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RESUMO 
 
 

TRANSTORNOS AFETIVOS EM IDOSOS BRASILEIROS: ANÁLISE DAS 
TENDÊNCIAS DE MORTALIDADE, MORBIDADE E CUSTOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE  

 

AUTORA: Raquel de Souza Praia 
ORIENTADORA: Profª. Drª. Ivana Beatrice Mânica da Cruz 

CO-ORIENTADOR: Prof.Dr. Euler Esteves Ribeiro 
 
Os transtornos afetivos (TA), incluindo a depressão, têm um importante impacto 
epidemiológico na morbi-mortalidade dos idosos, e também estão associados à 
elevação das taxas de suicídio. No entanto, o impacto dos transtornos afetivos sobre 
as tendências de mortalidade dos idosos, da morbidade e do custo do serviço de 
saúde brasileiro (hospitalização e atendimento ambulatorial) precisam ser 
investigados mais profundamente. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar as 
tendências da (TA) e a mortalidade por suicídio na população idosa brasileira (1996-
2015) e no uso de serviços de saúde (hospitalização e atendimento ambulatorial) e 
seus custos no período de 2009 a 2015 por uma análise socioeconômica com banco 
de dados avaliável para o Sistema Único de Saúde (DATASUS, Ministério do Brasil).  
O estudo considerou apenas os dados de indivíduos idosos (> 60 anos) considerando 
como co-variáveis: idade e sexo. Foram utilizadas regressões lineares, conjuntas e 
multivariadas para detectar mudanças nas tendências de transtornos afetivos e 
mortalidade por suicídio. A mortalidade total por transtornos afetivos foi ligeiramente 
maior nas mulheres (1,2/100,000) do que os homens (1,0/100,000). Ao contrário, a 
taxa de mortalidade por suicídio foi maior nos homens (13,5/100,000) do que as 
mulheres (2,5/100,000). Em ambas as causas de mortalidade, a ocorrência dependia 
da idade, com taxas mais elevadas no grupo mais longevo (> 80 anos). 
Hospitalizações por TA também foi maior em grupos mais velhos, em ambos os sexos. 
Todos os resultados sugerem a necessidade de construir programas específicos de 
prevenção e tratamento para idosos, uma vez que esta população apresenta 
importantes especificidades biológicas, funcionais, sociais e de saúde que são 
diferentes em relação a outros grupos etários. 
Palavras-Chave: Envelhecimento populacional. Depressão. Suicídio. Saúde pública. 
Saúde mental. 
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ABSTRACT 
 

AFFECTIVE DISORDER IN ELDERLY BRAZILIANS: ANALYSIS OF 
MORTALITY, MORBIDITY AND HEALTH SERVICES COST TRENDS 

 
AUTHOR: Raquel de Souza Praia 

ADVISOR: Profª Drª Ivana Beatrice Mânica da Cruz 
CO-ADVISOR: Prof.Dr. Euler Esteves Ribeiro 

 
Affective disorders (AD), including depression have important epidemiological impact 

on elderly morbi-mortality been also associated to elevate suicide rates. However, AD 

impact on trends elderly mortality, morbidity and Brazilian health service cost 

(hospitalization and outpatient care) need to be more deeply investigated. Therefore, 

this study evaluated the trends of AD and suicide mortality in Brazilian elderly 

population (1996-2015) and in use of health services (hospitalization and outpatient 

care) and their costs in 2009 to 2015 period by a socio-ecological analysis using 

databank evaluable for Health Unic System (DATASUS, Brazil Ministry). The study 

was performed just in elderly subjects (> 60 years old) considering as co-variables: sex 

and age. Linear, jointpoint and multivariate regressions were used to detect change in 

the trends of AD and suicide mortality. Total AD mortality was slightly higher in women 

(1.2/100.000) than men (1.0/100.000). At contrary, suicide mortality rate was higher in 

men (13.5/100.000) than females (2.5/100.000). In both mortality causes, occurrence 

was age-dependent, with higher rates in oldest-old group (> 80 years). Hospitalizations 

by AD were also higher in older group, in both sex. However, hospitalization costs trend 

to decrease in the last four years. The whole of results suggests the necessity to 

construct specific preventive and treatment programs for elderly people, since this 

population presents important biological, functional, health and social specificities that 

are different of find in adults.  

Keywords: aging population, depression, mental health, mortality, hospitalization, 

health service costs 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL BRASILEIRO E SEUS FATORES 

CONDICIONANTES 

 

 O envelhecimento populacional é um fenômeno demográfico que foi vivido 

pelos países desenvolvidos e que está sendo vivenciado também pelos países 

em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Consistindo no aumento 

proporcional no número de idosos em relação aos grupos etários mais jovens da 

população (VANZELLA et al., 2018).  

Os dois principais fatores causais, que desencadeiam o envelhecimento 

populacional são a queda de fecundidade (número de filhos por mulher) e a 

queda na mortalidade infantil (crianças de 0 a 4 anos de idade). Estas 

modificações fazem como que, ao longo do tempo, uma dada população comece 

a apresentar menor número de indivíduos jovens (já que nascem menos 

crianças) e maior número de indivíduos adultos, e principalmente idosos (já que 

sobrevivem mais pessoas).  É claro que, somente com desenvolvimento social 

e programas de saúde é que se obtém uma população com menores taxas de 

fecundidade e mortalidade infantil (VANZELLA et al., 2018). 

 Considerando informações publicadas e disponibilizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), que é o órgão responsável 

pela realização dos censos demográficos e de outros indicadores 

socioeconômicos da população:   

 

O declínio das taxas de mortalidade foi uma marca do século XX, 

especialmente nos países desenvolvidos, mas o fenômeno foi 

especialmente notável na segunda metade do século XX em 

muitos países em desenvolvimento, entre os quais os da 

América Latina. Entre as possíveis causas se apontam a 

vacinação antivariólica e mudanças em saneamento e higiene 

pública, no impacto significativo sobre certas causas de morte 

como o tifo e a cólera. Entretanto, aponta-se como 

provavelmente a característica mais marcante do século XX, 

mais ainda do que a queda da mortalidade, o fato de que pela 

primeira vez a fecundidade (ou seja, o número médio de filhos 

por mulher) tornou-se o elemento responsável pela dinâmica 

populacional. (IBGE, 2017).  
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 Em relação à evolução do aumento no número de idosos de uma 

população, conhecida como transição demográfica, o Brasil começou a viver 

este processo a partir das décadas de 40 e 60 do século XX. Enquanto que, em 

1940 os idosos brasileiros representavam somente 4% da população, e nos 

próximos 50 anos acabou sendo duplicada. Assim, em 1996, a população 

brasileira já era constituída por 8% de idosos. Este crescimento no número de 

idosos está diretamente relacionado com o um aumento na expectativa de vida 

ao nascer, também denominada esperança de vida ou longevidade média da 

população (CAMARANO e PASINATO, 2007). 

A partir de dados e publicações disponibilizadas pelo IBGE (2017), sabe-

se que em 1900 a expectativa de vida do brasileiro era de 33 anos. Quarenta 

anos depois, o processo de transição demográfica efetivamente se iniciou, e a 

expectativa de vida aumentou para 45,5 anos. Na década de 60 a expectativa 

de vida no Brasil chegou a 48 anos de idade. Trinta anos depois, já na década 

de 90, tal expectativa já era de 66,6 anos, ou seja, o dobro da expectativa de 

vida estimada em 1900 (IBGE, 2017).  

Comparado a década de 40 com os anos 2000, em apenas 60 anos, a 

expectativa de vida do país teve um incremento de aproximadamente 25 anos, 

já que passou de 48 para 73,4 anos. Como o número de filhos médios por mulher 

vem diminuindo de 6,3 descendentes para 1,9 no período entre 1960 a 2010, e 

ainda, os filhos nascidos tendem a sobreviver por mais tempo, estima-se que 

existirão aproximadamente 30,9 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no 

ano de 2020, quando a população brasileira será constituída por 

aproximadamente 14% de pessoas idosas (Figura 1) (BELTRÃO et al., 2004).  

É importante destacar que, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e da Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994) e do próprio Estatuto 

do Idoso (Lei nº 10.741/2003) (OMS, 2012; PNI, 1994), em países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil considera-se idosa a pessoa com 60 

anos ou mais. Já, nos países desenvolvidos, como é o caso da Itália, Espanha, 

Estados Unidos, Canadá e Japão, são considerados idosos, indivíduos com 65 

anos ou mais.  
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Figura 1- Mudança da Pirâmide Etária Brasileira  

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
 

A evolução da assistência médico-hospitalar no Brasil foi também 

intensificada ao longo do século XX representando um aspecto crucial para que 

a expectativa de vida aumentasse. Segundo dados também disponíveis no IBGE 

(2017), em 1908 existiam apenas 296 estabelecimentos de saúde em todo o 

território nacional. Entretanto, ao longo dos últimos 100 anos ocorreu um 

aumento contundente no número de estabelecimentos de saúde, como pode ser 

observado na Figura 2 que apresenta tal evolução com base em dados 

disponibilizados pelo IBGE.  Assim, em 2002 o Brasil já contava com 53.825 

estabelecimentos de saúde espalhados pelo território nacional, sendo 37.674 

estabelecimentos públicos e 16.151 estabelecimentos privados (IBGE, 2017). 
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Figura 2- Evolução do crescimento do número de estabelecimentos de saúde 
no Brasil ao longo do Século XX, organizada a partir de dados disponibilizados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora desta dissertação. 

 

Ainda de acordo com IBGE (2017), o número de leitos para internações 

hospitalares também cresceu exponencialmente. Em 1926, o dado mais antigo 

obtido, é de que existiriam no Brasil 47.639 leitos hospitalares. Em 1935, foram 

registrados 73.973 leitos, em 1951 170.774 leitos e em 1958, 228.967 leitos 

hospitalares. O número praticamente duplicou por volta de 1965 (443.888 leitos). 

