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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os fatores psicossociais e de saúde relacionados com a presença de distress emocional, 

designadamente a depressão e a ansiedade, na população idosa são uma importante preocupação na 

atualidade. A depressão associa alterações do humor com alterações cognitivas, comportamentais, 

psicomotoras e vegetativas, podendo tornar-se um problema crónico ou recorrente, sobretudo em 

idosos com saúde física comprometida[1]. As perturbações de ansiedade associam sintomas físicos e 

psicológicos, e pelo impacto significativo que provocam no funcionamento geral das pessoas, têm um 

impacto igualmente significativo na sua qualidade de vida[2]. De acordo com o Retrato de Saúde, as 

perturbações depressiva e ansiosa afiguram-se como um dos problemas de saúde que mais afeta a 

população Portuguesa, encontrando-se entre as principais doenças causadoras de morbilidade [3]. 

OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo avaliar a presença de sintomatologia depressiva e ansiosa 

numa população idosa residente na comunidade e determinar que fatores sociais, sociodemográficos 

e de saúde lhe estão relacionados. MÉTODOS: Trata-se de um estudo quantitativo e transversal, com 

recurso à aplicação de questionários a uma amostra representativa de 987 idosos do concelho de Vila 

Nova de Gaia, a viver na comunidade. Foram utilizados, na recolha de dados, um questionário 

sociodemográfico e a versão abreviada das Escala de Depressão Geriátrica (GDS-4), do Inventário de 

Ansiedade Geriátrica (GAI-SF) e da Escala de Solidão da UCLA (UCLA-6). Recorreu-se à análise descritiva 

dos dados e a análises de regressão logística. RESULTADOS: Os resultados demonstram-nos que 32.8% 

da amostra apresenta sintomatologia depressiva e 59.4% apresenta sintomatologia ansiosa; sugerem 

que os idosos que avaliam negativamente a sua saúde, que apresentam dificuldades visuais e de 

mobilidade, que vivem isolados, que são contactados com menor frequência por filhos e netos, que 

não têm um confidente e que apresentam valores de solidão superiores à média, têm uma maior 

probabilidade de desenvolver sintomatologia depressiva. Por sua vez, os idosos que têm maior chance 

de apresentar sintomatologia ansiosa são mulheres, de grupos etários mais novos, com avaliação 

negativa da sua saúde e com solidão. CONCLUSÕES: Este estudo demonstra a importância de 
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considerar as dimensões estudadas no diagnóstico de distress emocional, uma vez que identifica 

fatores de risco distintos para o desenvolvimento de sintomatologia depressiva e ansiosa. Atuar 

preventivamente sobre as situações de isolamento social e solidão, assim como apoiar nas dificuldades 

físicas poderá ser decisivo para promover níveis positivos de bem-estar. 
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