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DEPRESSÃO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS EM CASA DE 
LONGA PERMANÊNCIA 

 
Juscilene Chagas dos Santos. Acadêmica Psicologia da FACITEC E-mail: juscilenechagas806@gmail.com  

Luciana Nogueira Londe. Docente da FACITEC E-mail: luciananogueiralonde@gmail.com 
 

RESUMO 

 
Objetivo: Consistiu-se em investigar os fatores associados à depressão em idosos 
institucionalizados por meio de revisão de literatura, identificando os aspectos que 
impulsionam a depressão, além de listar os fatores que contribuem para o 
desencadeamento de doenças psicológicas. Posteriormente visou-se descrever as 
ações capazes de prevenir a depressão e, consequentemente, levantou-se a 
importância da assistência psicológica direcionada para esse público através de uma 
minuciosa revisão bibliográfica. Metodologia: A presente pesquisa trata-se de uma 
revisão integrativa de literatura realizada utilizando bases científicas 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 basearam-se em: 
artigos disponíveis, publicados em português e escritos nos últimos dez anos. Após a 
utilização do filtro, todos os estudos incluídos foram apreciados por meio da leitura 
integral do seu resumo, procedendo a etapa seguinte desta pesquisa. Resultados: 
Após a pesquisa foram encontrados 31 artigos nas bases de dados, contudo, ao 
aplicar os critérios de inclusão e exclusão, apenas 11 artigos restaram. Logo, 5 
referiam-se aos assuntos relacionados à depressão em idosos institucionalizados em 
casa de longa permanência. Já os outros 6 artigos corroboram com outros assuntos 
pertinentes à pesquisa. A partir da combinação dos descritores e filtros dos referidos 
periódicos, os 11 artigos tiveram seus títulos e resumos analisados para leitura na 
íntegra e foram utilizados para construção final deste estudo. Conclusão: 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, a 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. 
 
Palavras–chaves: Depressão na terceira idade, Senescência, Institucionalização, 
Psicólogo. 

 
ABSTRACT 
 
Objective: It consisted of investigating the factors associated with depression in 
institutionalized elderly through a literature review, identifying the aspects that drive 
depression in institutionalized elderly, listing the factors that contribute to the triggering 
of psychological diseases, later describing the actions capable of preventing 
depression, consequently, the importance of psychological assistance aimed at this 
public was raised through a thorough bibliographic review. Methodology: the present 
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research was an integrative literature review carried out using scientific bases and 
online articles using the Health Sciences Descriptors (DeCS). “Depression”, “elderly”, 
“institutionalized”, “long-stay home”, using the Boolean connectives “AND” and “OR” 
properly combined. Inclusion criteria were available articles published in Portuguese 
written in the last ten years. After using the filter, all included studies were assessed 
by reading their abstract in full, proceeding to the next stage of this research. Results: 
After the search, about 31 articles were found in the databases, after applying the 
criteria for Inclusion and exclusion remained 11 articles, 5 referred to issues related to 
depression in institutionalized elderly in a long-stay home, 6 articles remained that 
corroborate other issues relevant to the research, from the combination of descriptors 
and filters of the referred journals, so 11 articles had their titles and abstracts analyzed 
for full reading and were made available for the final construction of this study. 
Conclusion: It is concluded that the main triggering factors for depression in 
institutionalized elderly are: psychological, biological, social, cultural, economic, family 
factors, in addition to the elderly's dissatisfaction with the institution in which they 
reside, impaired health conditions or existence of comorbidities, visual impairment or 
functional limitation due to pain caused by some type of damage, incapacity or low 
capacity to develop their autonomy, physical aggression, moral abuse, inability to 
collaborate with others in daily tasks or activities and the excessive use of 
antidepressants and psychotropic drugs. 
 
 
Keywords: Depression in old age, Senescence, Institutionalization, Psychologist. 

 
 
INTRODUÇÃO  

 
 O século XXI é marcado por inúmeras mudanças no contexto estrutural da 

população em alguns países do mundo, incluindo o Brasil. Nas últimas décadas, o 

país passa por constantes processos de modificações demográficas com o 

crescimento da população de idosos, sendo considerado um fenômeno presente 

também em outros países do mundo, exceto em alguns países africanos. Isso se deve 

aos fatores demográficos e às peculiaridades socioeconômicas de seus habitantes 

(AGUIARO, 2016). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para fins de 

pesquisas demográficas, os cortes definidos para idosos em países em 

desenvolvimento são indivíduos maiores de 60 anos (BRASIL, 2006b). Considerando 

essa premissa, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo de 

2010, constatou que havia mais ou menos 18 milhões de pessoas com mais de 60 

anos no Brasil, representando 12% dos cidadãos no país (IBGE, 2010). 

 

1 Juscilene Chagas dos Santos. Acadêmica Psicologia da FACITEC E-mail: juscilenechagas806@gmail.com  

2 Luciana Nogueira Londe. Docente da FACITEC. E-mail: luciananogueiralonde@gmail.com  
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Oliveira et al. (2021), enfatizam que no Brasil vem ocorrendo um aumento 

significativo da comunidade de pessoas na terceira idade, tornando-se, assim, um 

assunto de grande relevância, necessitando de atenção especial e políticas públicas 

capazes de atender os anseios desta população.   

 Neste contexto, espera-se que no ano de 2050 a quantidade de indivíduos na 

terceira idade, ou seja, com mais de sessenta anos, seja igual ou maior do que a 

quantidade de adolescentes e crianças com até 15 anos, conforme revela o Estatuto 

do Idoso para 2060. Desse modo, um quarto da população brasileira terá mais de 60 

anos de idade, conforme revela o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2013).  

Diante deste cenário, percebe-se um aumento significativo da quantidade de 

pessoas que se disponibilizam para prestarem serviços formais como cuidadores 

preparados para atender aos anseios dessa população, que enfrenta a chegada da 

terceira idade, inseridos ou não em serviços de longa estadia como: asilos, abrigos e 

instituições de longa permanência para idosos (ILPI), instituições residenciais 

planejadas para essa prestação de serviço (JUNIOR; GOMES 2014). 

Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (2005):  

 

ILPI’s são instituições governamentais ou não governamentais, de caráter 
residencial, destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e 
dignidade e cidadania. Ou seja, são domicílios coletivos que oferecem 
cuidados e algum tipo de serviço de saúde. São híbridas por deverem compor 
não só a rede de assistência e saúde, mas também, a de habitação. 

 

De acordo com Kanso (2016, p. 3) “no Brasil, não há consenso sobre o que 

seja uma (ILPI). Os asilos constituem a modalidade mais antiga de atendimento ao 

idoso [...]”, que não se domiciliam com suas respectivas famílias. 

 Diante disso, é necessário que as instituições de longa permanência 

disponham de uma equipe multidisciplinar das áreas de nutrição, fisioterapia, 

psicologia, assistência social e enfermagem. Além disso, torna-se extremamente 

importante que essa equipe de profissionais possua qualificação necessária capaz de 

atender esse público na senescência e conheça basicamente os processos de 

envelhecimento, tendo como principal objetivo o cuidado e a qualidade de vida do 

idoso (FONSECA; FONTES, 2019).  

O envelhecimento humano pode ser definido como as alterações 

morfofuncionais que levam o indivíduo a um processo contínuo e irreversível de 
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desestruturação orgânica (SILVA et al. 2012, p.1388).  

Entretanto, com a chegada da senescência diversos fatores intrínsecos vêm 

acometer esse público, tirando sua autonomia e aumentando sua dependência, 

reduzindo sua aptidão física, cognitiva e mental, necessitando que outras pessoas 

possam ajudá-los a realizar suas tarefas diárias, que até então não conseguem 

realizar sozinhos (KANSO et al. 2016). 

Nessa circunstância, Oliveira et al. (2021) ressaltam que, apesar da lei 

brasileira Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que estabelece sobre o Estatuto do 

Idoso determinarem que a atenção e cuidado ao idoso, com a chegada da terceira 

idade, seja responsabilidade da família e de seus descendentes, esta situação se 

torna cada vez mais rara entre as famílias brasileiras, devido à falta de condições 

financeiras, estruturais e psicológicas.   

De acordo com Estatuto do Idoso, em seu artigo 9º: “ É obrigação do Estado, 

garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 

dignidade” (BRASIL, 2013, p. 12).  

Desse modo, ao tratar das doenças psicológicas, Leal et al. (2014) enfatizam 

que dentre as principais que acometem os idosos em instituições de longa 

permanência destaca-se a depressão. Pesquisas apontam que 15% da comunidade 

idosa brasileira sofre de depressão, tendo com fatores desencadeante a violência, o 

abandono familiar, o isolamento social, entre outros (LEAL et al., 2014).  

Ademais, Silva (2012) destaca que os fatores relacionados ao estado 

psicológico de idosos institucionalizados, com comorbidades, que hodiernamente vem 

ganhando uma atenção por parte de estudiosos e também profissionais de saúde, 

estão relacionadas, especialmente, às doenças psiquiátricas, sendo a mais comum a 

depressão (SILVA, 2012). Em paralelo, para Lima et al. (2016, p. 6) “a depressão é 

uma condição clínica de grande relevância em idosos, pois aumenta a 

morbimortalidade, impacta negativamente a capacidade funcional e a qualidade de 

vida destes indivíduos”.  

Nesta conjuntura Silva (2012, p. 1392) complementa dizendo que:  

 
Os sintomas de depressão são frequentes entre idosos institucionalizados, 
que estes ocorrem mais em mulheres, indivíduos com mais idade, com algum 
tipo de limitação/dependência e que estão insatisfeitos com a sua instituição. 
A observação de tais aspectos pode auxiliar na proposição de ações 
preventivas, na identificação precoce da depressão, assim como no 
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tratamento estabelecido em parceria com outros profissionais de saúde. 
 

  
Em vista disso, constata-se 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, o que prejudica e 

afeta, de forma significativa, a qualidade de vida e o bem-estar desses sujeitos de 

seus familiares ou de seus zeladores (JUNIOR et al. 2012). 

Diante desse contexto, Junior e Gomes (2014, p. 91), acrescentam que “o atual 

aumento do interesse e das pesquisas sobre depressão é evidente, entretanto a 

doença em idosos permanece frequentemente subdiagnosticada e ficando, portanto, 

sem tratamento”. Entretanto Silva (2012) revela que em relação aos possíveis 

aspectos que impulsionam o desencadeamento de doenças psicológicas, 

principalmente a depressão em idosos institucionalizados, estão diretamente 

relacionadas às limitações ou dependências para que o mesmo possa realizar suas 

atividades. Outro fator desencadeante apontado em seu estudo é a insatisfação dos 

idosos com a instituição na qual residem, sendo evidenciada, em termos, pelo motivo 

do idoso ser exigido coabitar com outras pessoas até então não conhecidas e ter que 

adotar rotinas de horários e disciplinas, perdendo grande parte de sua autonomia. 

 Nobrega et al. (2015) apontam também em seus estudos outros fatores que 

impulsionam quadros depressivos e outras patologias psicológicas em idosos 

institucionalizados, dentre eles estão  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.  

 Lima et al. (2016) ressaltam que existem as ações capazes de prevenir a 

depressão em idosos a, contudo a prática de exercícios físicos se destaca como uma 

das ferramentas mais importantes para precaver essa patologia, levando em conta o 

que enfatiza grande parte de estudos revelando que o idoso praticante de atividades 

físicas regulares e diárias não apresentam depressão. 

 Em síntese, Lima et al. (2016, p, 5) salientam que neste contexto:  
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Podemos observar que a atividade física é um importante aliado no 
tratamento dos sintomas depressivos, pois diminui o estresse e o risco de 
ansiedade, assim como é um relevante fator de melhora na qualidade de vida, 
porque além de retardar sintomas depressivos, diminui o risco cardiovascular 
que acomete essa faixa etária, proporcionando um bem-estar físico e mental. 

 

 Segundo Brasil (2006b), além da prática de exercícios físicos as atividades 

grupais, relacionamento e vivencias interativa frequentes com outros sujeitos na 

terceira idade, além da participação do idoso em atividades lúdicas, ajudam também 

a previr a depressão nesta fase da vida. 