Assim, no final do século 20 (1999) existiam 484.945 leitos hospitalares (143.074 

da rede pública e 324.826 da rede privada). Infelizmente, o número de leitos não 

evoluiu muito nos últimos vinte anos, apesar da população estar envelhecendo, 

e assim o tempo e a quantidade de internações crescerem proporcionalmente.  

 De todo modo, a disponibilização cada vez maior de leitos também ajudou 

a propiciar melhoria nas condições de tratamento clínico e cirúrgico da população 

brasileira, contribuindo para a sua sobrevivência e envelhecimento demográfico 

(IBGE, 2017). 

 Outra questão que impactou positivamente o envelhecimento 

populacional brasileiro, diz respeito às condições de habitação. Por exemplo, em 

1966 o Brasil contava com água encanada apenas para 21,03% dos domicílios 

e de esgotos sanitários para 50,02%. Já no Censo Demográfico de 2000, na área 

urbana das cidades, 90% dos municípios possuíam água encanada e tratada, 
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ainda que apenas 56% estavam ligados a rede geral de esgotos. Em 1966, 

apenas 38,66% da população possuía iluminação elétrica, enquanto que em 

2000 cerca de 93% dos domicílios tinham acesso a eletricidade (IBGE, 2017).  

A seguridade social, também pode ser considerada um fator bastante 

importante na evolução da expectativa de vida brasileira, e por este motivo, é 

relevante tecermos algum comentário a este respeito, a partir das considerações 

conduzidas por Pereira Junior (2005) no seu estudo “Evolução histórica da 

Previdência Social e os direitos fundamentais”.  

Em termos históricos, a ideia de seguridade social no Brasil começou a 

germinar a partir da Constituição de 1824, quando foi estabelecido o marco 

conceitual de “socorros públicos”, que eram desenvolvidos via iniciativa privada, 

por meio de instituições como as “Santas Casas de Misericórdia”. Em 1853 

então, surgiu o primeiro montepio geral dos servidores do Estado Brasileiro, 

como âmbito previdenciário. Entretanto, este montepio era de caráter privado. 

Este serviço acabou sendo importante para subsidiar o estabelecimento da 

aposentadoria por invalidez aos funcionários a serviço da nação na Constituição 

Brasileira de 1891 (PEREIRA, 2005).   

A partir de então, diversos instrumentos normativos passaram a ser 

produzidos, como é o caso da criação da Caixa de Pensões dos Operários da 

Casa da Moeda via o decreto no 3.274 de 1919. Somente em 1923, via decreto 

4.682 a previdência social brasileira foi implantada, sendo conhecida como Lei 

Eloy Chaves. Por este motivo, até os dias de hoje a Lei Eloy Chaves é 

comemorada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) como o 

“aniversário da Previdência Social Brasileira”. Essa lei acabou instituindo o 

sistema de Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAP) que, em 1930 deram 

origem aos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) organizados pelo 

Estado. Assim, a Constituição de 1937 utilizou pela primeira vez o termo “seguro 

social”, enquanto foi na Constituição de 1946 que foi utilizada de modo inédito a 

expressão “previdência social”. Foi também nesta Constituição que foi instituído 

o mecanismo de “contrapartida” a fim de se manter o equilíbrio entre a receita e 

despesas no interior do Sistema de Seguridade Social (PEREIRA, 2005).    

Ainda, de acordo com o mesmo autor, a previdência social dos 

trabalhadores rurais só foi estabelecida muito mais tarde, em 1971 através da 

criação de um programa denominado Programa de Assistência ao Trabalhador 
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Rural (PRORURAL).  Em 1977, foi então criado o Sistema Nacional de 

Previdência e Assistência Social (SINPAS), que possibilitou a integração das 

áreas de previdência social, assistência social e assistência médica. 

Entretanto, somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

foi que ocorreu uma inovação de grande impacto em matéria de seguro social, 

já que a mesma acabou reunindo as três áreas (saúde, previdência social e 

assistência social) via criação, em 1990 do Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS) por meio da Lei 8.029/1990. Por meio da Constituição de 1988, a saúde 

passou a ser um dever do Estado e um direito de todos, independentemente de 

contribuição. Também passou a ser dever do Estado à prestação de assistência 

social as pessoas carentes, sem exigência de contribuição (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988).  

Outro fator que parece ter também evoluído no período em que foi 

registrado um aumento no número de idosos da população, diz respeito à 

educação. Entre 1940 e 2000 ocorreu significativo incremento no número de 

pessoas alfabetizadas no país, bem como no número médio de anos estudados 

por pessoa. É importante salientar que este efeito foi mais intenso nas mulheres, 

já que o aumento de homens alfabetizados neste período foi de 59% e o das 

mulheres foi de 146%. Mesmo assim, segundo Camarano e Pasinato (2007), na 

década de 40, cerca de 72,2% das mulheres idosas eram analfabetas, enquanto 

que em 2000 esta frequência caiu para em torno de 18-20%. A proporção de 

indivíduos entre 15 a 59 anos com maior escolaridade também aumentou 

consideravelmente.  

O nível educacional da população, também precisa ser considerado. 

Existe um conjunto consistente de evidências que associa a baixa escolaridade 

aos riscos de desenvolvimento de doenças crônicas, fragilidade, e 

suscetibilidade de morte, principalmente na população que está envelhecendo e 

nos idosos. Tal associação entre nível educacional baixo e baixa expectativa de 

vida tem sido relatada tanto por estudos em países desenvolvidos, quanto em 

estudos conduzidos no Brasil (BERKMAN et al., 2011; ABREU et al., 2016). 

Também existem investigações epidemiológicas que sugerem associação entre 

baixa escolaridade e risco de acidentes de trânsitos com lesão e/ou óbito. No 

estudo a este respeito que foi conduzido por Santos et al. (2005), dos 534 idosos 
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acidentados, a maioria era do sexo masculino e possuía apenas o ensino 

fundamental. 

Por fim, não pode ser esquecido que, na evolução do envelhecimento 

populacional, o gênero possui também grande relevância. Em consonância com 

o que ocorre em outros países do mundo, no Brasil a população feminina possui 

maior longevidade. Por exemplo, em 1980, a diferença da expectativa de vida 

entre homens e mulheres era de 6,1 anos e em 2000 passou para 8,4 anos 

(CAMARANO e PASINATO, 2002). Aqui, é importante salientar que a diferença 

de gênero não é um fenômeno exclusivamente humano. A maioria das espécies 

que se reproduzem sexualmente possuem diferenças na longevidade de 

indivíduos do sexo masculino e feminino, e parecem estar relacionadas com 

fatores hormonais e fisiológicos que são diferenciados entre os homens e as 

mulheres (BROOKS e GARRAT, 2017).  

Dentro do contexto do envelhecimento populacional demográfico e dos 

seus principais fatores intervenientes, é possível inferir que o aumento no 

número de idosos na população, apesar de ser um avanço social também 

representa enormes desafios, considerando que pessoas mais velhas 

apresentam aspectos diferenciais em sua biologia. 

 

1.2 ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO: IMPACTO NAS DISFUNÇÕES E 

DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS 

  

A medida em que o número de idosos aumenta as questões relacionadas 

à senescência tornam-se cada vez mais importantes. Está bem estabelecido que 

o envelhecimento faça parte do desenvolvimento humano. Sendo que as fases 

do desenvolvimento humano têm início no período embrionário, passando pela 

fase de amadurecimento durante a infância e a adolescência, até chegar a fase 

adulta representada pela maior capacidade funcional orgânica e psicológica do 

indivíduo. Logo a seguir, após a reprodução, de acordo com cada tipo de tecido 

e órgão, o organismo começa a declinar marcando assim o processo de 

envelhecimento biológico que está relacionado ao aumento das disfunções e 

também da suscetibilidade a doenças, a fragilidade e a dependência, culminando 

com a morte (Figura 3).  (CRUZ e SCHWANKE, 2000). 
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Figura 3: Fases do desenvolvimento humano 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

As pessoas idosas precisam ser compreendidas como indivíduos 

diferenciados, inclusive do ponto de vista biológico, segundo as especificidades 

relacionadas à velhice, e não como indivíduos doentes. Por este motivo, o 

envelhecimento populacional guarda grandes desafios, em relação à perspectiva 

de manter a população idosa por mais tempo ativa, independente e funcional 

(CRUZ e SCHWANKE, 2001). 

De acordo com o Relatório de População atual do Censo dos Estados 

Unidos, a população idosa (65 anos ou mais) quase dobrará de 43,1 milhões em 

2012 para 83,7 milhões em 2050 (HAAS et al., 2017). Ou seja, apesar de muitos 

destes países já serem considerados “demograficamente envelhecidos”, por 

possuírem mais que 15% da sua população composta por idosos, a quantidade 

de pessoas mais velhas também continua a crescer.  O grande impacto 

relacionado ao aumento da proporção de idosos passa a ser concomitante ao 

aumento na prevalência das chamadas doenças crônicas não-transmissíveis 

(DCNTs) associadas ao envelhecimento (TKATCH et al., 2016). 
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Ainda tomando como referência os Estados Unidos, o Conselho Nacional 

de Envelhecimento americano informou que, em 2014, 92% dos idosos tinham 

pelo menos uma DCNT e 77% duas DCNTs. No caso, as doenças crônicas mais 

prevalentes que os autores estavam se referem incluem hipertensão, doença 

cardíaca coronária, acidente vascular cerebral, diabetes e câncer (TKATCH et 

al., 2016). 

De fato, as DCNTs são consideradas morbidades multifatoriais que se 

desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração, sendo consideradas 

um sério problema de saúde pública. As DCNTs já eram responsáveis por 63% 

das mortes no mundo, em 2008 (TKATCH et al., 2016). No Brasil, segundo Veras 

(2012), as discussões acerca da transição demográfica em processo se 

iniciaram há muito tempo. Entretanto, as consequências referentes ao aumento 

da longevidade da população ainda necessitam da elaboração e implantação de 

estratégias bem planejadas e de intervenções efetivas e adequadas. Tais 

estratégias são cruciais uma vez que as DCNTs, ao se estabelecerem, perduram 

por toda a vida do indivíduo. 

