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A Depressão… 

 Humor depressivo e/ou uma diminuição clara do interesse ou 
prazer em quase todas as actividades durante a maior parte do 
dia; 
 Perda (sem dieta) ou ganho de peso, diminuição ou aumento 
de apetite, insónia ou hipersónia, agitação ou lentidão 
psicomotora, fadiga ou perda de energia; 
 Sentimento de desvalorização ou culpa excessiva ou 
inapropriada; 
 Menor capacidade de pensamento ou concentração, ou 
indecisão; 
 Pensamentos recorrentes sobre a morte, ideação suicida 
recorrente, tentativa de suicídio ou a existência de um plano 
específico para cometer suicídio; 
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Riscos e Prevenção 

  

Os riscos (ou factores de risco) da depressão na 
população idosa estão intimamente ligados (ou devem 
estar) com as formas de prevenção da mesma.  

Isto porque só através do conhecimento dos factores 
de risco associados à depressão na terceira idade, será 
possível desenvolver estratégias preventivas que 
realmente previnam a mesma.  
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Riscos e Prevenção 
Factores Físicos 

  

 Existência de outras doenças; 

 Incapacidade de cumprimento das tarefas diárias; 

 Aumento da idade, especialmente no género 
feminino. 
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Riscos e Prevenção 
Factores Sociais 

  

 Falta de suporte social, intensificado pela habitual 
perda de entes queridos; 

 Percepção da falta de suporte social; 

 Falta de ocupação dos tempos livres, ou o espaço 
vazio do tempo livre; 

 Restrições financeiras. 
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Riscos e Prevenção 
Factores Psicológicos 

  

 Baixa auto-estima, interligada com os factores 
anteriormente apresentados; 

 Construção de esquemas cognitivos ao longo da vida 
– o papel dos estereótipos ligados à terceira idade; 
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Riscos e Prevenção 

Necessidade de encarar a prevenção da depressão na terceira 
idade numa perspectiva que envolva os diversos epistemas do 
ser humano, ou seja encarar o idoso como ele é, ou seja, um 
indivíduo bio-psico-social. 

 

Enfrentamos um momento de envelhecimento da população, 
mas assistimos também ao facto de esse envelhecimento ser 
travado pela entrada de população imigrante na nossa 
população activa. 

 

A abordagem deverá ser bio-psico-sócio-cultural.  
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Riscos e Prevenção 

A prevenção deverá passar pela criação de serviços sociais que 
apostem no acompanhamento desta população, através de 
actividades coordenadas que promovam o “envelhecimento 
activo”, ou seja… 
 …a promoção da saúde; 
 …a continuidade de exercícios físicos; 
 …a diminuição das barreiras físicas nas localidades de forma a 
permitir uma maior mobilidade;  
 …a solidariedade informal entre habitantes;  
 …a info-inclusão;  
 …a actividade mental; 
 …a socialização do idoso; 
 …a diminuição das situações de pobreza.  
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A Terminar… 
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OBRIGADO PELA PACIÊNCIA 

“…o olhar triste e cansado procurando alguém 
e a gente passa ao seu lado a olhá-lo com desdém 
sabes eu acho que todos fogem de ti para não ver  

a imagem da solidão que irão viver  
quando forem como tu 

um resto de tudo o que existiu 
quando forem como tu 

um velho sentado num jardim…” 


