
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM IDOSOS PARTICIPANTES DE UNIVERSIDADES ABERTAS
DA TERCEIRA IDADE
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN-SPINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUANA CRISTINA SANTOS VAZAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ERICA DE TOLEDO PIZA PELUSOORIENTADOR(ES): 



 
 

1. RESUMO 

Ansiedade e depressão são sintomas frequentes entre a população idosa e muitas 

vezes estes quadros são pouco reconhecidos e diagnosticados. O objetivo deste 

estudo foi avaliar a prevalência de sintomas de ansiedade e depressão em idosos 

participantes de Universidades Abertas da Terceira Idade (UNATIs) e verificar os 

fatores associados. Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, de corte 

transversal. A coleta de dados foi realizada em duas instituições de ensino superior 

na Grande São Paulo. Foram utilizados três instrumentos: ficha de dados 

sociodemográficos e clínicos, Escala de Depressão Geriátrica – versão reduzida e a 

versão brasileira do Inventário Geriátrico de Ansiedade.  A análise estatística utilizou 

o teste de Mann-Whitney e a correlação de Spearman. A amostra foi composta por 73 

idosas, com média etária de 71,5 (±8,1). A prevalência de depressão foi de 23,3% e 

de ansiedade de 37,0%. Além disso, 41,1% referiram o uso de medicamentos para a 

saúde mental. Os fatores associados à depressão e à ansiedade foram similares e 

relacionados principalmente à saúde das idosas. O tempo de participação nas UNATIs 

não foi associado à depressão e à ansiedade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo, é cada vez maior 

o número de idosos na sociedade. Diversos fatores, como avanços na medicina, 

diminuição dos índices de mortalidade infantil, entre outros, estão relacionados ao 

aumento da população idosa. Em 2014, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), existiam 11,2 milhões de idosos no Brasil. Em 2050, a projeção é 

de que sejam quase 30 milhões (IBGE, 2013).   

Essa mudança demográfica traz uma série de demandas e desafios para a 

sociedade, incluindo a necessidade de direitos sociais e do desenvolvimento de 

programas voltados para a qualidade de vida e a inserção do idoso na sociedade 

(VERAS, 2009). 

Seguindo a tendência atual de conquista de direitos sociais e de 

desenvolvimento de programas voltados para a qualidade de vida do idoso, 



 
 

programas educativos dirigidos à população idosa como as Universidades Abertas da 

Terceira Idade (UNATI) vêm se desenvolvendo no Brasil. 

Os programas das UNATIs, de forma geral, se caracterizam como espaços 

propostos à educação permanente, concebidos como um contexto educativo global, 

sem limites de idade, que surgem da necessidade de se acompanhar as rápidas 

transformações que estão acontecendo no mundo, relacionadas aos aspectos 

econômico, político, social e cultural (IRIGARAY, 2006). 

Entre as atividades oferecidas para os idosos, as UNATIs destacam-se como 

programas de educação permanente de caráter universitário e multidisciplinar, que 

têm como pressuposto a noção de que a atividade promove a saúde, o bem-estar 

psicológico e social e a cidadania das pessoas idosas (CACHIONI, 2005).  Para Palma 

(2000), as UNATIs têm como objetivos principais rever os estereótipos e preconceitos 

associados à velhice, promover a autoestima e o resgate da cidadania, incentivar a 

autonomia, a independência, a auto expressão e a reinserção social em busca de uma 

velhice bem-sucedida.  

Ansiedade e depressão são sintomas frequentes entre a população idosa e 

muitas vezes estes quadros são pouco reconhecidos e diagnosticados entre os 

profissionais de saúde. Idosos com ansiedade e/ou depressão apresentam 

necessidade de maior número de consultas médicas e exames, má aderência aos 

tratamentos, maior número de internações e pior qualidade de vida (LENZE et al., 

2001). 

 Além do importante impacto individual e familiar, os quadros de ansiedade e 

depressão nos idosos são problemas relevantes de saúde pública, gerando um alto 

custo financeiro para o sistema de saúde (VASILIADIS et al., 2013). 

A identificação da prevalência de idosos com quadros de ansiedade e 

depressão em idosos que frequentam as UNATIs é relevante, para orientar formas de 

abordar a saúde mental dos idosos neste contexto educativo, facilitando seu 

reconhecimento e tratamento. 

Há poucos estudos realizados em nosso meio que investigaram depressão em 

idosos participantes de UNATIS e não há estudos que investigaram quadros de 

ansiedade. 

 

3. OBJETIVOS 

 



 
 

Identificar a prevalência de depressão e ansiedade entre participantes de 

Programas de Terceira Idade e verificar os fatores associados. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

LOCAL DA COLETA DE DADOS 

A coleta de dados para este estudo foi realizada na Faculdade Aberta da 

Terceira Idade (FATI) da Faculdade Anhanguera, unidade de Santo André e na 

Universidade da Terceira Idade (UATI) da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp). 

