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1. RESUMO 

Este estudo tem como objetivo avaliar os níveis de comprometimento 

cognitivo e a sua relação com sintomas depressivos. Este é um estudo 

observacional do tipo transversal, e integra o projeto intitulado "Síndrome da 

Fragilidade: Identificação e monitoramento de vulnerabilidade em idosos 

usuários das Unidades de Saúde no munícipio de Santos/SP". Foram avaliados 

253 idosos, frequentadores de unidades Básicas de Saúde do município de 

Santos/SP. Foram utilizados informações da Escala de depressão geriátrica 

(EDG-15) para avaliar sintomas depressivos. E para avaliar os níveis de 

comprometimento cognitivo foram utilizados três testes de rastreio cognitivo: 

Mini exame do estado mental (MEEM), teste de fluência verbal (FV) categoria 

animais e o teste do relógio (TDR). Para identificar os níveis de 

comprometimento cognitivo, pontuamos da seguinte maneira: sem teste 

positivo sugestivo como déficit cognitivo; Positivo para comprometimento em 

apenas um teste cognitivo; Positivo para dois testes e; Positivo para três testes 

cognitivos. A análise de correlação de Spearman entre EGD-15 e os níveis de 

comprometimento cognitivo nos testes de rastreio cognitivo de r=0,117 e p-

valor de 0,063. Desta forma foi possível verificar que não há relação entre as 

variáveis níveis de comprometimento cognitivo e sintomas depressivos na 

população estudada. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

      O envelhecimento é processo natural que pode trazer limitações funcionais, 

cognitivas além de outras condições crônicas como a depressão.1-3 O 

envelhecimento populacional tem levado a um aumento na prevalência de 

doenças degenerativas crônicas, especialmente a demência. Na Geriatria, a 

depressão e a demência são duas das doenças mais frequentes, pois se 

associam periodicamente e uma pode representar a outra, podendo dificultar 

no diagnóstico.1  

     As queixas de memória ruim são muito comuns em pessoas deprimidas. 

Entretanto, essa queixa de "memória ruim". Após os 60 anos, as dificuldades 



de memória ou cognição podem ser tão evidentes que chegam a levantar 

suspeita de um quadro demencial.4 Uma das principais questões ao avaliar um 

paciente deprimido e com queixas cognitivas importantes, é saber se a 

depressão interfere na cognição e em que grau isso ocorre. Esta questão pode 

ser respondida através do exame de rastreio cognitivo.4,5 

Mediante a importância de estudos relacionado a depressão e cognição, esse 

estudo pretende verificar se há relação entre os níveis de comprometimento 

cognitivo e sintomas depressivos em idosos. 

 

3. OBJETIVO 

 

   Verificar a relação dos níveis de déficit cognitivo e sintomas depressivos em 

idosos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

    Trata-se de um estudo analítico, observacional do tipo corte transversal. 

Participaram do presente estudo 253 idosos, frequentadores de Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Santos/SP.  

   Critérios de Inclusão: Idosos de ambos os sexos com idade igual ou superior 

a 60 anos; Aceitar por meio da assinatura no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

   Critérios de exclusão: Idosos inaptos de completar a avaliação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Este projeto integra o estudo “Síndrome da fragilidade: Identificação e 

monitoramento de vulnerabilidade em idosos usuários de Unidades Básicas de 

Saúde no município de Santos/SP”, possui aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa com seres humanos da Universidade Santa Cecilia com CAAE: 

36261214.8.0000.5513 e parecer número: 828.776, e seguiu as 

recomendações da resolução 466/12 do conselho Nacional de Saúde.  

Todos os idosos foram avaliados por alunos de fisioterapia (inscritos no 

projeto) supervisionados pela responsável da pesquisa, no dia e horário de 



atividades na UBS. Após o convite para participação do estudo, esclarecimento 

sobre a proposta da pesquisa, os idosos assinaram o TCLE. Em seguida foram 

avaliados por um protocolo de pesquisa no qual utilizaremos no presente 

estudo os dados de caracterização da amostra. O Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM),5 Teste do Relógio (TDR), e Teste de Fluência Verbal 

Categoria Animais, serão utilizado como testes de rastreio cognitivo. E também 

será utilizado a Escala de depressão geriátrica (EDG-15)6 para rastreamento 

de sintomas depressivo, sendo considerada pontuação acima de 6 pontos 

sugestivo de sintomas depressivos. Para determinar os níveis de 

comprometimento cognitivo, classificamos em quatro grupos, conforme 

presença ou não de déficit cognitivo nos três testes de rastreio cognitivo 

descritos acima: sem teste positivo sugestivo como déficit cognitivo; positivo 

para déficit cognitivo em um teste de rastreio, positivo para déficit cognitivo em 

dois testes de rastreio e, por fim, positivo para déficit cognitivo em três testes 

de rastreio cognitivos.  

 

 

6. RESULTADOS  

 

A tabela 1 mostra que a média de idade dos idosos avaliados foi de 

72,5±7,3 anos, com predomínio do sexo feminino (n=196; 77,2%), média de 

escolaridade foi de 6,8+4,3 anos, sendo a média da pontuação da EDG-15 de 

3,5+2,6 pontos, com média de 25,3+3,2 pontos no MEEM, com média de 

13,5±5,2 animais falados no teste de FV e, por fim, o TDR teve a média de 

1,2±0,7 pontos. A frequência de comprometimento cognitivo foi mais frequente 

quando sugestivo em dois testes cognitivos (n=103; 40,6%), seguido de 

sugestivo de déficit cognitivo  em um teste (n=88; 34,6%), em três testes (n=43; 

16,9%) e, em menor proporção, idosos sem classificação sugestiva de déficit 

cognitivo nos testes cognitivos avaliados no estudo (n=19; 7,5%). 

 

 

 



Tabela 1. Caracterização a amostra (n = 253). 

  

Média±DP n(%) 

Idade (em anos) 72,5±7,3 
 

   Sexo 
  Feminino 
 

196 (77,2%) 

Masculino 
 

57(22,4%) 

   Escolaridade (anos) 6,8±4,3 
 

   Problemas de Saúde  2,9±1,8 
 

   EDG-15 (pontos) 3,5±2,6 
 

   MEEM (pontos) 25,3±3,2 
 FV (animais falados) 13,5±5,2 
 TDR (pontos) 1,2±0,7 
 

   Comprometimento cognitivo 
        Nenhum teste sugestivo 
 

19 (7,5%) 

      Sugestivo de déficit 1 teste 
 

88 (34,6%) 

      Sugestivo em dois testes 
 

103 (40,6%) 

      Sugestivo em três testes 
 

43 (16,9%) 

   
Legenda: DP: desvio padrão; n(%): frequência absoluta e relativa. EDG-15:escala de depressão 

geriátrica; MEEM: mini exame de estado mental; FV: teste de fluência verbal; TDR: teste do relógio. 

 

A análise de correlação de Spearman indicou um valor de r=0,117 com 

p-valor de 0,063, demonstrando que não há relação entre níveis de 

comprometimento cognitivo e sintomas depressivos.  

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa hipótese inicial não foi confirmada, uma vez que não houve 

relação entre as variáveis níveis de comprometimento cognitivo e sintomas 

depressivos na população estudada. 
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