Autores como Malta et al., (2008) há dez anos já comentavam que, por 

serem doenças de longa duração as DCNTs, exigem maior uso dos serviços de 

saúde e os seus chamados custos diretos, que incluem internações hospitalares 

e atendimentos ambulatoriais. Na revisão conduzida por Silva (2016) foi 

destacado que, já em 2002 no Brasil, foram gastos aproximadamente 3,8 bilhões 

de reais em atendimentos ambulatoriais e 3,7 bilhões de reais com 

hospitalizações.  

Um importante desafio atual é manter a mobilidade e a qualidade de vida 

na velhice, e também prevenir ou controlar as DCNTs, como a hipertensão, o 

diabetes mellitus tipo 2, as doenças cardiovasculares (DCVs), como o infarto 

agudo do miocárdio e o acidente vaso cerebral (AVC) , além das morbidades 

neurodegenerativas e neuropsiquiátricas (TKATCH et al., 2016). 

Apesar da prevenção e promoção de saúde das DCNTs mais prevalentes 

na população serem um ponto crucial, o aumento no número de idosos na 

população também faz com que haja maior utilização dos serviços de saúde e, 

por consequência as necessidades de serviços de apoio aos idosos também está 

aumentando. Outra questão importante de ser considerada, é que geralmente o 

idoso apresenta um maior número de comorbidades não sendo realista atender 
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às suas necessidades de saúde apenas considerando uma única doença 

individual. Tratck e colaboradores (2016), no artigo de revisão denominado 

“Population Health Management for Older Adults”, relembram que 

historicamente, o termo saúde da população tem sido usado amplamente em 

vários contextos. A saúde da população é definida como um "conceito de saúde" 

caracterizado por determinantes objetivos e subjetivos da saúde de uma 

população. Os determinantes estão associados a três domínios globais de bem-

estar: bem-estar físico, psicológico e social.  Aqui, é importante considerar que 

o bem-estar é um termo subjetivo, que descreve a satisfação geral da vida auto-

relatada e emoções positivas e negativas associadas ao estado de saúde (NG e 

DIENER, 2014). 

Nestes termos, além do manejo da prevenção das DCNTs mais 

prevalentes se faz necessário também considerar os elementos psicológicos que 

podem gerar bem-estar, ou podem contribuir para outro conjunto de DCNTs que 

envolvem direta ou indiretamente a esfera neuropsicológica e psiquiátrica. Ou 

seja, se faz necessário considerar a questão da saúde mental no processo do 

envelhecimento e também das doenças a ela relacionadas que podem afetar 

diretamente a carga de morbi-mortalidade dos idosos, e em consequência 

aumentar os custos dos serviços sociais e de saúde. 

 

1.3 BASES CONCEITUAIS DO NEUROENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento biológico tem um profundo impacto nas funções 

neurológicas e cognitivas do indivíduo, estando na base do desenvolvimento e 

progressão de muitos transtornos neuropsiquiátricos. Em termos 

neurofuncionais, a capacidade dos neurônios no cérebro de mudar e reorganizar 

continuamente para atender às demandas dinâmicas do ambiente interno e 

externo é denominada plasticidade neuronal. Este processo é dependente da 

despolarização da membrana do neurônio, atividade sináptica induzida por 

estímulo e mudanças subsequentes na morfologia dendrítica, características 

centrais da aprendizagem e da memória (PHILLIPS et al., 2017). 

Um conjunto de estudos sugere que a plasticidade cerebral pode ser 

diretamente modulada por fatores ambientais, que a afetam positiva ou 

negativamente, propiciando a longo prazo disfunções neurocognitivas e 
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neuropsicológicas ou extensão da neurofuncionalidade. Assim, o conhecimento 

da relação dinâmica entre a plasticidade cerebral e os fatores de estilo de vida 

criam um imperativo para se entender melhor, e buscar a promoção do 

envelhecimento saudável, além de prevenir o aparecimento de doenças, 

especialmente morbidades neurocognitivas como o Alzheimer, a depressão e 

outros transtornos mentais que afetam os idosos (PHILLIPS et al., 2017). 

Evidências científicas sugerem que, o envelhecimento não-patológico 

está associado a decrementos nas principais regiões do cérebro e, portanto, com 

um declínio em diversos domínios cognitivos (incluindo memória, atenção, 

velocidade de processamento e função executiva). Estas mudanças podem 

resultar em incapacidade leve mesmo antes do início da demência (PHILLIPS et 

al., 2017). 

Como é bem sabido, os neurônios no sistema nervoso central humano 

maduro realizam uma ampla gama de funções motoras, sensoriais, regulatórias, 

comportamentais e cognitivas. Modificações estruturais e fisiológicas dos 

neurônios e células de suporte (como as células da glia) têm profundo impacto 

nas funções neurais associadas ao envelhecimento. Uma das regiões do 

sistema nervoso central que deve ser considerada quando se fala em 

neuroenvelhecimento é o hipocampo. Este é um componente do sistema límbico 

sendo anatomicamente uma estrutura localizada nos lobos temporais do cérebro 

humano no qual tem um papel crucial na memória. A função do hipocampo 

envolve a conversão da memória de curto prazo em memória de longo prazo, 

também atuando em interação com a amígdala (Figura 4). No caso, a amígdala 

é uma pequena estrutura em forma de amêndoa que está localizada no interior 

da região ântero-inferior do lobo temporal que se interconecta não só como 

hipocampo, mas também com os núcleos septais, a área pré-frontal e o núcleo 

dorso-medial do tálamo (COUILLARD-DESPRES et al., 2011). 
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Figura 4: Localização da amígdala, hipocampo e córtex pré-frontal no cérebro 
humano.  

 

Fonte: Adaptado de: https://archive.cnx.org/contents/2db9bfb7-2a2d-467e-a1b4-
63f242a094d9@7/parts-of-the-brain-involved-with-memory 

 

Estas conexões desempenham um papel vital na mediação e controle das 

emoções como a amizade, amor, afeição, e também estados de medo e ira. A 

função da amígdala é fundamental para a auto-preservação do indivíduo já que 

ela identifica perigos, gerando ansiedade e situações de alerta que predispõe o 

indivíduo a lutar ou a fugir de uma determinada situação perigosa. Assim, o 

armazenamento de memórias pelo hipocampo pode agir sobre a amígdala 

indicando para o indivíduo se ele está ou não em perigo, ou mesmo estimulando 

sentimentos positivos relacionados a amigos, a família ou mesmo a uma situação 

prazerosa que já foi anteriormente vivida. Investigações pregressas mostram 

que o hipocampo possui células-tronco que têm a capacidade de fornecer 

continuamente novos neurônios facilitando a execução de tarefas dependentes 

desta estrutura (COUILLARD-DESPRES et al., 2011).  

É importante notar que, embora a neurogênese do hipocampo seja 

mantida ao longo da vida, seus níveis diminuem de forma constante, 

concomitante ao envelhecimento.  Evidências mostram que lesões no 

hipocampo impedem o indivíduo de construir novas memórias e a pessoa tem a 

sensação de viver num lugar estranho onde tudo o que experimenta 

simplesmente se dissipa, mesmo que as memórias mais antigas anteriores à 

https://archive.cnx.org/contents/2db9bfb7-2a2d-467e-a1b4-
https://archive.cnx.org/contents/2db9bfb7-2a2d-467e-a1b4-
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lesão permaneçam intactas. A análise do hipocampo de idosos longevos (com 

mais de 80 anos) mostrou a diminuição na rede neural dessa estrutura, em cerca 

de 20%. Esta diminuição ainda pode ser mais acentuada em casos de 

demências e outras doenças neurodegenerativas (LEE et al., 2017). 

Em termos morfofisiológicos, a massa branca do sistema nervoso central, 

é composta principalmente por axônios mielinizados e células da glia, produtoras 

de mielina. Os axônios mielinizados dentro da massa branca são considerados 

o fundamento estrutural de uma neurotransmissão eficiente entre áreas corticais 

e subcorticais. Semelhante às áreas de massa cinzenta, a massa branca sofre 

uma série de mudanças durante o processo de envelhecimento. Assim, o mau 

funcionamento da massa branca pode induzir comprometimentos 

neurocomportamentais e cognitivos graves contribuindo para o declínio 

neurofuncional observado nos idosos (LEE et al., 2017; LIU et al., 2017).  

Além disso, Liu et al. (2017) comentam em sua revisão, que o 

envelhecimento da massa branca torna o idoso mais suscetível a distúrbios 

neurológicos associados a neurodegeneração, como AVC, lesão cerebral 

traumática, doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Embora a fisiologia da 

massa branca seja ainda pouco compreendida em relação à matéria cinzenta, 

esta estrutura cerebral pode ser um importante alvo terapêutico para uma série 

de transtornos neurológicos e psiquiátricos. 

Outra condição importante no envelhecimento do sistema nervoso central 

diz respeito à função imunológica. Estudos biogerontológicos têm indicado que, 

com o envelhecimento biológico, ocorre uma deterioração importante da função 

imune, mostrando que o envelhecimento está associado ao aumento de estados 

inflamatórios dentro do sistema nervoso central (CORONA et al., 2013). 

A micróglia é constituída por células que agem de maneira similar aos 

macrófagos, participando, portanto, da defesa do tecido nervoso. A ativação de 

células da glia, especialmente da micróglia, gera a produção aumentada de 

citocinas pro-inflamatórias, levando a um quadro de neuroinflamação (SAWIKR 

et al., 2017).  