 Porém, de acordo com Brasil (2006a) outra patologia que acomete os idosos 

asilados é a demência que:  

 

É uma síndrome clínica decorrente de doença ou disfunção cerebral, de 
natureza crônica e progressiva, na qual ocorre perturbação de múltiplas 
funções cognitivas, incluindo memória, atenção e aprendizado, pensamento, 
orientação, compreensão, cálculo, linguagem e julgamento. O 
comprometimento das funções cognitivas é comumente acompanhado, e 
ocasionalmente precedido, por deterioração do controle emocional, 
comportamento social ou motivação (BRASIL, 2006a, p. 108). 
 

  
 Estudos apontam que entre as pessoas idosas, principalmente em asilado, a 

demência e umas patologias que promovem a disfuncionalidades e perda gradativa 

da independência e da autonomia desses sujeitos (BRASIL, 2006a).  

 Cabe ressaltar também sobre a importância do serviço psicológico dentro 

dessas instituições. Sendo assim, de acordo com Corrêa et al. (2012), o papel do 

psicólogo dentro das instituições de longa permanência é de suma importância para 

os idosos que ali são institucionalizados, tendo como principal objetivo proporcionar 

condições melhores de vida possibilitando a potencialização da sua independência, 

autonomia e autoestima, sendo capaz de promover ações que possam minimizar as 

possibilidades desse idoso ser acometido por outras doenças. 

 Para Alcântara et al. (2003), outra atribuição essencial do psicólogo em casas 

de longa permanência é fazer com que esses idosos asilados acometidos por 

comorbidades psicológicas almejem um sentido melhor para sua vida, levando em 

conta suas experiências de vida, encarando com maior naturalidade a chegada da 

terceira idade, a partir de um ponto de vista psicológico.  

 Dessa maneira, esse profissional passa a se comprometer em desenvolver, 

nesse ambiente, atividades em grupo, a partir de uma metodologia terapêutica capaz 
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de fortalecer o interesse do idoso pela vida otimizando seu bem-estar psicossocial, 

sua autoestima e melhore seu aspecto afetivo (ALCÂNTARA et al. 2003). 

 Alcântara et al. (2003, p. 135) acrescentam ainda que: 

 

Além de reforçar os recursos do próprio indivíduo para a preservação da 
saúde mental, estimula sua participação em atividades educacionais e 
sociais, a troca de apoio social, a criação de novos interesses e o 
estabelecimento de laços afetivos e apoia o engajamento em atividades que 
estimulem a criatividade, a sociabilidade e a participação comunitária, 
contribuindo para a realização de metas pessoais e dando um sentido 
pessoal à vida. 
 
 

 Em suma Alcântara et al. (2003, p. 135) enfatizam que “[...] a importância de os 

psicólogos marcarem seu espaço profissional, para que sejam vistos de maneira útil 

e benéfica aos que ali estão e que deles necessitam [...]”. Pressupõe-se, então, que 

este estudo favoreça na aquisição de conhecimento sobre o tema e, deste modo, seja 

possível propor ações assistenciais e psicológicas destinadas a este público, 

buscando embasamento fidedigno em fontes científicas publicadas. 

Por fim, este estudo teve como objetivo 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, 

relacionando os fatores que estimulam doenças psicológicas, sendo possível  

descrever os procedimentos capazes de prevenir a depressão e, posteriormente, 

relatar a importância da assistência psicológica direcionada para esse público através 

de uma minuciosa revisão bibliográfica 

 

METODOLOGIA 

 
O presente estudo referiu-se a uma revisão integrativa de bibliografia, que 

configura uma ampla análise de dados e publicações, com o objetivo de descrever o 

conhecimento científico disponível acerca da depressão em idosos institucionalizados 

em casa de longa permanência. 

Em conformidade com Soares (2014), a revisão integrativa busca identificar, 

analisar e sintetizar compilações de pesquisas sobre questões especificas, de modo 

a contribuir com prováveis resultados fidedignos capazes de agregar ações de 

intervenções sobre o tema em questão.  

 Quanto aos objetivos da pesquisa utilizou-se um estudo de caráter 
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exploratório. Segundo Gil (2010), essa metodologia tem como objetivo proporcionar 

maior esclarecimento sobre o problema e, assim, pode mudar conceitos e ideias além 

de construir novas hipóteses. A metodologia da referente pesquisa teve o enfoque 

qualitativo, ou seja, as informações coletadas não serão apresentadas em números 

ou gráficos, mas sim por meio de dados qualitativos. 

No caso do estudo em questão, qual a percepção e atuação do Psicólogo frente 

à depressão em idosos institucionalizados em casa de longa permanência, é o 

questionamento problema da pesquisa, o que pode ser correlacionado diretamente ao 

tema do estudo e seus objetivos específicos, isto é, identificando os aspectos que 

impulsionam a depressão em idosos institucionalizados, listando os fatores que 

contribuem para o desencadeamento de doenças psicológicas, descrevendo as ações 

capazes de prevenir a depressão e, consequentemente, ter subsídios para levantar à 

importância da assistência psicológica direcionada para esse público através de uma 

vasta revisão de literatura. 

Para o desenvolvimento desta proposta metodológica, seguiram-se as 

seguintes etapas: a busca e identificação do tema relacionados “A depressão em 

idosos institucionalizados em casa de longa permanência”, utilizando-se os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS):  “Depressão na terceira idade”, 

“Senescência”, “Institucionalização”, “Psicólogo”, usando os conectivos booleanos 

“AND” e “OR” devidamente combinados.  

Por conseguinte, realizou-se as coletas de dados nas plataformas científicas 

disponíveis, de acordo com os seguintes critérios de inclusão: artigos disponíveis, 

publicados em português e escritos nos últimos dez anos. Após a utilização do filtro, 

todos os estudos incluídos foram apreciados por meio da leitura integral do seu 

resumo, procedendo a quarta etapa desta pesquisa. Foram descartados os estudos 

em duplicidade e que não respondam ao tema, bem como os estudos em outras 

línguas, resultando apenas na inclusão os artigos dentro dos requisitos 

preestabelecidos. 

Posteriormente foi realizada a interpretação e agrupamento dos dados 

coletados. Já na sexta e última fase da pesquisa, realizou-se a apresentação em 

síntese da revisão integrativa mediante os dados colhidos nos artigos selecionados.  

