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Objetivo:   
 
O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de depressão nos nonagenários acompanhados ambulatoriamente 
no serviço de geriatria de um hospital particular no estado do Rio de Janeiro. Além disso, avaliaram-se os fatores 
associados à depressão nesta população 

Introdução: 
 
Sabe-se que a expectativa de vida em países desenvolvidos está em torno de 80 anos. Os nonagenários são, portanto, 
aqueles que ultrapassaram em pelo menos 10 anos esta expectativa. No Brasil, assim como em todo mundo, esta 
população é cada vez maior. Alguns, entretanto, convivem com uma das síndromes geriátricas mais prevalentes, a 
depressão. Esta condição possui grande influência para a qualidade de vida desta população, impactando no seu 
convívio social, autocuidado e auto percepção de saúde.  

Conclusão:  
 
Tendo em vista a associação encontrada entre depressão e o uso de benzodiazepínicos, pensa-se que a redução do 
uso de benzodiazepínicos é uma medida importante para tentar reduzir a depressão na população idosa. Além disso, 
como visto na literatura, a depressão tem importante associação com quadro demencial, podendo ser o sinal inicial 
deste. Por último, o controle adequado de comorbidades, também tende a reduzir o risco de depressão, e melhorar a 
qualidade de vida dos nonagenários 

Métodos: 
 
Estudo transversal, de caráter observacional, com coleta retrospectiva do prontuário eletrônico do paciente. Foram 
selecionados idosos acima de 90 anos, ou que completam esta idade em 2017, de ambos os sexos, do ambulatório de 
Geriatria, no período de janeiro de 2016 a março de 2017. O diagnóstico de depressão foi feito através dos critérios 
encontrados no DSM-V. Os dados foram armazenados em planilhas do Microsoft Office Excel. Foram utilizados o teste 
de qui-quadrado e regressão logística para verificar as associações, através do programa SPSS 23. Foram consideradas 
associadas variáveis com P<0,05.  

Resultados: 
 
A média de idade da população foi de 93,1 anos, a prevalência de depressão foi 32,8%. Na análise univariada 
encontrou-se associação estatisticamente significativa entre depressão e síndrome demencial, polifarmácia, uso de 
benzodiazepínicos, ter mais de quatro comorbidades, incontinência urinária e alteração de sono. Na análise 
multivariada mantiveram significância estatística a síndrome demencial (OR 3,59), uso de benzodiazepínicos (OR 
4,65), e a presença de mais de quatro comorbidades (OR 6,16). Nesta amostra a depressão não esteve associada a 
quedas e a dependência para atividades instrumentais de vida diária 