PARTICIPANTES 

Foram usados os seguintes critérios de inclusão: indivíduos do sexo feminino e 

masculino, com idade igual ou superior a 60 anos e matriculados e frequentadores da 

FATI e UATI há pelo menos 30 dias. Como critério de exclusão: frequentadores que 

não apresentaram condições físicas ou cognitivas para responder ao questionário. 

INSTRUMENTOS 

 Este estudo utilizou os seguintes instrumentos: a versão brasileira do 

Inventário de Ansiedade Geriátrica (GAI-BR); e a versão reduzida da Escala de 

Depressão Geriátrica (GDS-15) além de um questionário para dados 

sociodemográficos e clínicos, desenvolvido para este estudo.  

O Inventário de Ansiedade Geriátrica foi desenvolvido por Pachana et al. (2007) 

como um instrumento breve para avaliar sintomas de ansiedade em idosos. Foi 

validada no Brasil por Massena et al. (2014). É um instrumento composto por 20 

questões, tendo como opção de resposta as alternativas (1) concorda ou (2) discorda 

das afirmações apresentadas. As respostas são somadas e o escore pode variar de 

0 a 20 pontos. O ponto de corte para detectar Transtorno de Ansiedade Generalizada 

na versão brasileira (MASSENA et al., 2014) é 13 e para o rastreio de sintomas 

ansiosos, o ponto de corte sugerido por Massena et al. (2014) é 8.  

A Escala de Depressão Geriátrica (GDS) foi descrita por Yesavage et al. (1983) 

para investigação ou rastreamento de sintomas depressivos. Sheikh e Yesavage 

(1986) criaram a versão reduzida da escala com 15 itens (GDS -15). Este instrumento 

foi traduzido e validado no Brasil por Almeida e Almeida (1999) e consiste em um 

questionário de 15 perguntas fechadas e de fácil compreensão, com respostas 



 
 

simples de "sim" ou "não". Os escores variam de 0 a 15, sendo que escores de 0 a 5 

indicam ausência de depressão e escores iguais ou superiores a 6 indicam presença 

de depressão (PARADELA; LOURENÇO; VERAS, 2005). 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi realizada inicialmente a análise descritiva dos resultados, utilizando 

frequências absolutas e relativas para as variáveis categóricas e medidas de 

tendência central (média e desvio padrão) para as variáveis contínuas.  

Para verificar os fatores associados à ansiedade e depressão, foi realizada 

análise inferencial. Os escores da GDS-15 e da GAI-BR foram as variáveis 

dependentes. As seguintes variáveis independentes foram analisadas: idade, prática 

de religião (sim/ não), estado civil (com vida conjugal/ sem vida conjugal), com quem 

mora (sozinho/ acompanhado), escolaridade (ensino médio incompleto/ ensino médio 

completo), tempo na UNATI (menos de um ano/ um ano ou mais), auto avaliação da 

saúde (ótima e boa/ regular e ruim), doenças crônicas (sim/ não), uso de 

medicamentos (sim/ não), prática de atividade física (sim/ não). Na análise da 

depressão, também foi incluída como variável dependente o escore da GAI-BR e na 

análise de ansiedade, o escore da GDS-15. 

As variáveis numéricas GDS e GAI tiveram a normalidade testada por meio do 

teste de Kolmogorov-Smirnov. Foram empregados os testes não paramétricos de 

Mann-Whitney e correlação de Spearman na análise univariada. 

Utilizou-se o programa estatístico Statistical Packadge of Social Sciences 

(SPSS) 13.0 para as análises. O nível de significância adotado foi p<0,05. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Trata-se de um estudo quantitativo, de corte transversal, aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Anhanguera de São Paulo 

(CAAE nº 38415414.5.0000.5493). A coleta de dados foi autorizada pelas instituições 

participantes e todos os participantes assinaram e receberam cópia do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Após a aprovação do Comitê de Ética, os idosos foram contatados 

pessoalmente durante os meses de fevereiro e março de 2015 na FATI de Santo 

André e na UATI da Unifesp e convidados a participar da pesquisa. Os questionários 



 
 

foram entregues em sala de aula, em horário previamente agendado com a 

coordenação dos programas de modo a não comprometer o horário das aulas.  

Os questionários foram auto respondido e após o preenchimento foram 

devolvidos ao pesquisador. 

Para o estudo atual, os dados dos questionários foram tabulados, digitados em 

programa Excel e analisados. 

  

6. RESULTADOS 

 

A amostra foi composta por 73 idosas, sendo 29 participantes da FATI e    da 

44 da UATI. Entre as idosas, 39 (53,4%) estavam há menos de 12 meses participando 

do programa educacional e 34 (46,6%) participavam há 12 meses ou mais. 

A idade das idosas variou de 60 a 88 anos (média = 71,5 anos, DP = 8,1). Os 

resultados indicaram que a maior parte das idosas é viúva (47,9%), mora com 

familiares e completou ao menos o ensino médio, sendo que 27,4% completaram o 

ensino superior.  