A seguir constitui-se apresentação do fluxograma com as etapas utilizadas para 

a coleta dos materiais e artigos que foram utilizados na pesquisa. 
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Figura 1 - Fluxograma das etapas da coleta de dados 

 

1ª Fase: Localização dos artigos  

 

2ª Fase: Leitura dos resumos                      

 

   3ª Fase: Leitura na íntegra                                                           

 

       

    4ª Fase: Inclusão  

                      
                                                                
    
                                                               Fonte: Elaboração própria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a seleção dos artigos pesquisados em bases de dados científicas por 

meio da leitura integral dos resumos, foram selecionados os que apresentavam 

melhor consonância com o tema proposto e que eram suficientes para a concretização 

final deste estudo. Abaixo eles foram descritos no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Distribuição dos artigos incluídos na revisão integrativa segundo 
autores ano e título: 
 

Nº artigo Título do 
artigo 

Autores Periódico (Vol. 
pág. Ano) 

Objetivos do 
trabalho 

 
1 O idoso como 

cidadão: 
enfrentando o 

abandono 

AGUIARO, F. 
F. 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso em Serviço 
Social 2016 

Apresentar e 
analisar o 

envelhecimento 
populacional, 

31 artigos localizados 

20 artigos excluídos por 
não estarem de acordo 

com os critérios de 
inclusão.  

11 artigos selecionados 
para leitura dos resumos  

Após a leitura integral 
dos resumos não houve 
nenhuma exclusão de 

artigos.  

11 artigos selecionados 
para leitura integral  

11 artigos atenderam aos 
critérios de inclusão 
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familiar da 
pessoa idosa 

suas  
políticas, a 

responsabilidade 
da família para os 
cuidados com seu 
parente idoso e a  

atuação do 
profissional de 

Serviço Social na 
garantia dos 

direitos da pessoa 
idosa 

2 
 
 
 
 
 
 
 

A importância 
da 

psicoterapia 
no tratamento 
da depressão 

em idosos 

CAROLI, D.; 
ZAVARIZE, S. 

F. 

Revista 
Faculdades do 

Saber, v. 1, n. 01, 
p. 53-63, 2016 

Verificar a 
importância da 
psicoterapia em 
seu tratamento, 
além de apontar 
características 
diagnósticas e 
interventivas 
específicas 

3 
 
 
 

Percepção de 
idosos sobre o 

papel do 
psicólogo em 
instituições de 

longa 
permanência 

CORRÊA, J. 
C. et al. 

Revista Brasileira 
de Geriatria e 

Gerontologia, v. 
15, p. 127-136, 

2012. 
 

Descrever a 
percepção de 

idosos 
institucionalizados 

sobre o  
papel do 

profissional 
psicólogo junto à 

população 
abrigada das 

Instituições de 
Longa 

Permanência 

4 Depressão em 

idosos 

institucionaliza

dos: 

características 

clínicas, 

variáveis 

psicossociais e 

qualidade de 

vida 

JÚNIOR, J. A. 

S. H. et al. 

2012 Buscar evidências 

da relação entre a 

institucionalização 

e depressão em 

idosos. 

5 Depressão em 

idosos 

institucionaliza

dos: as 

singularidades 

de um 

sofrimento 

JÚNIOR, J. A. 

S. H.; GOMES, 

G. C. 

Revista da SBPH, 

v. 17, n. 2, p. 83-

105, 2014. 

Compreender as 

singularidades da 

depressão senil 

no âmbito 

institucional 
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visto em sua 

diversidade 

6 As instituições 

de longa 

permanência 

para idosos no 

Brasil 

KANSO, S.  
et al. 

Anais, p. 1-17, 

2016. 

Discutir as 
Condições de 

funcionamento e 
de infraestrutura 
das Instituições 

de Longa 
Permanência 

para 
Idosos no Brasil 

7 Depressão em 

idosos: uma 

revisão 

sistemática da 

literatura 

LIMA, A. M. P. 

et al. 

Revista de 

Epidemiologia e 

Controle de 

Infecção, v. 6, n. 2, 

p. 97-103, 2016. 

 

Compreender 

acerca de 

depressão na 

terceira idade, o 

perfil e o 

processo de 

prevenção e 

tratamento dos 

sinais e sintomas, 

na literatura 

nacional e 

internacional. 

8 Fatores 

associados à 

depressão em 

idosos 

institucionaliza

dos: revisão 

integrativa 

NÓBREGA, I. 

R. A. P. et al. 

Saúde em Debate, 

v. 39, p. 536-550, 

2015. 

 

Verificar o 

conhecimento 

científico  

produzido 

relacionado aos 

fatores 

significativamente 

associados à 

sintomatologia  

depressiva em 

idosos residentes 

em Instituições de 

Longa 

Permanência 

9 A Atuação do 

psicólogo em 

Instituições de 

Longa 

Permanência 

para Idosos 

OLIVEIRA, D.  

E. S. D. et al. 

Revista Científica 

Multidisciplinar 

Núcleo do 

Conhecimento. 

Ano 06, Ed. 05, 

Vol. 13, pp. 139-

156. Maio de 

2021. 

Realizar uma 

reflexão sobre a 

atuação do 

Psicólogo junto a 

instituições de 

longa 

permanência para 

idosos 

10 Família de 

idosos 

institucionaliza

SANTOS, N.O. Dissertação de 

mestrado 

Universidade 

Analisar as 

perspectivas dos 

trabalhadores de 
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dos: 

perspectivas 

de 

trabalhadores 

de uma 

instituição de 

longa 

permanência 

Federal de Santa 

Maria (UFSM, 

RS), 2013 

uma ILPI sobre a 

família de idosos 

institucionalizados 

11 Prevalência e 

fatores 

associados à 

depressão 

entre idosos 

institucionaliza

dos: subsídio 

ao cuidado de 

enfermagem 

SILVA, E. R. et 

al. 

Revista da Escola 

de Enfermagem 

da USP, v. 46, p. 

1387-1393, 2012. 

 

Verificar a 

depressão entre 

idosos 

institucionalizados

.  

 

Fonte: Elaboração própria 
 

Esses artigos foram categorizados de acordo com os temas abordados nos 

resultados dos artigos (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Distribuição dos temas e assuntos que apareceram como resultados 
das investigações dos artigos incluídos na revisão integrativa. 
 

