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Resumo 

O aumento da população idosa é notório e com o aumento da longevidade, ocorre o 

aumento de algumas patologias, tais como a depressão. Pensando nisso, a hipótese 

para a elaboração deste trabalho foi que os estudantes não conseguem identificar as 

peculiaridades dos cuidados necessários para tratar a depressão na terceira idade.  

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo investigar o conhecimento dos 

alunos de Psicologia de uma universidade particular sobre a depressão e os fatores 

que influenciam para tal diagnóstico na velhice. Para isso foi feita uma pesquisa de 

campo, utilizando de estatística randomizada, com os alunos do primeiro e quinto 

ano de Psicologia. Como instrumento para a coleta de dados foi utilizado o termo de 

consentimento livre e esclarecido e três questionários: o primeiro para 

caracterização dos participantes; o segundo tendo como base informações do 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM V (Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais, estando em sua quarta edição); e o terceiro 

teve como base informações encontradas na literatura levantada para fomentar o 

corpo desse trabalho. Conclui-se que os alunos de quinto ano têm mais 

conhecimento sobre depressão do que os alunos do primeiro ano do curso de 

Psicologia. 
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Introdução 

A depressão pode ser definida como um estado patológico, de humor triste e 

doloroso, associada à redução de atividades físicas e psicológicas. Esta patologia 

está no grupo das três doenças da atualidade que declinam gradativamente a 

qualidade de vida dos indivíduos, em especial dos idosos. 

Eum, Yim, & Choi 2014 citaram que: “Há pouca compreensão do processo de 

envelhecimento e de doenças das pessoas idosas, devido à falta de preparação e 

educação para a transição para à velhice”. 

Na terceira idade a depressão é o transtorno mais comum, causando 

sofrimento ao indivíduo e aos seus familiares, piorando problemas de saúde já 

existentes e dificultando a melhora dos pacientes. Enquanto as pessoas 

envelhecem, o seu senso de contentamento e bem estar resultam em parte da sua 

preparação para a velhice (Kang, citado por Eum, Yim & Choi,2014). A vivência da 

perda de familiares e amigos, uma maior susceptibilidade para doenças e uma maior 



dependência dos familiares para tarefas que antes os idosos podiam realizar 

sozinhos, contribuem para a depressão se instalar. 

Pensando nisso, procura-se descobrir se os estudantes do curso de 

Psicologia estão preparados para lidar com esta demanda que é ao mesmo tempo 

novidade e de grande preocupação, exigindo muito cuidado. O presente projeto 

busca apresentar dados sobre um dos problemas que esta faixa etária pode passar 

e como os futuros profissionais estão sendo preparados para lidar com isto 

 

Objetivo Geral 

Investigar o conhecimento dos alunos dos primeiro e quinto anos de um curso 

de Psicologia particular da cidade de São Paulo sobre a depressão e os fatores que 

influenciam para tal diagnóstico na velhice. 

 

Método 

Foi realizada uma pesquisa de campo, transversal e descritiva, com analise 

dos dados qualitativas e quantitativas, utilizando a margem de erro usual em 

Ciências Humanas, cujo o nível de significância é de 5%. Foram utilizados como 

instrumentos para coletar os dados: o termo de consentimento livre e esclarecido e 

três questionários. preparados pelos alunos responsáveis pela elaboração deste 

projeto. Um questionário para caracterização dos participantes, outro utilizando 

dados encontrados no DSM V para mensuração do conhecimento sobre a 

depressão e, por último, um questionário com base na literatura.  

A amostra da presente pesquisa foi randomizada. Participaram 43 alunos que 

cursam o primeiro ano de Psicologia de uma universidade particular de São Paulo e 

45 alunos do quinto ano do mesmo curso, dos núcleos de Psicologia clínica: 

cognitivo-comportamental e psicodinâmica. 

 

Desenvolvimento  

O projeto foi realizado utilizando a tabela de números aleatórios para sortear 

os alunos de forma randomizada. Antes de começar a coleta dos dados foi entregue 

para os participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram 

aplicados dois questionários que visavam coletar os conhecimentos dos alunos 

sobre a depressão e as características presentes na depressão na terceira idade. 

Primeiro foi entregue uma ficha para a caracterização dos participantes. O primeiro 



questionário conta com itens presentes no DSM-V para caracterização de um 

quadro depressivo, com objetivo de coletar dados sobre o conhecimento dos 

participantes referente à depressão. O segundo tem base na literatura, para verificar 

o quanto fatos do cotidiano influenciam, ou não, o surgimento e a evolução da 

depressão na velhice. 

 

Resultados preliminares 

Foi construída uma tabela que teve como objetivo apresentar todos os itens 

encontrados no manual diagnostico (DSM).  

Em relação aos sintomas encontrados no manual diagnostico (DSM), 

percebemos que os alunos do primeiro ano já conseguem identificar os dois 

principais sintomas (humor deprimido 28% dos alunos concordaram plenamente e 

41% concordaram; e perda do interesse e prazer 52% concordaram plenamente e 

41% concordaram). Os sintomas que os alunos acreditam que não fazem parte dos 

sintomas encontrados em um diagnostico de depressão, respectivamente são: 

Agitação 55% e ganho de peso, onde, 38% discordaram. 

  Muitos alunos deixaram de assinalar algum item da tabela, por isso em 

determinadas categorias a frequência das respostas são baixas, exemplos disso na 

categoria insônia, onde apenas 78% dos participantes responderam. 

Em relação ao quinto percebemos que 69% dos alunos concordaram 

plenamente que o sintoma humor deprimido esteja presente e 31% concordou com 

esse mesmo item; o item “perda do interesse e prazer” contou 79% dos alunos 

concordando plenamente e 11% concordaram Demonstrando que 100% dos alunos 

conseguiu reconhecer os dois sintomas em um diagnostico de depressão. 

Um dado interessante é que uma porcentagem maior de alunos , quando 

comparados com o primeiro ano, discordou ou discordou plenamente que um 

sintoma de “agitação” esteja presente na depressão 49% discordaram e 22% 

discordaram plenamente. Outro item no qual muitos alunos discordaram foi o de 

“retardo psicomotor”, onde 38% discordaram e 4% discordaram plenamente. 
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