Algumas alterações metabólicas ocorrem com o envelhecimento 

neurológico como: o acúmulo de toxinas, a diminuição de produção de energia, 

aumento da produção de radicais livres, devido também a queda dos níveis das 

enzimas antioxidantes como é o caso da catalase, e ainda, pode se citar o 
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acumulo de proteínas alteradas como a lipofuccina. Os fatores citados predispõe 

a inflamação crônica, e estão associados ao desenvolvimento de doenças 

neurodegenerativas  e neuropsiquiátricas no idoso (Figura 5). (CORONA et al., 

2013). 

 
Figura 5: Esquema demonstrando as causas metabólicas do 
neuroenvelhecimento e associação a doenças neurodegenerativas e 
neuropsiquiátricas 

Fonte: A autora desta dissertação 

 

É válido comentar que o sistema imunológico inato e adquirido da periferia 

corporal e do sistema nervoso central se comunicam via liberação citocinas, que 

são moléculas envolvidas na emissão de sinais entre as células durante o 

desencadeamento das respostas imunes, existindo citocinas pró-inflamatórias e  

anti-inflamatórias (BEKTAS et al., 2017). 

 Com o envelhecimento a produção de citocinas pró-inflamatórias tende a 

se elevar, e esta condição ocasiona o estado de inflamação crônica que está 

presente em vários tipos de DCNTs, incluindo as morbidades 

neurodegenerativas. Ainda, em indivíduos idosos ocorre uma diminuição nos 

níveis de linfócitos, principalmente linfócitos virgens que detectam novos 

antígenos virais e bacterianos (BEKTAS et al., 2017). No entanto, o 

envelhecimento do sistema imune adquirido ainda não é totalmente conhecido, 

precendo estar associado a alterações nas células-tronco da medula óssea 

vermelha (GAZIT et al., 2008; BEKTAS et al., 2017). 

No cérebro a resposta inflamatória é regulada pelas células da micróglia, 

e estas células também produzem níveis elevados de citocinas pro-inflamatórias 
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como as interleucinas (IL) 1 beta (IL-1β), IL-6 e o fator de necrose tumoral alfa 

(TNF-α). A neuroinflamação afeta o sistema nervoso de várias maneiras, 

diminuindo a plasticidade neural, a neurogênese e, deste modo, as funções 

neurocognitivas (CORONA et al., 2012). Neste sentido, a micróglia senescente 

tem sido associada a mudanças funcionais na resposta imunológica que podem 

predispor a situações patológicas como transtornos psiquiátricos, doenças de 

Alzheimer e Parkinson (SPITTAU et al., 2017). Portanto, o contexto do 

envelhecimento neurobiológico é predisponente de doenças neurodegenerativas 

e neuropsiquiátricas que são manejadas pela psicogeriatria. 

 

1.4 PSICOGERIATRIA E BEM ESTAR PSICOLÓGICO 

 

Em termos conceituais, a psicogeriatria é a um ramo da 

saúde que trata das doenças mentais e do bem-estar das pessoas idosas.   

Porém, para falarmos sobre psicogeriatria, além das considerações 

neurofisiológicas que se modificam com o envelhecimento, e que foram 

anteriormente comentadas, é importante destacar os principais aspectos 

relacionados ao bem-estar psicológico em geral das pessoas, além das 

potenciais situações que levam a sua ruptura no idoso desencadeando estados 

patológicos.  

Bem-estar implica na auto-percepção do indivíduo a respeito do seu 

estado emocional e social em relação aos desafios que a vida impõe. Ryff (2017) 

propôs um modelo multidimensional de bem-estar psicológico, no qual é 

apresentado sob a forma de seis dimensões: 

1- autoaceitação: Baseia-se nas atitudes positivas de uma pessoa em 

relação a si e à vida;  

2- relação positiva com outros: Definida como uma relação satisfatória da 

pessoa com outras pessoas que a cercam;  

3- autonomia: Que está baseada na resistência às pressões sociais que 

o indivíduo sofre no seu cotidiano;  

4- avaliação de si mesmo: Com base nos próprios padrões e valores;  

5- domínio sobre o ambiente: O quanto o indivíduo possui habilidade de 

escolher ou controlar ambientes apropriados à sua condição física e mental;  



28 
 

6- propósito na vida: Elemento relacionado com o significado da vida que 

o indivíduo possuí e o seu crescimento pessoal e senso de realização.   

Pessoas que estão ajustadas a este modelo de bem-estar tendem a ter 

alto senso de desenvolvimento e crescimento contínuo, estando abertas a novas 

experiências, a reflexão do autoconhecimento e a sua auto eficácia (SILVA et 

al., 2017).  

Adicionalmente, para se falar sobre psicogeriatria é importante pontuar 

que o envelhecimento biológico não é uma doença per se, ainda que aumente a 

suscetibilidade para as mesmas. Com o envelhecimento, se acumulam não só 

perdas biológicas, mas também perdas psicossociais. Entretanto, a velocidade 

e intensidade dessas perdas, e o impacto das mesmas na qualidade de vida e 

longevidade dos idosos é bastante variável.  Deste modo, o envelhecimento 

passa a ser um elemento que pressiona a ruptura do bem-estar psicológico 

(SILVA et al., 2017).  

Assim, para Neri et al. (2002), as caracterizações de mudanças evolutivas 

como ganhos e perdas, mocidade e velhice, são também questões relativas a 

critérios subjetivos que envolvem anseios e valores, e consequentemente variam 

segundo o contexto sociocultural.  Neste sentido, um processo do 

envelhecimento bem-sucedido sempre dependerá do equilíbrio entre as 

limitações do indivíduo e suas potencialidades. Tal equilíbrio é o que possibilita 

o desenvolvimento de mecanismos para lidar com as perdas referentes à velhice 

e uma adaptação às desvantagens e restrições também a ela relacionadas 

(RESENDE, 2006). 

Nesse contexto, as caracterizações de mudanças progressivas que as 

pessoas vivem ao longo dos anos, e que levam a ganhos e perdas, e a mudança 

de um estado de mocidade para um estado de velhice, são também questões 

relativas a critérios subjetivos e a valorações delimitadas pelo contexto 

sociocultural do sujeito. Assim, para a grande maioria das populações que 

compõe a sociedade ocidental contemporânea, a idade do idoso se contrapõe a 

identidade do jovem, e em consequência disto esta contraposição se manifesta 

nos campos da atividade, da força, memória, beleza, potência e produtividade, 

onde os jovens “são os portadores destas características, e os idosos “os 

perdedores das mesmas” (LEME, 2007). 
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De fato, considerando que as modificações associadas ao 

envelhecimento biológico são inexoráveis, as pessoas idosas precisam 

desenvolver habilidade de flexibilidade e enfrentamento frente a modificações 

que, na maior parte das vezes significam algum tipo de perda. Estas incluem 

perdas emocionais, como o falecimento de parentes, amigos e colegas, ou perda 

de papeis sociais valorizados e geralmente associados ao trabalho, dificuldades 

financeiras decorrentes da diminuição de ganhos quando o idoso se aposenta, 

aparecimento de morbidades crônicas, ou mesmo disfunções biológicas que 

limitam algumas atividades que antes eram facilmente executadas pelo idoso 

(LEME, 2007).  

Além das perdas, a representação social da velhice nas sociedades 

contemporâneas ocidentais é bastante negativa e estereotipada. Assim, os 

estereótipos e preconceitos contra idosos podem ser considerados reflexos da 

supervalorização da beleza, juventude, independência e produtividade. Martin e 

Rodrigues (2004) destacam que a valorização dos estereótipos negativos projeta 

sobre a velhice uma representação social gerontofóbica contribuindo para a 

imagem negativa que os próprios idosos têm de si próprio. Também não é raro 

de se encontrar “velhos” que não gostam de “velhos”, ou não aceitam a sua 

velhice como um estado similar ao observado em outras pessoas da mesma 

geração.  

Por este motivo, gerontólogos sociais consideram que atitudes 

preconceituosas em relação à velhice subsidiam práticas sociais que contribuem 

para a manutenção de ideias discriminativas, preconceituosas e paternalistas em 

relação à pessoa idosa (NERI, 2009). O estigma público é definido como crenças 

negativas sobre um grupo ou estereótipos detidos pelo público em geral. 

Entretanto, a este respeito, estudos mostram que os efeitos da idade no estigma 

público são conflitantes. Alguns estudos mostram que a idade está positivamente 

associada ao estigma, assim como existe um estigma bastante enraizado a 

respeito de pessoas que possuem transtornos mentais. Estudo prévios a este 

respeito têm mostrado que, inclusive profissionais da área da saúde possuem 

atitudes negativas e estigmatizantes em relação a pessoas com transtornos 

mentais, principalmente as portadoras de depressão (HENDERSON et al., 

2011).  
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Uma investigação conduzida por Scazufsca et al., (2016) avaliou o 

estigma público contra idosos mais velhos com depressão, tal pesquisa foi 

realizada concomitantemente nas cidades de São Paulo e Manaus, Brasil. No 

estudo o estigma foi avaliado através de reações negativas auto percebidas, 

discriminação percebida e periculosidade. O estudo confirmou que o estigma 

público contra os idosos é bastante frequente no Brasil e esta condição fica mais 

aguçada no caso do idoso deprimido. Autores como Moraes e colaboradores 

(2010), também consideram que ocorre um envelhecimento psicológico 

intimamente relacionado com o esforço pessoal continuo da busca do 

autoconhecimento e do sentido da vida, e este tipo de experiência acaba 

auxiliando o idoso a reduzir a vulnerabilidade nessa fase da vida.   

O peso emocional das experiências negativas acumuladas pode levar a 

um humor deprimido, o que, embora possa ser apenas uma reação normal a 

eventos como o luto, também pode ser uma característica da depressão. Assim, 

é unanimemente aceito que a depressão é o problema de saúde mental mais 

prevalente e mais tratável na idade avançada (PHILIPPS et al., 2017). 