Assuntos/Temas abordados nos resultados   Artigos 

Depressão em idosos institucionalizados 4, 5, 7 

Fatores associados/Prevalência 11, 8 
Percepção de idosos sobre o papel do psicólogo; 

A Atuação do Psicólogo em ILPI; 
A importância da psicoterapia no tratamento da 
depressão em idosos. 

3, 9, 2 

O idoso como cidadão; 
As instituições de longa permanência no Brasil; 

Família de idosos institucionalizados. 

1, 6, 10 

 
A partir dessa categorização, serão apresentados os resultados conforme 
Quadros 3 a 6. 
 

Evidenciou-se nos artigos selecionados no Quadro 3, que a depressão é uma 

patologia clínica presente principalmente em pessoas na terceira idade. 

Quadro 3 – Resultados dos trabalhos selecionados para discussão, relacionado 
a depressão em idosos institucionalizados. 
 

Título do artigo  Autoria Ano/Periódico Principais Resultados 
Depressão em 

idosos 

institucionalizados: 

JÚNIOR, J. A. 

S. H. et al. 

2012 O presente estudo evidencia que 

a institucionalização de longa 

permanência favorece que o 
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características 

clínicas, variáveis 

psicossociais e 

qualidade de vida 

idoso possa ser acometido por 

síndromes depressivas, relativas 

às questões psicológicas e 

sociais, ao mesmo tempo 

propõem mudanças para a 

independência do idoso.  

Depressão em 

idosos 

institucionalizados: 

as singularidades 

de um sofrimento 

visto em sua 

diversidade 

JÚNIOR, J. A. 

S. H.; 

GOMES, G. C. 

Revista da 

SBPH, v. 17, n. 

2, p. 83-105, 

2014. 

Esta pesquisa revelou as 
inquietações de diversos autores 
teóricos da senescência, 
relacionadas às comorbidades 
consideradas naturais, 
sintomáticas ou fisiológicas, que 
são comuns na terceira idade e 
prejudicam os idosos, o que 
causa perdas intelectuais 
cognitivas que teriam condições 
de serem evitadas. 

Depressão em 

idosos: uma 

revisão 

sistemática da 

literatura 

LIMA, A. M. P. 
et al. 

Revista de 

Epidemiologia e 

Controle de 

Infecção, v. 6, n. 

2, p. 97-103, 

2016. 

 

A presente pesquisa constatou 
que a depressão é um estado 
clínico que acometem grande 
parte dos indivíduos na 
senescência, sendo considerado 
um assunto de grande 
importância, pois diminui a 
autonomia, a capacidade 
funcional, prejudicando a 
qualidade de vida e   aumentando 
a morbimortalidade do idoso. 

Fonte: Elaboração própria. 

 
De acordo com Oliveira e Goncalves (2020, p. 111) “a depressão está cada vez 

mais presente na vida do idoso, comprometendo sua rotina e alterando de forma 

significativa sua qualidade de vida”. Esta patologia não determina quem será 

acometido, entretanto essa doença atinge um número significativo de indivíduos na 

senescência, em especial as que domiciliam em casas de longa permanência e que 

estão distantes de seus familiares. 

Segundo Júnior et al. (2012), a depressão em idosos se tornou um problema 

de saúde pública, haja vista o grande número de senescentes que são acometidos 

por essa patologia, afetando de forma considerável sua autonomia e sua qualidade 

de vida, comprometendo ainda o bem-estar psicossocial desse sujeito e de seus 

cuidadores, gerando custo elevados para as instituições assistencial à saúde.  

Em vista disso, entende-se que a condição depressiva em idosos tem sintomas, 

e que para serem diagnosticados é necessário ter uma visão holística do indivíduo. 

Logo, trata-se de uma situação que necessita ser entendida e diagnosticada conforme 

o contexto biológico, psicológico e cultural em que se encaixa cada idoso 
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institucionalizado (JÚNIOR; GOMES, 2014). 

Nesse contexto, Lima et al. (2016) enfatizam que essa doença afeta e prejudica 

a capacidade funcional do idoso, aumentando a morbimortalidade, afetando a 

qualidade de vida destes sujeitos. Diante dessas evidências entende-se que essa 

doença necessita ser averiguada de forma habitual e frequente. 

Em síntese, cabe ressaltar a necessidade e importância de estimular o idoso a 

desenvolver seu autocuidado, além de promover uma relação afetiva entre ele e a sua 

família; capacitar a equipe de multiprofissionais de saúde, ampliando a cadeia de 

atenção como objeto primordial ao cuidado para o institucionalizado, haja visto que 

essa patologia pode ser tratada, havendo melhorias significativas dos sintomas, e até 

a mesmo a abolição por completo dessa condição (LIMA et al. 2016). 

Nos artigos selecionados no Quadro 4, demonstrou-se que os fatores 

associados à depressão em idosos institucionalizados são: aspectos 

sociodemográficos, condições de saúde, capacidade funcional, comportamento, 

cognição e o uso de medicamentos. 

 
Quadro 4 – Resultados dos trabalhos selecionados para discussão considerando 

fatores associados à depressão em idosos institucionalizados. 
 

Título do artigo Autoria Ano/Periódico Principais Resultados 
Fatores 

associados à 

depressão em 

idosos 

institucionalizados: 

revisão integrativa 

NÓBREGA, 
I. R. A. P. 

 et al. 

Saúde em 

Debate, v. 39, p. 

536-550, 2015. 

 

Este estudo revelou seis 
conjuntos de fatores 
relacionados à depressão em 
idosos em casas de longa 
permanências, dentre eles 
identificou-se os seguintes 
fatores: aspectos 
sociodemográficos, condições de 
saúde; capacidade funcional 
prejudicada; comportamento; 
cognição e uso de 
medicamentos.  

Prevalência e 

fatores associados 

à depressão entre 

idosos 

institucionalizados: 

subsídio ao 

cuidado de 

enfermagem 

SILVA, E. R. 
et al. 

Revista da 

Escola de 

Enfermagem da 

USP, v. 46, p. 

1387-1393, 

2012. 

