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TEMA: Rastreamento de sintomas depressivos aplicando Escala de Depressão 

Geriátrica de Yesavage: em um serviço de Atenção Básica de Saúde 

  

 

 INTRODUÇAO 

 

Até poucos anos atrás, o Brasil era conhecido como um país jovem, e o envelhecimento 

era um caso intrínseco de países desenvolvidos, porém, esse fator vem alterando-se, devido 

às grandes mudanças demográficas do Brasil. Nas regiões desenvolvidas esse transcurso já é 

parte da sua realidade, constituindo-se uma sociedade mais inclusiva e mais adequada ao 

público idoso. Segundo IBGE (2009), o aumento da população idosa é um fenômeno mundial e 

o Brasil ficará como o sexto país do mundo com o maior número de idosos, por esse motivo o 

envelhecimento vem sendo cada vez mais estudado e investigado.  

Projeções feitas através de IBGE afirmam que nos anos de 2030 e 2050 o público de 

idosos no Brasil irá ampliar significativamente. De acordo com a mesma, o número de idosos já 

superará o de crianças e adolescentes (menores de 15 anos de idade), em cerca de 4 milhões, 

diferença essa que aumenta para 35,8 milhões, em 2050 (64,1milhões contra 28,3 milhões, 

respectivamente). (IBGE, 2009).  

Com o crescimento da população idosa e consequentemente o aumento das doenças 

crônicas a preocupação com a saúde e bem estar desses indivíduos aumentaram, não apenas 

para a prevenção de doenças, mas sobretudo na qualidade de vida, bem estar físico, funcional, 

psicológico, psíquico e social criando assim politicas direcionados diretamente aos idosos, com 

o proposito de oferecer um envelhecimento digno e com melhor estado de saúde através de 

uma linha de cuidado por meio de uma atenção integral da saúde do idoso.  

Dentre tantos transtornos e patologias crônicas que afetam a população idosa a 

depressão merece uma determinada atenção, pela sua difícil diagnosticação, a existência de 

comorbidades e a grande utilização de medicamentos, prejudicando assim o seu diagnóstico e 

o tratamento tornando-o mais complexos; o mesmo pode ser ocasionado por vários fatores, 

como genético e biológica estando atribuídos à idade avançada, estresses, ansiedade, 

problemas familiares, frustrações, decepções, perda e falta de vinculo, suporte sociais e pela 

perda de autonomia .Além disso, a imagem negativa de si mesmo, como aquela pessoa que 

não consegue ou não possui forças para fazer, o que fazia anteriormente, aumentando assim o 

numero de suicídio entre eles.  



Tais impactos que são surtido pela depressão, não afeta somente o individuo, mas 

também sua família, o estado e a comunidade, isto mostra que a presença da família, o bom  

convívio com a sociedade, são de extrema importância, visto que isto pode ajudar na melhora 

desse idoso e da sua qualidade de vida. Segundo FIGUEIREDO, MOSER (2013), a falta de 

autonomia, de auxilio e o aumento da responsabilidade diante os familiares faz com que a 

família tome providencias necessárias, porem, nem sempre cabível no momento de desespero, 

angustia, medo e a ausência de orientação por falta de apoio dos setores públicos com a 

família, deixando-os com sentimento de abandono diante dos cuidados a eles prestados. 

Isto mostra o quanto é fundamental investir em ações de prevenção ao longo de todo o 

curso de vida, para garantir a todos um envelhecimento digno e ativo. “Isso significa que para 

atender à demanda gerada por esse envelhecimento é preciso implantar mecanismos que 

fortaleçam o modelo de atenção à saúde do idoso, investindo inclusive na força de trabalho e 

na formação de profissionais que tenham habilidades para atuar na prevenção, no cuidado e 

na atenção integral à saúde da população idosa”. (MIRANDA et.al, 2016, p.517) 

Enfim, a função das políticas de saúde é contribuir para que as pessoas alcancem 

idades avançadas com melhor estado de saúde possível, estimulando também a família na 

responsabilização para com atenção à saúde do idoso, inserindo-o no ambiente familiar e 

social proporcionando um envelhecimento ativo através da prevenção e promoção da saúde 

visando sempre à qualidade de vida.   

 

OBJETIVO GERAL: Identificar a prevalência de sintomas depressivos utilizando a 

Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage em idosos assistidos por uma Unidade Básica 

de Saúde 

 

ESPECÍFICOS: 

a. Investigar o perfil sociodemográfico e epidemiológico de idosos 

assistidos pela área de abrangência de uma Unidade Básica de 

Saúde aplicando questionário estruturado  

b. Aplicar Escala de Depressão Geriátrica – Yesavage para 

identificar idosos com sintomas depressivos 

c.  Propor intervenções de enfermagem 

 

METODOLOGIA: estudo de caráter exploratório descritiva com abordagem qualitativa, 

com aplicação da Escala de Depressão Geriátrica (GDS – 15) e questionário estruturado, 



contendo questões sociodemográficos. 

 

DESENVOLVIMENTO: Após a aprovação do Comitê de Ética a pesquisa será 

realizada com os idosos da área de abrangência da UBS “Dr. Péricles da Silva Pereira”, no 

bairro Ribeiro no município de Lins-SP por meio de visitas domiciliares. Os dados serão 

coletados por meio da aplicação da Escala de Depressão Geriátrica Yesavage, que foi 

desenvolvida há mais de 20 anos especificamente para avaliar idosos. A aplicação da escala 

será realizada pelas alunas pesquisadoras, contendo 15 questões objetivas de sim ou não; o 

seu resultado será feito a partir das somas obtidas nas questões e, conforme o resultado 

considerar o idoso com quadro normal ou indicativo de sintomas de depressão leve, 

moderado ou grave. Propor intervenções de enfermagem a fim de minimizar a problemática 

através da elaboração de plano de cuidado especifico, melhorando a qualidade de vida do 

mesmo.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES: A analise bibliográfica evidenciou a relevância do 

estudo e a investigação dos sintomas depressivos no serviço de atenção básica, devido ao 

aumento da população idosa e consequentemente o aumento das doenças crônicas como a 

depressão, a fim de melhorar a qualidade de vida desses indivíduos.  

Realizou-se o cadastro junto á Plataforma Brasil e o encaminhamento da 

documentação ao Comitê de Ética do UNISALESIANO, onde se aguarda aprovação para 

coleta de dados.  
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