As modificações físicas, mentais, psicológicas e sociais acabam 

determinando no indivíduo idoso “uma crise de adaptação” que pode provocar 

um processo de deterioração que diminui o seu bem-estar e que o predispõe a 

transtornos mentais altamente prevalentes no envelhecimento, como é o caso 

do espectro da depressão-ansiedade e de alguns quadros demenciais. Estas 

morbidades formam um quadro de psicopatologia do envelhecimento, e ao 

identificar estes transtornos e fatores que põem em risco a saúde do idoso, é 

importante dar atenção a indivíduos que compõe este grupo de risco a fim de 

que se ofereça um suporte adequado em nível de serviços de saúde associados 

a programas de atenção em psicogeriatria. Seria relevante também o 

desenvolvimento de programas de atenção em psicogeriatria e 

psicogerontologia, uma vez que outros profissionais da saúde não-prescritores 

estão envolvidos com a atenção ao idoso (CASTANEDA et al.,2008) 

 

1.5 TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS NOS IDOSOS 

 

Previamente foram comentados aspectos relacionando o envelhecimento 

populacional com as DCNTs prevalentes na população idosa. Antes que a 
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temática epidemiológica sobre saúde mental no idoso seja aprofundada, é 

relevante relembrar que para a Organização Mundial da Saúde (OMS), “saúde é 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera 

ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 2016). Assim, a saúde mental é 

uma parte integrante da saúde que é fortemente determinada por uma série de 

fatores socioeconômicos, biológicos (incluindo aqui influência genética) e 

ambientais. Em outras palavras, saúde mental não é apenas um estado de 

ausência de um transtorno mental patológico. Neste sentido, a saúde mental e o 

bem-estar são considerados elementos fundamentais, para que, como seres 

humanos, possamos pensar, nos emocionar, interagir uns com os outros, 

sermos produtivos e aproveitarmos a vida. Por este motivo, a OMS destaca que 

a promoção, proteção e restauração da saúde mental devem representar uma 

preocupação vital dos indivíduos, comunidades e sociedades em todo o mundo. 

Adicionalmente, esforços nacionais para desenvolver e implementar políticas de 

saúde mental, são importantes para proteger e promover o bem-estar mental dos 

cidadãos, mas também devem atender às necessidades de pessoas com 

transtornos mentais definidos (OMS, 2016).  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o texto da I Conferência 

Nacional dos Direitos do Idoso destacam que a saúde mental é questão de 

grande relevância, e que deve ser levada em consideração pela sua alta 

prevalência na população idosa. Entretanto, verdade seja dita que o seu sub 

diagnóstico acaba dificultando o encaminhamento e o cuidado adequado dos 

transtornos mentais que acometem os idosos (MARAGNO et al., 2006).  

Pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CID-10), os transtornos mentais são considerados 

e classificados como doença com manifestação psicológica associada a algum 

comprometimento funcional resultante de disfunção biológica, social, 

psicológica, genética, física ou química. Além disso, os transtornos mentais 

podem ser classificados como alterações no modo de pensar e/ou do humor 

associadas a uma angústia expressiva, produzindo prejuízos no desempenho 

global da pessoa no âmbito pessoal, social, ocupacional e familiar (OMS, 1993).  

Os sintomas psiquiátricos não psicóticos que são utilizados para o 

diagnóstico do transtorno mental comum, incluem a ocorrência de:  irritabilidade, 

fadiga, insônia, dificuldade de concentração, esquecimento, ansiedade e queixas 
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somáticas. Geralmente, os pacientes apresentam problemas agudos de 

ansiedade e depressão, com sintomas menos graves, associados a eventos 

estressantes da vida, com predomínio de sintomas somáticos em relação aos 

sintomas psicológicos. Apesar de estarem incorporados no CID há bastante 

tempo, os transtornos mentais passaram a ser reconhecidos como um problema 

sério na saúde pública a partir de estudos publicados por pesquisadores da 

Universidade de Harvard - Estados Unidos, ainda na década de 90 (OMS, 2010).  

Brandão et al., (2015) destacam que as os transtornos mentais e 

comportamentais são condições clínicas caracterizadas pela ocorrência de 

alterações do modo de pensar e do humor do indivíduo (emoções) ou mesmo, 

por alterações comportamentais que estão associadas a angustia pessoal ou a 

deterioração cognitivo-funcional. A este respeito, a OMS também destaca que 

perturbações mentais são aquelas que ocorrem de forma continuada ou 

recorrente, e não episódicas, e que tenham impacto negativo sobre a vida da 

pessoa.  Por se tratar de tema complexo, abordaremos inicialmente aspectos 

epidemiológicos dos transtornos psiquiátricos da população em geral, a questão 

do cuidado do paciente psiquiátrico comentando aspectos relacionados à 

questão da hospitalização e institucionalização desses pacientes.  

  

1.5.1 Epidemiologia dos Transtornos Psiquiátricos em Idosos 

 

Os transtornos neuropsiquiátricos afetam cerca de 450 milhões de pessoas 

em todo mundo.  São responsáveis por 30% de todas as doenças não 

transmissíveis e 14% do total de doenças. Os transtornos neuropsiquiátricos são 

a causa de aproximadamente 25% da incapacidade relacionada ao trabalho e 

ao convívio social. Em adultos jovens, a prevalência é oito vezes superior às 

doenças cardíacas e vinte vezes superior ao câncer (SOUZA, 2013). 

Apesar da alta carga de prevalência, a OMS estimou que apenas 1% dos 

recursos da área da saúde eram destinados ao tratamento dos transtornos 

mentais.  No levantamento da OMS, de 2010, as cinco principais causas que 

levavam a incapacidade psiquiátrica encontravam-se a depressão, com uma 

prevalência de 13%, abuso do álcool, com uma prevalência de 7,1% e distúrbios 

afetivos bipolares.  (OMS, 2010).  
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Na literatura, a morbidade por transtornos mentais varia de 22% a 31% 

nos idosos (COPELAND et al., 1987; MARTENS et al., 2007; OLIVEIRA et al., 

2008). No Brasil, a partir de uma revisão sistemática sobre o tema conduzida por 

Santos e Siqueira (2010), para o período de 1997 a 2009, foi estimada uma 

prevalência de transtornos mentais na população adulta em torno de 20%, 

chegando a 56% em alguns casos. Infelizmente, como os próprios autores 

pontuaram, estudos sobre a prevalência geral de transtornos mentais em idosos 

são bastante incipientes.  

Um estudo conduzido por Borin e colaboradores (2013), analisou o 

transtorno psiquiátrico comum em idosos de Campinas, São Paulo. Considera-

se transtorno mental comum, os sintomas psiquiátricos não psicóticos, 

caracterizados por irritabilidade, fadiga, insônia, dificuldade de concentração, 

esquecimento, ansiedade e queixas somáticas. Considerando variáveis 

demográficas, socioeconômicas de comportamentos relacionados à saúde e 

presença de morbidades prévias. Os autores encontraram uma prevalência do 

transtorno mental comum de 29,7%, sendo a mesma significativamente mais 

elevada nas mulheres e em idosos longevos, nestes a prevalência dos 

transtornos mentais comuns foi 2,86 vezes maior que os de 60-69 anos. Em um 

outro estudo conduzido em 562 idosos do município de Feira de Santana, Bahia, 

a prevalência de transtornos mentais comuns foi de 32,1%. Menor renda, 

presença de plurimorbidades, sedentarismo e auto-percepção ruim ou muito 

ruim da saúde também estiveram associadas com maior prevalência dos 

transtornos mentais comuns (VASCONCELOS-ROCHA et al, 2012).   

Outra questão ainda pouco estudada é a prevalência do perfil dos idosos 

que são atendidos em emergências psiquiátricas no Brasil. Baldaçara e 

colaboradores (2012), consideraram 13.118 pacientes atendidos na Unidade de 

Emergência Psiquiátrica do Centro de Atenção de Integrada e Saúde Mental de 

São Paulo. Destes 10,6% foram idosos, prevalência essa, que está dentro dos 

valores descritos em outros países, que varia de 5,3 a 11, 8% (COLENDA et al., 

1997; THIENHAUS et al., 2004; BAILLARGEON et al., 2008). Dos idosos 

atendidos na emergência, o diagnóstico mais frequente foi depressão maior 

(33,7%) seguido dos transtornos psicóticos (19,6%), transtorno bipolar (12,7%) 

estado de confusão aguda ou delirium (10,5%), ansiedade (7,1%), demência 

(4,9%) e abuso de substâncias (4,2%). Os pesquisadores consideraram que, 
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apesar de 62,4% ter necessitado somente tratamento ambulatorial, 25,3% 

requeriam maior observação e 12,2% internação hospitalar. Os idosos com 

maior risco de hospitalização por transtorno mental foram aqueles com menos 

de 80 anos, e homens acompanhados por família.  

 

1.5.2 Serviços de saúde e os transtornos psiquiátricos 

 

Em termos históricos, em 1990 o Brasil se tornou signatário da Declaração 

de Caracas, a qual propôs a reestruturação da assistência psiquiátrica. Este 

passo foi fundamental para a aprovação no ano de 2001 da Lei Federal 10.216 

que dispôs sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

psiquiátricos, modificando assim alguns aspectos importantes no modelo 

assistencial desses pacientes. Esta lei subsidiou a construção da Política da 

Saúde Mental, que basicamente visa garantir o cuidado ao paciente com 

transtorno mental por serviços substitutivos a hospitais psiquiátricos de longa 

permanência, onde antes estes pacientes permaneciam trancafiados. Ou seja, a 

Política da Saúde Mental no Brasil passou a promover uma redução programada 

de leitos psiquiátricos de longa permanência, incentivando as internações 

psiquiátricas de curta duração, quando necessárias, dentro do âmbito dos 

hospitais gerais (BRASIL, 2004).  

De acordo relatório do Ministério da Saúde de 2017, no Brasil, a saúde 

mental se converteu em uma área da atenção básica com a sua inclusão no 

Pacto pela Vida feita no ano de 2008. Neste contexto, a atenção básica é 

considerada a porta de entrada de pacientes com queixas psicológicas e com 

transtornos mentais como a ansiedade e a depressão.  Via atenção primária, têm 

sido construídas estratégias para ações voltadas ao manejo da saúde mental, 

abordando seus aspectos psico-socioculturais, e via integração e reabilitação de 

indivíduos com transtornos mentais.  