 

Nesta pesquisa identificou-se 
que os sintomas depressivos são 
predominantes em idosos 
asilados. Além disso, o maior 
número de casos acomete as 
mulheres, sujeitos com idade 
mais avançada, acometidos por 
algum tipo de patologia ou 
possuem limitações ou 
dependência e que se sintam 
insatisfeitos com a casa de longa 
permanência. 

Fonte: Elaboração própria 
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De acordo com Nobrega et al. (2015), após minucioso estudo bibliográfico 

identificou-se seis conjuntos de elementos que impulsionam e estão correlacionados 

com à depressão em cidadãos na terceira idade institucionalizados em casas de longa 

permanência. Logo, tem-se os seguintes fatores: 1- aspectos sociodemográficos: 

idade, escolaridade, situação econômica, autopercepção e sexo feminino são 

prevalentes; 2- Condições de saúde: relacionada às condições de saúde que são 

prejudicadas, quadros crônicos álgicos, insuficiência visual, desnutrição ou 

subnutrição, acidente vascular cerebral e outras comorbidades presentes na vida 

desses idosos; 3- Capacidade funcional: ou seja, perda da capacidade funcional, 

limitando esse idosos em suas atividades diárias, fazendo com que o mesmo se torne 

dependentes da ajuda de outras pessoas para realizarem seus afazeres diários; 4- 

Comportamento: ligado diretamente à baixa capacidade cognitiva, violência física, 

agressão verbal e o principal deles: pensamentos ou tentativa recorrentes de 

autoextermínio; 5- Cognição: algumas literaturas não apresentam concordância 

relacionada a esse fator, entretanto na maioria das literaturas apontam que idosos 

com a parte cognitiva afetada tem maiores possibilidades de serem acometidos pela 

depressão; 6- Medicamentos: ligado diretamente ao uso de psicofármacos e 

antidepressivos (NOBREGA et al. 2015).   

Entretanto, os autores supracitados apontaram a existência de outros aspectos 

associados à depressão que não devem serem negligenciados e merecem atenção, 

dentre eles: a solidão, a depressão prévia, a carência de suporte familiar e social e o 

descontentamento do idoso consigo mesmo, conforme revelam as pesquisas 

incluídas em seus estudos.   

Não obstante, Silva et al. (2012) acrescentam que as principais manifestações 

sintomáticas nesses idosos asilados são mais prevalentes, na sua grande maioria, em 

mulheres, devido à expectativa de vida em pessoas do sexo feminino ser maior, 

quando comparado com o sexo masculino. Assim sendo, essas mulheres idosas 

apresentam maiores possibilidades e são mais propensas a serem acometidas por 

doenças crônicas. Dentre essas doenças pode-se citar a depressão, pois, ao associar 

a dependência de pessoas para auxiliá-las nas tarefas diárias devido às suas 

limitações, assim como o descontentamento do asilado senescente com a instituição 

a qual está inserido, além do fato dos mesmos estarem até então convivendo com 

pessoas estranhas são motivos que endossam esse problema (SILVA, et al. 2012).  

Para Fonsêca e Franco (2019), a depressão em idosos institucionalizados 



18 

 

possui prevalência frequente em pessoas solteiras ou viúvas, que foram abandonados 

pela família, ou que não tinham acompanhamento médico, ou não realizavam exames 

de rotina. Além disso, acomete sujeitos que não saíam dos asilos ou aqueles que 

praticavam algum tipo de atividade no passado e deixaram de praticar. 

De maneira concomitante, Guths et al. (2017, p. 183) apontam outros fatores 

que estão diretamente ligados a evolução da depressão em senescentes asilados, 

sendo eles estão: “a ausência de filhos, alto índice de morbidade, dificuldade em 

executar ações diárias, distância e ausência familiar, baixo poder aquisitivo e falta de 

atenção direcionada ao residente [...]”. Sendo assim, tem-se um conjunto de 

elementos quem levam à ausência de felicidade, isolamento e, por fim, à depressão. 

Em suma, estas considerações segundo Silva et al. (2012) podem contribuir 

assessorar a equipe de multiprofissionais assim com o serviço psicológico, auxiliando 

na administração de medidas profiláticas. Ademais, o diagnóstico antecipado da 

depressão, favorece a inserção de medidas terapêuticas em conjunto com a equipe 

de multiprofissionais para tratamento dessa patologia nesses idosos.  

À vista disso, explicitou-se nos artigos selecionados no Quadro 5, que o papel 

e a atuação do psicólogo inserido em Instituições de Longa Permanência são: 

colaborar e promover ajuda assistencial; prestar assistência nos afazeres diários; 

dialogar e estimular os idosos em seus momentos de crises; ser interlocutor desses 

senescentes; zelar pelo ambiente estável da instituição; fazer valer os direitos sociais 

do idoso e promover ações para prevenir a depressão em idosos institucionalizados.  

 
Quadro 5 – Resultados dos trabalhos selecionados para discussão com relação 
ao papel e a atuação do psicólogo em Instituições de Longa Permanência. 
 

Título do artigo Autoria Ano/Periódico Principais Resultados 
Percepção de 
idosos sobre o 

papel do psicólogo 
em instituições de 
longa permanência 

CORRÊA, J. 
C. et al. 

Revista 
Brasileira de 
Geriatria e 

Gerontologia, v. 
15, p. 127-136, 

2012. 
 

Constatou-se nesta pesquisa que 
o papel do psicólogo dentro da 
ILPI’s pode ser de grande valia 
para os sujeitos que ali está 
institucionalizado, pois, com o 
intuito de proporcionar sua 
independência e sua autonomia, 
o psicólogo vai, além de 
contribuir para evolução da sua 
autoestima e do seu bem-estar 
psicossocial, impulsionar 
efetivamente na manutenção de 
uma vida sem maiores 
comorbidades, promovendo 
ações capazes de minimizar as 
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possíveis possibilidades de 
doenças. 

A Atuação do 
psicólogo em 
Instituições de 

Longa 
permanência para 

idosos 

OLIVEIRA, 
D.  E. S. D. 

et al. 
 

