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Introdução: Conforme Aguiaro (2016) o crescimento da população idosa traz consigo inúmeros 

problemas sociais relativos ao preconceito e sentimentos de indiferenças sociais, necessitando assim 

políticas efetivas para assegurar o devido respeito aos direitos sociais à população idosa, eliminando 

todas atitudes que incentivam o abandono e a violência estimulando o respeito pelo idoso sua integridade 

física, moral e psicológica perante a sociedade. Em vista disso constata-se constado que nos dias atuais 

a depressão se tornou um problema de saúde pública afetando grande número de cidadãos na terceira 

idade acumulando altas despesas para o modelo assistencial de saúde prejudicando e afetando de forma 

significativa a qualidade de vida e o bem-estar desses idosos de seus familiares ou de seus zeladores 

(JUNIOR et al., 2012). Objetivos: Esta pesquisa consistiu-se com o objetivo de investigar os 

fatores associados à depressão em idosos institucionalizados por meio de revisão de literatura, 

identificando os aspectos que impulsionam a depressão em idosos institucionalizados, listando 

os fatores que contribuem para o desencadeamento de doenças psicológicas, posteriormente 

descrever as ações capazes de prevenir a depressão, consequentemente  levantou-se à 

importância da assistência psicológica direcionada para esse público através de uma minuciosa 

revisão bibliográfica. Metodologia: A presente pesquisa tratou-se de uma revisão integrativa de 

literatura realizada utilizando bases cientificas e artigos online utilizando-se os Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS). “Depressão”, “idoso”, “institucionalizados”, “casa de longa permanência”, usando os 

conectivos booleanos “AND” e “OR” devidamente combinados. Os critérios de inclusão foram artigos 

disponíveis publicados em português escritos nos últimos dez anos.  Resultados: Como resultado 

este estudo comprovou que a depressão em idosos institucionalizados não é causada por um 

único fator. Existe uma série de fatores que levam o idoso institucionalizado a serem 

acometidos por essa patologia. Conclusões: Conclui-se que os principais fatores 

desencadeantes para a depressão em idosos institucionalizados são: fatores psicológicos, 

biológicos, sociais, culturais, econômicos, familiares, além da insatisfação do idoso com a 

instituição a qual reside, as condições de saúde prejudicadas ou existências de comorbidades, à 



 

 

deficiência visual ou limitação funcional pela  

 

dor causada por algum tipo de dano, incapacidade ou baixa capacidade de desenvolver sua 

autonomia, agressões físicas, abuso moral, incapacidade para colaborar com outras pessoas em 

tarefas ou atividades diárias e o uso excessivo de fármacos antidepressivos e de psicotrópicos. 
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