Ainda de acordo com o mesmo relatório, a mudança na perspectiva do 

cuidado do paciente com transtorno psiquiátrico também apresentou impacto 

econômico importante que pode ser observado a partir da análise do custo com 

hospitalizações. Em 1997, a percentagem de gastos hospitalares em saúde 

mental era de 93,14%, enquanto que os gastos extra-hospitalares eram de 

6,86%. No ano de 2001, este perfil começou a modificar, com gastos hospitalares 
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psiquiátricos apresentando um percentual de 79,4% e de gastos extra 

hospitalares de 20,46%. Três anos depois, os gastos com internações 

hospitalares psiquiátricas estavam reduzidos a 63,84% e os demais 

representaram 36,16% dos custos com atendimento psiquiátrico (BRASIL, 

2017). 

Para muitos profissionais da área, o que pareceria ser um aspecto 

positivo, na realidade representa um menor cuidado ao paciente psiquiátrico. 

Pela Lei 10.216/01, a redução dos leitos psiquiátricos seria compensada pela 

criação de novas alternativas, com ênfase numa abordagem ambulatorial. 

Entretanto, a implantação destes serviços é menor que a necessidade. Por 

exemplo: de 2002 a 2015, foram criados 378 Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) especializados no acolhimento de usuários de álcool e drogas. Dentro 

do fluxo em vigor, eles são os únicos a dispor de internação e com condições de 

acolher casos de maior complexidade. Entretanto, cada CAPS pode possuir, no 

máximo, 12 leitos, o que é menos do que o necessário, já que ao longo dos mais 

de 15 anos da existência da lei, a população do país cresceu significativamente.  

O governo brasileiro também criou as Unidades de Acolhimento de Caráter 

Transitório que tem como objetivo dar suporte aos CAPS e acolher pacientes de 

drogadição, entretanto, até 2015 existiam apenas 34 dessas unidades no país, 

com a possibilidade de abrigar no máximo 15 pacientes (PESSOA et al., 2016). 

No Brasil, também existem desde a década de 60 os chamados Hospitais  

de Saúde Mental, que, no entanto, só foram oficialmente incluídos no serviço de 

saúde a partir de 1992. A Portaria MS/MG nº 224/927 estabeleceu regras 

detalhadas para cuidados hospitalares no SUS, com este nível de complexidade 

de cuidados de saúde composto pela seguinte estrutura: em termos de 

instalações de saúde, existem hospitais diurnos psiquiátricos, serviços de 

emergência em hospitais gerais, e ambulatórios psiquiátricos (WEBER et al. 

2014).  

Dentro da realidade da reformulação das políticas de saúde mental, 

ocorreu um aumento no número de pacientes psiquiátricos que passaram a viver 

com a família, que por sua vez passou a ter uma sobrecarga psicológica 

significativa. Dentro desta realidade psiquiátrica encontram-se também idosos 

portadores de transtornos mentais com e sem relação com a idade. Como foi 

abordado por Liberman e Liberman (2003), a família, na maioria dos casos não 
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possui preparação e vivência de situações de sobrecarga associadas a 

morbidades psiquiátricas, incluindo as gerontopsiquiátricas, que geram 

continuamente sentimentos de angustia e culpa.  Cuidar de familiares idosos 

doentes, em geral, já é uma tarefa árdua e exigente.  Estas atividades são 

desgastantes em termos físicos e emocionais, e este processo muitas vezes 

acaba desencadeando nos cuidadores processos de ansiedade e depressão 

(MONTEIRO, 1998). 

Nestes termos quando membros da família se confrontam com problemas 

psicogeriátricos, esta situação pode desencadear o descontrole da dinâmica 

familiar. Por este motivo, alguns pesquisadores, Montero et al (2014) acreditam 

que existe um grande conjunto de razões que justificam a necessidade da 

criação de serviços psiquiátricos para os idosos, já que além dos transtornos 

mentais, na extensa maioria das vezes os mesmos apresentam plurimorbidades, 

disfunções e perda da autonomia que precisam ser concomitantemente 

gerenciadas. Assim, Vieira (2015), pesquisador português, tem proposto a 

necessidade da criação de unidades gerontopsiquiátricas com serviços de apoio 

comunitário e social.  

 

1.5.3Transtornos psiquiátricos em idosos e seu impacto no custo dos 

serviços de saúde 

  

Estudos que buscam entender os aspectos epidemiológicos gerais acerca 

dos transtornos psiquiátricos no Brasil, e especialmente em idosos brasileiros, 

existem em bom número, entretanto, grande parte dos mesmos é pontual e 

aborda a ocorrência destes transtornos em locais ou grupos específicos de 

idosos. Os dados mais gerais para a população brasileira, a este respeito podem 

ser encontrados na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) que foi conduzida em 

2013, em todo o território nacional. Esta pesquisa foi de base domiciliar e 

realizada em parceria entre o Ministério da Saúde e o IBGE. O inquérito do PNS 

foi composto por três grandes questionários relacionados aos aspectos gerais 

das características dos domicílios, indicadores de saúde, funcionalidade, estilo 

de vida e utilização de serviços de saúde. Para a realização do estudo os 

instrumentos foram aplicados a um único morador com idade de 18 anos ou 

mais. Tal morador, uma vez selecionado além de responder os questionários 
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também realizou aferições de peso, altura, circunferência de cintura, pressão 

arterial sistólica e coleta de sangue para a realização do perfil lipídico, glicêmico 

e de creatinina plasmática (PNS, 2013).  

É importante destacar que o PNS se baseou no paradigma 

contemporâneo da necessidade de informações que alimentem os sistemas de 

saúde das nações, que são de fundamental importância para os gestores e 

administradores do setor de saúde. Tais informações permitem a construção de 

planejamentos de ações voltadas a garantir a qualidade de atenção à saúde e 

também gerenciar custos associados (BIRCH et al., 2005). 

Com base nos dados da PNS disponíveis no DATASUS foi possível 

realizar um levantamento geral em relação às doenças mentais e 

comportamentais que afetam o idoso brasileiro. Em relação ao diagnóstico de 

transtornos mentais, 0,27% disseram ser afetados enquanto que este percentual 

foi maior em mulheres idosas, no qual 0,72% relatou ser afetada. O transtorno 

bipolar foi estimado ter uma prevalência baixa em homens idosos (0,1%) e maior 

nas mulheres idosas (0,5%). Já a depressão atingiu 4,78% dos homens idosos, 

enquanto nas mulheres idosas este número foi maior que o dobro observado nos 

homens (13,22%) (BRASIL, 2017). 

O conjunto destes resultados mostra que os transtornos psiquiátricos têm 

impacto direto no sistema público de saúde e provavelmente indireto, uma vez 

que, apesar de haver um número menor de trabalhos, evidências sugerem 

associação direta entre estes transtornos e diminuição ou perda da 

independência funcional (BRANDÃO et al., 2012).  

Brandão et al (2012), comentam que:  

 

“A independência funcional tem sido extensamente 

estudada na população idosa em geral e em populações 

idosas com problemas respiratórios, artrites, diabetes, 

hipertensão e doenças circulatórias. (...). Contudo, a 

literatura tem focado menos a independência funcional em 

pessoas idosas com perturbações mentais (não foram 

encontrados estudos na população portuguesa). A 

escassa literatura neste âmbito sugere que as 

perturbações mentais em pessoas idosas se associam ao 

declínio na independência funcional, ameaçando as 

competências de autocuidado”. 
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Segundo estes mesmos autores a independência funcional em pessoas 

idosas com perturbação mental é muito relevante para os serviços sociais e de 

saúde planificarem programas de promoção da autonomia e bem-estar. Além 

disto, considerando que idosos são mais suscetíveis a disfunções e DCNTs, 

muitos dos idosos afetados por transtornos mentais possuem outras 

comorbidades associadas.  

Mesmo que em número reduzido, alguns estudos relacionados com esta 

realidade podem ser destacados. Este é o caso da investigação conduzida por 

Andrade et al., (2010) que investigaram a distribuição de distúrbios psiquiátricos 

e DCNTs em uma amostra da população de 1464 de adultos que viviam em 

domicílios na cidade de São Paulo. Os resultados mostraram que os indivíduos 

que apresentavam mais transtornos psiquiátricos, também eram aqueles que 

apresentavam maior número de DCNTs. Dentro da amostra analisada, idosos 

com 60 anos ou mais tiveram mais risco de associação entre transtornos 

psiquiátricos e DCNTs e indivíduos aposentados, com nível educacional mais 

baixo. Com base nos dados apresentados por estes autores foi organizada a 

Figura 6 que ilustra o grande impacto dos transtornos psiquiátricos no risco de 

outras DCNTs.  
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Figura 6: Estimativa do risco relativo de individuos adultos portadores de  
transtornos psiquiátricos apresentarem uma ou mais DCNTs baseada em 
resultados descritos por Andrade e colaboradores a partir da análise de 1464 
adultos residentes em São Paulo.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A autora. 

 

No caso, a depressão foi o transtorno que apresentou maior risco de 

ocorrência de co-morbidades (DCNTs). Ou seja, indivíduos depressivos 

apresentaram cinco vezes mais risco de possuir alguma DCNT do que indivíduos 

não afetados. Neste estudo, os autores também descreveram maior frequência 

de associação entre transtornos psiquiátricos e DCNTs em homens (57,4%) do 

que mulheres (42,6%).  

Aqui é interessante notar que, no trabalho de Andrade et al., (2010) em 

relação a idade, os indivíduos que apresentaram maior associação entre 

transtornos psiquiátricos e DCNTs foram aqueles que estavam na faixa dos 35 

e 59 anos (42,2%), enquanto que nos idosos esta associação caiu para 18,4%. 
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Estes resultados sugerem fortemente que uma parcela de pessoas 

‘senescentes” portadora de transtornos psiquiátricos e DNCTs foi a óbito. 