Revista 
Científica 

Multidisciplinar 
Núcleo do 

Conhecimento. 
Ano 06, Ed. 05, 
Vol. 13, pp. 139-

156. Maio de 
2021. 

Este estudo destaca a 
importância das intervenções 
psicológicas dentro das 
instituições de longa 
permanência consolidando às 
políticas sociais e fortalecendo os 
direitos do idosos, otimizando 
mais ainda a sua 
Responsabilidade Ética em prol 
dos menos favorecidos e dos 
segmentos sociais excluídos. A 
pesquisa ressalta ainda que é 
atribuição do psicólogo, inserido 
nas ILPI’s, reconhecer e 
promover abordagens para a 
ampliar e efetivar os direitos 
sociais, agindo de forma efetiva 
junto à parte cognitiva e 
psicológica desses idosos. 

A importância da 
psicoterapia no 
tratamento da 
depressão em 

idosos 

CAROLI, D.; 
ZAVARIZE, 

S. F. 

Revista 
Faculdades do 
Saber, v. 1, n. 
01, p. 53-63, 

2016 

Esta pesquisa revela que a 
psicoterapia é uma importante 
ferramenta de intervenção no 
tratamento da depressão em 
senescentes institucionalizados, 
além de colaborar para 
evidenciar o subdiagnostico, 
assim como o subtratamento 
dessa patologia. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Corrêa et al. (2012) evidenciaram em sua pesquisa a percepção de idosos 

sobre o papel do psicólogo em instituições de longa permanência. Segundo as 

autoras, diversas são as atribuições do psicólogo na percepção dos idosos dentro de 

uma instituição de longa permanência, entretanto as respostas dos mesmos variaram 

conforme as categorias: colaborar e promover ajuda assistencial na aplicação de 

medicamentos; prestar assistência nos afazeres diários; dialogar e estimular os idosos 

em seus momentos de crises psicológicas e cognitivas, oferecendo palavras de 

conforto e apoio; ser interlocutor desses senescentes quando eles, devido suas 

limitações, não consigam transmitir alguma coisa; zelar pelo ambiente estável da 

instituição, mantendo convivência estabilizada entre os  asilados (CORRÊA et al., 

2012).  

Nesta linha de pensamento, Côrrea et al. (2012) reforçam que a ideia dos 

idosos com relação às atribuições do papel do psicólogo são coniventes com as 

respostas dos profissionais em psicologia inseridos no serviço em ILPI’s. Os 
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profissionais psicólogos relatam que promovem: 

 
 
[…] a organização de eventos, orientações, aconselhamento, fazer reuniões, 
ter responsabilidade de técnico (relações com gerência, dinheiro, 
telefonema), incentivar as capacidades dos idosos, realizar atividades para 
estimular a capacidade funcional e cognitiva, trabalho com equipe 
(fisioterapeuta), dinâmica de grupo (CÔRREA et al., 2012, p. 133). 
 

 

Entretanto Oliveira et al., (2021) ressalta que o papel do psicólogo inserido em 

uma instituição de longa permanência vai além do cuidado e assistência, visto que é 

atribuído a esse profissional a tarefa de constatar e promover metodologias capazes 

de zelar para a consolidação efetiva dos direitos sociais do idoso, interferindo 

positivamente junto a psique dos institucionalizados. Outra atribuição muito importante 

do profissional psicólogo dentro de uma ILP é promover ações específicas capazes 

de prevenir a depressão em idosos institucionalizados.  

Conforme Caroli e Zavarize (2016), a Terapia Comportamental Cognitiva (TCC) 

é uma das ferramentas mais importantes capazes de prevenir a depressão em idosos. 

Desse modo, verificou-se que os indivíduos que receberam TCC e tratamento usual 

na fase inicial e continua do tratamento apresentaram menos sintomas depressivos 

na avaliação de realizada continuamente em um período de um ano, diferentemente 

do que apresentaram os sujeitos do grupo de tratamento usual. 

Nesse cenário surge a Psicoterapia como uma ferramenta de suma importância 

e altamente eficaz, tendo em vista que “todas as psicoterapias provocam em maior ou 

menor grau alguma mobilização afetiva… desbloqueando a expressão dos afetos, 

reduzindo resistências, desfazendo defesas, deixando o paciente mais influenciável 

[...]”. (CORDIOLI apud GOMES; VASCONCELOS; CARVALHO 2021, p. 12). 

Assim sendo Gomes, Vasconcelos e Carvalho (2021, p. 12) complementam 

ressaltando que: “[...] a psicoterapia visa à elaboração e ressignificação de aspectos 

que são comuns na fase da velhice e costumam causar algum tipo de dificuldade para 

a pessoa idosa, além de trabalhar questões singulares”. 

 Constatou-se nos artigos expostos no Quadro 6 que as Instituições de Longa 

Permanência são domicílios para idosos acima de 60 anos, que disponibilizam 

atendimento terapêutico e psicossocial. 
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Quadro 6 – Resultados dos trabalhos selecionados para discussão relativas 
Instituições de Longa Permanência no Brasil. 
 

Título do artigo Autoria Ano/Periódico Principais Resultados 
O idoso como 

cidadão: 
enfrentando o 

abandono familiar 
da pessoa idosa 

AGUIARO. F. 
F. 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso em 
Serviço Social 

2016 

Este trabalho reafirma sobre a 
importância da legislação 
brasileira que garante o direito 
dos idosos, assegurando sua boa 
e constante qualidade de vida, 
sendo reconhecida como uma 
Constituição forte e que ampara 
o cidadão. Contudo, o estudo 
revela que essa não condiz com 
a real situação vivida pelos 
cidadãos na terceira idade no 
Brasil.  

As instituições de 
longa permanência 

para idosos no 
Brasil 

KANSO, S. 
et al. 

Anais, p. 1-17, 
2016. 

Esta pesquisa revela que nas 
ILPI’s no Brasil são 
institucionalizados cerca de 
96.781 indivíduos, nos quais 
57,6% do sexo feminino. Nesse 
público, cerca de 12% não são 
idosos. Estes números 
representam tão somente 1% da 
comunidade idosa do Brasil, 
considerando uma baixa 
cobertura da ILPI’s brasileiras. 
Constata-se também que as 
condições de autonomia desse 
idosos são variadas, de acordo 
com a condição jurídica de cada 
instituição, cerca 35% mais ou 
menos dos institucionalizados 
tem a sua dependência 
preservada. Nas instituições 
públicas consideram que de 
43,9% dos residentes são 
independentes, em contrapartida 
nas instituições privadas ocorre 
exatamente o contrário, tendo em 
vista que o número dos 
residentes, independentes são 
bem menores, chegando a 
aproximadamente 38,8% dos 
institucionalizados. Nestas 
instituições existem uma taxa 
maior de residentes na condição 
de semidependentes chegando   
36,7% dos asilados. 