A percepção de saúde indicou que a maior parte das idosas considera sua 

saúde de boa a regular. Quanto a doenças preexistentes, 47 idosas (64,4%) relataram 

possuir uma ou mais doenças e a maior parte, 61 idosas (83,6%), faz uso contínuo de 

um ou mais medicamentos. Grande parte das idosas (84,2%) pratica exercícios 

físicos. 

 Os dados socidemográficos e de saúde das idosas estão apresentados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas e de saúde de idosas participantes de 

Universidades Abertas da Terceira Idade (n=73). 

Caracteristicas sociodemográficas e de saúde N % 

Estado Civil   

Solteiro 8 11,1 

Casado/União estável 25 34,2 

Separado/Divorciado 5 6,8 

Viúvo 35 47,9 

Com quem mora   



 
 

Sozinho 22 30,2 

Marido/companheiro/outros 51 69,8 

Religião (praticante)   

Sim 70 95,9 

Não 3 4,1 

Escolaridade   

Ensino fundamental incompleto 6 8,2 

Ensino Fundamental completo/ ensino médio incompleto 13 17,8 

Ensino médio completo/ ensino superior incompleto 34 46,6 

Ensino superior completo 20 27,4 

Saúde (auto percepção)   

Ótima 15 20,5 

Boa 39 53,4 

Regular 18 24,7 

Ruim 1 1,4 

Doenças crônicas    

Sim 47 64,4 

Não 26 35,6 

Pratica exercício físico   

Sim 62 84,9 

Não 11 15,1 

 

Os sintomas relevantes de ansiedade avaliados pela GAI-BR utilizando o ponto 

de corte 8 (sintomas de rastreio de ansiedade) estavam presentes em 27 idosas 

(37,0%). O escore variou de 0 a 20, sendo que a média obtida neste instrumento foi 

6,3 (DP = 5,3). Em relação à depressão, avaliada pela escala GDS-15, 17 idosas 

(23,3%) apresentaram sintomas depressivos. O escore variou de 0 a 13, sendo que a 

pontuação média no instrumento GDS-15 foi 3,4 (DP = 3,4).  

Os dados relevantes sobre depressão e ansiedade estão apresentados na 

Tabela 2. 

 



 
 

Tabela 2 – Prevalência de depressão, ansiedade e uso de medicamentos para a 

saúde mental entre idosas participantes de Universidades Abertas da Terceira Idade 

(n=73) 

 N % 

Depressão (GDS-15≥6)   

Sim 17 23,3 

Não 56 76,7 

Ansiedade (GAI-BR≥8)   

Sim 27 37,0 

Não 46 63,0 

Uso de medicamentos para a saúde mental   

Sim 30 41,1 

Não 43 58,9 

Legenda: GDS-15: Escala de Depressão Geriátrica reduzida; GAI-BR: versão 

brasileira do Inventário de Ansiedade Geriátrica 

 

Os fatores associados à depressão foram: escore da GAI-BR (p<0,001), auto 

avaliação de saúde (p<0,001), e ter doença crônica (p=0,005). Ter escore mais 

elevado de ansiedade, pior auto avaliação de saúde e ter doença crônica foram 

associados à mais sintomas depressivos. 

Os fatores associados à ansiedade foram: idade (p<0,018), escore da GDS-15 

(p<0,001), auto avaliação de saúde (p<0,001) e ter doença crônica (p=0,021). Ter 

menos idade, mais sintomas de depressão pior auto avaliação de saúde e ter doença 

crônica foram associados à mais sintomas de ansiedade. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo avaliou a ansiedade e depressão em 73 idosas participantes 

de Universidades Abertas da Terceira Idade na região metropolitana de São Paulo e 

verificou os fatores associados.  

Este estudo mostrou que, mesmo participando dos programas educativos nestas 

instituições, uma parte das idosas tem sintomas clinicamente relevantes de ansiedade 



 
 

e depressão. Além disso, grande parte das idosas relatou uso de medicamentos para 

a saúde mental.  

Os fatores associados à depressão e à ansiedade foram similares e foram 

principalmente relacionados ao estado de saúde das idosas. O tempo de participação 

nas UNATIs não foi associado à depressão e à ansiedade. 

A promoção de saúde é um dos objetivos das UNATIs e, desta forma, estes 

programas devem estar atentos ao tema da ansiedade e da depressão, procurando 

abordá-los em sua prática e destacando sua importância. Intervenções educativas 

voltadas para os idosos participantes poderiam ser realizadas neste sentido, 

contribuindo para minimizar os riscos nessa população. 

A identificação de idosos com quadros de ansiedade e depressão nas UNATIs 

é relevante, para orientar formas de abordar a saúde mental dos idosos neste contexto 

educativo, facilitando seu reconhecimento e tratamento. 
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