 

1.6 TRANSTORNOS AFETIVOS: DEPRESSÃO NO IDOSO E RISCO DE 

SUÍCIDIO 

 

Em termos conceituais, a depressão é definida como um transtorno 

psiquiátrico, comum em idosos sendo considerada um problema de saúde 

pública devido à sua associação com várias doenças crônicas, disfunção 

cognitiva e comprometimento funcional (WOOD et al., 2017). Causa sofrimento 

ao paciente e à família, apresentando um curso natural de profunda tristeza 

juntamente com a falta de estímulo para atividades diárias, e falta de interesse 

ou prazer em realizar tarefas simples e rotineiras (CUIJPERS et al., 2015). Na 

realidade, existe mais de um tipo de depressão, e por este motivo tal morbidade 

está incluída dentro do CID-10 como fazendo parte dos “transtornos afetivos”.  

Conforme disponibilizado no DATASUS, os transtornos nos quais a 

perturbação fundamental é uma alteração do humor ou do afeto, no sentido de 

uma depressão (com ou sem ansiedade associada) ou de uma elação. A 

alteração do humor em geral é acompanhada de uma modificação do nível global 

de atividade. A maioria dos transtornos tendem a ser recorrentes e a ocorrência 

dos episódios individuais podem frequentemente estar relacionadas com 

situações ou fatos estressantes. Com base nas informações do DATASUS foi 

organizada a Tabela 1 que descreve de modo sintético os principais tipos de 

Transtornos Afetivos (BRASIL, 2017). 

 

Tabela 1 Síntese dos tipos de morbidades psiquiátricas listados no grupo do 

Código Internacional das Doenças (CID-10) como transtornos afetivos. 

 

CID Especificações diagnósticas 
F30 Episódio maníaco - todas as subdivisões desta categoria se aplicam exclusivamente 

a um episódio isolado. Um episódio hipomaníaco ou maníaco em indivíduo que já 
tenha apresentado um ou mais episódios afetivos prévios (depressivo, hipomaníaco, 
maníaco, ou misto) deve conduzir a um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar (F31.-
). 
Inclui: transtorno bipolar, episódio maníaco isolado. 

F30.0  Hipomania 
Transtorno caracterizado pela presença de uma elevação ligeira, mas persistente do 
humor, da energia e da atividade, associada em geral a um sentimento intenso de 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F31
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F31
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bem-estar e de eficácia física e psíquica. Existe frequentemente um aumento da 
sociabilidade, do desejo de falar, da familiaridade e da energia sexual, e uma redução 
da necessidade de sono; estes sintomas não são, entretanto, tão graves de modo a 
entravar o funcionamento profissional ou levar a uma rejeição social. A euforia e a 
sociabilidade são por vezes substituídas por irritabilidade, atitude pretensiosa ou 
comportamento grosseiro. As perturbações do humor e do comportamento não são 
acompanhadas de alucinações ou de idéias delirantes. 

F 30.1  Mania sem sintomas psicóticos  
Presença de uma elevação do humor fora de proporção com a situação do sujeito, 
podendo variar de uma jovialidade descuidada a uma agitação praticamente 
incontrolável. Esta elação se acompanha de um aumento da energia, levando à 
hiperatividade, um desejo de falar e uma redução da necessidade de sono. A atenção 
não pode ser mantida, e existe frequentemente uma grande distração. O sujeito 
apresenta com frequência um aumento da autoestima com ideias de grandeza e 
superestima de suas capacidades. A perda das inibições sociais pode levar a condutas 
imprudentes, irrazoáveis, inapropriadas ou deslocadas. 

F 30.2  Mania com sintomas psicóticos 
Presença, além do quadro clínico descrito em F30.1, de ideias delirantes (em geral de 
grandeza) ou de alucinações (em geral do tipo de voz que fala diretamente ao sujeito) 
ou de agitação, de atividade motora excessiva e de fuga de ideias de uma gravidade 
tal que o sujeito se torna incompreensível ou inacessível a toda comunicação normal. 
Estupor maníaco 
Mania com sintomas psicóticos: 
·    congruentes com o humor 
·    incongruentes com o humor 

F 31 Transtorno Afetivo Bipolar 
Transtorno caracterizado por dois ou mais episódios nos quais o humor e o nível de 
atividade do sujeito estão profundamente perturbados, sendo que este distúrbio 
consiste em algumas ocasiões de uma elevação do humor e aumento da energia e da 
atividade (hipomania ou mania) e em outras, de um rebaixamento do humor e de 
redução da energia e da atividade (depressão). Pacientes que sofrem somente de 
episódios repetidos de hipomania ou mania são classificados como bipolares. Incluí 
doença, psicose ou reação maníaco-depressiva.  

F31.0 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual hipomaníaco 
Episódio atual correspondente à descrição de uma hipomania tendo ocorrido, no 
passado, ao menos outro episódio afetivo (hipomaníaco, maníaco, depressivo ou 
misto). 

F 31.1 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos 
Episódio atual maníaco correspondente à descrição de um episódio maníaco sem 
sintomas psicóticos (F30.1), tendo ocorrido, no passado, ao menos um outro episódio 
afetivo (hipomaníaco, maníaco, depressivo ou misto). 

F 31.2 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos 
Episódio atual correspondente à descrição de um episódio maníaco com sintomas 
psicóticos (F30.2), tendo ocorrido, no passado, ao menos um outro episódio afetivo 
(hipomaníaco, maníaco, depressivo ou misto). 

F 31.3  Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado Episódio 
atual correspondente à descrição de um episódio depressivo leve ou moderado 
(F32.0 ou F32.1), tendo ocorrido, no passado, ao menos um episódio afetivo 
hipomaníaco, maníaco ou misto bem comprovado. 

F 31.4  Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas 
psicóticos 
Episódio atual correspondente à descrição de um episódio depressivo grave sem 
sintomas psicóticos (F32.2), tendo ocorrido, no passado, ao menos um episódio afetivo 
hipomaníaco, maníaco ou misto bem documentado. 

F 31.5  Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas 
psicóticos 
Episódio atual correspondente à descrição de um episódio depressivo grave com 
sintomas psicóticos (F32.3), tendo ocorrido, no passado, ao menos um episódio afetivo 
hipomaníaco, maníaco ou misto bem comprovado. 

F 31.6 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F30
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F30
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F30
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F32
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F32
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F32
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F32
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Ocorrência, no passado, de ao menos um episódio afetivo maníaco, hipomaníaco ou 
misto bem documentado, e episódio atual caracterizado pela presença simultânea de 
sintomas maníacos e depressivos ou por uma alternância rápida de sintomas 
maníacos e depressivos. 

F 31.7 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão 
Ocorrência, no passado, de ao menos um episódio afetivo maníaco, hipomaníaco ou 
misto muito bem comprovado, e de ao menos outro episódio afetivo (hipomaníaco, 
maníaco, depressivo ou misto) mas sem nenhuma perturbação significativa do humor, 
nem atualmente nem no curso dos últimos meses. As remissões sob tratamento 
profilático devem ser classificadas aqui. 

F 31.8  Outros transtornos afetivos bipolares 
Episódios maníacos recidivantes, sem outra especificação(SOE) 
Transtorno bipolar II 

F 32.0 Episódios depressivos 
Nos episódios típicos de cada um dos três graus de depressão: leve, moderado ou 
grave, o paciente apresenta um rebaixamento do humor, redução da energia e 
diminuição da atividade. Existe alteração da capacidade de experimentar o prazer, 
perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração, associadas em geral 
à fadiga importante, mesmo após um esforço mínimo. Observam-se em geral 
problemas do sono e diminuição do apetite. Existe quase sempre uma diminuição da 
auto-estima e da autoconfiança e frequentemente ideias de culpabilidade e ou de 
indignidade, mesmo nas formas leves. O humor depressivo varia pouco de dia para 
dia ou segundo as circunstâncias e pode se acompanhar de sintomas ditos 
“somáticos”, por exemplo, perda de interesse ou prazer, despertar matinal precoce, 
várias horas antes da hora habitual de despertar, agravamento matinal da depressão, 
lentidão psicomotora importante, agitação, perda de apetite, perda de peso e perda da 
libido. O número e a gravidade dos sintomas permitem determinar três graus de um 
episódio depressivo: leve, moderado e grave. 
 

F.32.0 Episódio depressivo leve 
Geralmente estão presentes ao menos dois ou três dos sintomas citados 
anteriormente. O paciente usualmente sofre com a presença destes sintomas, mas 
provavelmente será capaz de desempenhar a maior parte das atividades. 

F32.1  Episódio depressivo moderado 
Geralmente estão presentes quatro ou mais dos sintomas citados anteriormente e o 
paciente aparentemente tem muita dificuldade para continuar a desempenhar as 
atividades de rotina 

F 32.3 Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos 
Episódio depressivo onde vários dos sintomas são marcantes e angustiantes, 
tipicamente a perda da autoestima e ideias de desvalia ou culpa. As ideias e os atos 
suicidas são comuns e observa-se em geral uma série de sintomas “somáticos”. 

F 32.4 Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos 
Episódio depressivo correspondente a descrição de um episódio depressivo grave 
(F32.2) mas acompanhado de alucinações, ideias delirantes, de uma lentidão 
psicomotora ou de estupor de uma gravidade tal que todas as atividades sociais 
normais se tornam impossíveis; pode existir o risco de morrer por suicídio, de 
desidratação ou de desnutrição. As alucinações e os delírios podem não corresponder 
ao caráter dominante do distúrbio afetivo. 

F 32.8 Outros episódios depressivos 
Depressão atípica 
Episódios isolados de uma depressão “mascarada” SOE. 

F32.9  Episódio depressivo não especificado 
Depressão SOE. 
Transtorno depressivo SOE. 