Família de idosos 
institucionalizados: 

perspectivas de 
trabalhadores de 

SANTOS, 
N.O. 

Dissertação de 
mestrado 

Universidade 
Federal de Santa 

Este estudo contribuiu para a 
refletir sobre o ponto de vista de 
funcionários de uma ILPI, com 
relação à família de senescentes   
institucionalizados. Verificou-se 
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uma instituição de 
longa permanência 

Maria (UFSM, 
RS), 2013. 

que, quando os familiares se 
fazem presentes, os idosos se 
sentem melhores com relação à 
saúde, adaptando-se as 
atividades propostas pelos 
cuidadores, participando 
ativamente de casa uma delas.  
Desse modo, quando a família se 
faz presente, a convivência entre 
as partes se torna uma 
importante ferramenta capaz de 
promover e sustentar a 
estabilidade funcional e afetiva 
do institucionalizado senescente. 

Fonte: Elaboração própria.  

 

De acordo com Wanderley (2020, p. 323) “o papel das ILPI é ainda reforçado 

pelo envelhecimento da população e o aumento da sobrevida de pessoas com 

redução da capacidade física, cognitiva e mental [...]”. Nesse cenário, as Instituições 

de Longa Permanência para Idosos surgem como modelo de residências que mantém 

padrões estabelecidos de cuidados integrais ao idoso com mais de 60 anos, com sua 

autonomia preservada ou não, que não possua boa estabilidade financeira ou um bom 

estado de saúde mental e físico para domiciliar-se com seus familiares ou sozinhos, 

ou que até mesmo aqueles que foram abandonados por seus parentes (JÚNIOR; 

GOMES, 2014).  

Conforme os artigos citados acima, pode-se perceber que as ILPI´s tem como 

principal objetivo disponibilizar serviços terapêuticos voltados à saúde, a atenção 

psicossocial de acordo com os anseios do seus atendidos, de forma individualizada 

ou coletiva. Diante disso, Fonsêca e Franco (2020, p. 12) enfatizam que “a 

institucionalização do idoso é uma opção muito procurada quando os familiares não 

aceitam a função de cuidadores, devido à instabilidade econômica e dependência 

física do idoso [...]”. 

 Para Júnior e Gomes (2014), os idosos institucionalizados em casas de longa 

permanência dispõem maior expectativa de vida e longevidade. Todavia, tornam-se 

vulneráveis a serem acometidos por disfuncionalidades fisiológicas e a um declínio 

cognitivo ligado diretamente à ocorrência de patologias crônicas e degenerativas, o 

que pode ser observado na maior parte dos idosos asilados, principalmente a 

depressão. 

Em síntese, os autores supracitados defendem que a institucionalização e a 

provável isolamento do senescente possibilitam e potencializam quadros depressivos. 
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Dessa forma, dar-se-á devida relevância nas maneiras de lidar com as 

particularidades de cada senescente institucionalizado, avaliando-os holisticamente 

e, assim, é possível detectar e cuidar da depressão o quanto antes e colaborar para 

o reestabelecimento da qualidade de vida desse idoso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta presente pesquisa a maioria dos estudos analisados demonstraram a 

alta prevalência de depressão em idosos institucionalizados, acometendo 

principalmente, as mulheres domiciliadas nas ILPI’s, o que é correlacionado com as 

que residem em nosso meio comum. Esta conjuntura traz consigo consequências 

significativas na vida dessas pessoas, afetando sua autonomia, sua estabilidade 

funcional assim como suas funções cognitivas.  

Em vista disso, abranger a depressão como patologia comum na terceira idade 

favorece a criação de uma dificuldade na percepção do diagnóstico prévio. Por 

consequência, se a equipe de multiprofissionais não iniciarem o quanto antes os 

procedimentos para intervir, maiores são as possibilidades de a patologia progredir e 

trazer danos maiores à saúde mental desse indivíduo.    

Diante do exposto, chama-se a atenção para os sintomas relacionados à 

depressão em idosos institucionalizados que são mais comuns e acentuados nessa 

faixa etária da vida, dentre eles é possível citar: a tristeza, desesperança, apatia, 

sensação de abandono e alterações do sono. Outro aspecto primordial está 

relacionado com a ausência familiar, trazendo consigo o total isolamento social do 

idoso, podendo ocasionar em pensamentos idealizadores de morte como alternativa 

para deixar de se sentir inútil diante da sociedade e também da família, deixando cada 

dia mais o senescente fragilizado emocionalmente e fisicamente, podendo leva-lo à 

morte.  

Conclui-se que é de suma importância a atuação da família e o 

comprometimento da equipe de multiprofissionais engajados dentro das instituições 

de longa permanência na percepção antecipada do diagnóstico. Dessa maneira, é 

possível induzir o idoso a se manter incluído socialmente como maneira de minimizar 

os prejuízos mentais e cognitivos, amenizando a prevalência crescente dessa 

patologia, cabendo principalmente ao psicólogo, como profissional, fazer valer os 

princípios e diretrizes assistenciais, capazes de promover juntamente com toda a 
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equipe medidas integrais que proporcionam uma melhor qualidade de vida e saúde 

para esse público, promovendo sua recuperação. 

Por fim, de maneira geral, este estudo proporcionou uma compreensão acerca 

da depressão em idosos institucionalizados em casas de longa permanência. A partir 

dos dados notou-se uma quantidade moderada de estudos científicos que enfatizam 

sobre este tema, de maneira mais dinâmica, principalmente no que se refere à 

atuação do psicólogo para colaborar na mitigação do problema. Os artigos 

encontrados foram suficientes para responder os objetivos desta pesquisa, contudo 

torna-se indispensável a construção de outras pesquisas que incluam a depressão em 

idosos institucionalizados em casa de longa permanência. 
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ANEXO 1- DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO ORTOGRÁFICA  
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ANEXO 2- CARTA ANTI-PLÁGIO 
 

 


