência aos medicamentos e cuidados a si mesmo, levando a
um maior risco de complicações (LACRUZ et al., 2011; PASSLER et al., 2016).
Entre pacientes com demência a resposta aos antidepressivos é pobre, não melhorando
sintomas depressivos, além de aumentar efeitos adversos quando comparado ao placebo. Sendo
assim, nota-se que em pacientes com grandes progressões de doença cerebrovascular, o
medicamento pode se tornar menos efetivo (COMBS; KLUGER; KUTNER, 2013; PASSLER et al.,
2016).
Foi observada uma relação significante entre aumento dos níveis de vitamina D e diminuição
da depressão, após um achado de que pelo menos metade da população de estudo apresentava
deficiência de vitamina D e eram caracterizados por terem mais idade e maiores probabilidades de
depressão (LAPID; TAKAHASHI; CHA, 2013). Também foi encontrada uma interação entre a
depressão e a APOε4, o que eleva ainda mais a incidência da demência, principalmente em
indivíduos entre 85 e 89 anos (PINK et al., 2015; ROBERTS et al., 2015).
4

CONCLUSÃO

As comorbidades, principalmente de etiologia inflamatória, estão muito relacionadas com a
depressão em idosos. A depressão nesse grupo populacional, por sua vez, é intimamente
relacionada ao comprometimento cognitivo leve, que pode levar à demência. Sendo assim, a triagem
de depressão em idosos, além de outras comorbidades cardiovasculares e metabólicas, são muito
importantes para um sistema de saúde que visa a prevenção de doenças na população. Além disso,
uma avaliação geriátrica abrangente poderia reduzir o grande número de admissões hospitalares, e
complicações poderiam ser evitadas com uma melhor adesão aos tratamentos medicamentosos e
com um olhar médico mais cuidadoso sobre os transtornos depressivos em idosos.
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