F33  Transtorno depressivo recorrente 
Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos 
correspondentes à descrição de um episódio depressivo (F32.-) na ausência de todo 
antecedente de episódios independentes de exaltação de humor e de aumento de 
energia (mania). O transtorno pode, contudo, comportar breves episódios 
caracterizados por um ligeiro aumento de humor e da atividade (hipomania), 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F32
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F32
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sucedendo imediatamente a um episódio depressivo, e por vezes precipitados por um 
tratamento antidepressivo. As formas mais graves do transtorno depressivo recorrente 
(F33.2 e F33.3) apresentam numerosos pontos comuns com os conceitos anteriores 
da depressão maníaco-depressiva, melancolia, depressão vital e depressão 
endógena. O primeiro episódio pode ocorrer em qualquer idade, da infância à 
senilidade, sendo que o início pode ser agudo ou insidioso e a duração variável de 
algumas semanas a alguns meses. O risco de ocorrência de um episódio maníaco não 
pode jamais ser completamente descartado em um paciente com um transtorno 
depressivo recorrente, qualquer que seja o número de episódios depressivos 
apresentados. Em caso de ocorrência de um episódio maníaco, o diagnóstico deve 
ser alterado pelo de transtorno afetivo bipolar (F31.-). 

F 33.0 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve 
Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o 
episódio atual leve, tal como descrito em F32.0, na ausência de qualquer antecedente 
de mania. 

F 33.1 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado 
Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o 
episódio atual de moderada gravidade, tal como descrito em F32.1, na ausência de 
qualquer antecedente de mania. 

F 33.2 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos 
Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o 
episódio atual grave, sem sintomas psicóticos, tal como descrito em F32.2, na 
ausência de qualquer antecedente de mania. 

F 33.3 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas 
psicóticos 
Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o 
episódio atual grave, com sintomas psicóticos, tal como descrito em F32.3, na 
ausência de qualquer antecedente de mania. 
Depressão endógena com sintomas psicóticos 

F 33.4 

Transtorno depressivo recorrente, atualmente em remissão 
O paciente teve no passado dois ou mais transtornos depressivos como descritos 
acima (F33.0-F33.3) mas não apresenta atualmente nenhum sintoma depressivo e isto 
há vários meses 

F33.8  

Outros transtornos depressivos recorrentes 
F 33.9 Transtorno depressivo recorrente sem especificação 

Depressão unipolar 
F 34 Transtornos de humor [afetivos] persistentes 

Transtornos do humor persistentes e habitualmente flutuantes, nos quais os episódios 
individuais não são suficientemente graves para justificar um diagnóstico de episódio 
maníaco ou de episódio depressivo leve. Como persistem por anos e, por vezes, 
durante a maior parte da vida adulta do paciente, levam, contudo, a um sofrimento e 
à incapacidade consideráveis. Em certos casos, episódios maníacos ou depressivos 
recorrentes ou isolados podem se sobrepor a um transtorno afetivo persistente 

F 34.0 Ciclotimia 
Instabilidade persistente do humor que comporta numerosos períodos de depressão 
ou de leve elação nenhum deles suficientemente grave ou prolongado para responder 
aos critérios de um transtorno afetivo bipolar (F31.-) ou de um transtorno depressivo 
recorrente (F33.-). O transtorno se encontra freqüentemente em familiares de 
pacientes que apresentam um transtorno afetivo bipolar. Algumas pessoas 
ciclotímicas apresentarão elas próprias ulteriormente um transtorno afetivo bipolar. 

F 34.1 Distimia 
Rebaixamento crônico do humor, persistindo ao menos por vários anos, mas cuja 
gravidade não é suficiente ou na qual os episódios individuais são muito curtos para 
responder aos critérios de transtorno depressivo recorrente grave, moderado ou leve 
(F33.-). 
Depressão: 

F 34.8 Outros transtornos do humor [afetivos] persistentes 
F 34.9  Transtorno do humor [afetivo] persistente não especificado 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F33
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F33
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F31
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F32
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F32
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F32
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm#F32
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F 38 Outros transtornos do humor [afetivos] 
Quaisquer outros transtornos de humor que não justificam ser classificados em F30-
F34 por não apresentarem gravidade ou duração suficientes 

F 38.0 Outros transtornos do humor [afetivos] isolados 
Episódio afetivo misto 
 

F 38.1 Outros transtornos do humor [afetivos] recorrentes 
Episódio depressivo recorrente breve 
 

F 38.8 Outros transtornos especificados do humor [afetivos] 
F 39 Transtorno do humor [afetivo] não especificado 

Psicose afetiva SOE 
 

 
  

Como foi anteriormente destacado, em todo mundo DCNTs são as 

principais causas de morte, mesmo para pessoas com idade inferior a 70 anos. 

Por este motivo, a OMS tem formulado metas para reduzir mortes prematuras 

causadas por estas doenças, em especial as cardiovasculares e o câncer. 

Entretanto, como pontuam Warnke e colaboradores (2016), surpreendemente, o 

papel dos transtornos psiquiátricos recebeu e ainda recebe pouquíssima 

atenção. A relevância deste quadro epidemiológico está no fato de que a 

depressão piora drasticamente o risco de outras DCNTs, sendo então um 

elemento desencadeador de muitas outras doenças (MOUSSAVI et al., 2007). 

Dentre estas, a depressão no idoso tem sido fortemente associada declínio 

cognitivo e estados demenciais. Além disso, estudos epidemiológicos também 

sugerem que a depressão está associada à diminuição da expectativa de vida 

dos seus portadores (KATON et al., 2007). 

 No estudo realizado por Warnke et al., (2016), os pesquisadores 

examinaram dados de 327.018 pacientes alemães atendidos em nível de 

ambulatório, com idade igual ou superior a 18 anos que eram portadores de 

depressão. O período de estudo ocorreu entre 2007 a 2010 e foi avaliado o 

impacto da depressão no risco de mortalidade. Os resultaram mostraram que tal 

risco foi maior para homens com mais idade, e os resultados corroboram com a 

ideia de que a depressão é um elemento patológico de enorme relevância, 

especialmente para os idosos.  

Mesmo sendo a doença psiquiátrica, mais prevalente na idade tardia, 

muitas vezes a depressão no idoso é sub-diagnosticada ou não-tratada. Deste 

modo como comentam Kivelitz et al., (2015), o passo crucial é a detecção 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm
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primária da depressão no idoso através do uso de instrumentos diagnósticos 

sensíveis e apropriados para pessoas de mais idade.  

No Brasil, para a população em geral um estudo conduzido por Barros et 

al (2017) utilizando os dados do PNS avaliou a prevalência de comportamento 

relacionados a saúde de acordo com a presença e tipo de depressão em adultos 

brasileiros. 

Entretanto, o estudo de Barros e colaboradores, incluiu apenas, a amostra 

composta por indivíduos entre 18 a 59 anos, e já neste grupo etário foi estimada 

uma depressão maior que 3,9%. Os autores também descreveram que 

indivíduos depressivos tendiam a ter maior risco para o tabagismo e 

sedentarismo. Assim, os mesmos sugeriram que seria muito relevante avaliar a 

presença de depressão ao implementar ações para a promoção de 

comportamentos saudáveis, já que ao contrário este grupo específico da 

população tenderia a ter uma baixa aderência aos mesmos. Portanto, se faz 

necessária a realização de um estudo similar voltado à população idosa.  

 

1.7 ESTRUTURA DA ATENÇÃO PSIQUIÁTRICA NO BRASIL E CUSTOS 

CONTEMPORÂNEOS COM A SAÚDE MENTAL 

 

 Não é tarefa fácil avaliar os custos com a saúde mental, já que muitas 

vezes os mesmos acabam desencadeando outras morbidades somáticas que 

também oneram os serviços sociais e de saúde. A OMS registra uma despesa 

de US$ 2,00 per capita/ano países desenvolvidos, caindo para US$ 0,25 per 

capita/ano em países em desenvolvimento (OMS, 2013). 

Segundo a OMS (2013), outro fator agravante é o destino do 

financiamento. De fato, 67% dos fundos destinados aos transtornos psiquiátricos 

são gastos em internações hospitalares, muitas vezes associado a um serviço 

de baixa qualidade, e até mesmo a violação dos direitos humanos. Além disso, 

apenas 49% dos países subdesenvolvidos têm movimentos sociais que 

defendem a saúde mental, em comparação com 83% dos países desenvolvidos. 

Em relação ao atendimento psiquiátrico como um todo, o Brasil hoje está 

sob a égide da “Reforma Psiquiátrica”, que foi consequência do movimento 

sanitário iniciado na década de 70, em favor da mudança dos modelos de 
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atenção e gestão das práticas de saúde, defesa da saúde coletiva e da equidade 

na oferta de serviços (BRASIL, 2004). 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira construiu um paradigma fortemente 

voltado para a extinção dos manicômios e hospitalização de longa permanência.  

Segundo Costa Melo (2012): 

 

“Esta lei vem contribuindo para a abertura de serviços substitutivos ao 

hospital psiquiátrico, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

as Residências Terapêuticas (RS), os Centros de Convivência entre 

outras iniciativas, como projetos de norte cultural a fim de construir um 

novo imaginário social em torno da loucura. Nesse sentido, a Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, para além de contribuir para o processo de 

construção de serviços substitutivos, tem o objetivo de desconstruir a 

ideia de tratar o louco com o isolamento, e de devolver-lhe o direito ao 

convívio social e a possibilidade de desenvolver suas subjetividades e 

cidadania.”  

 

Para gerenciar os serviços voltados a saúde mental no Brasil, foi criada a 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela Portaria nº 3.088, de 23 

de dezembro de 2011. A RAPS visa promover os direitos das pessoas que 

necessitam de cuidados de saúde mental, bem como articular ações e serviços 

de saúde em diferentes níveis de complexidade. Todos os serviços da RAPS são 

públicos e ampliam o acesso da população à atenção psicossocial através do 

acolhimento, acompanhamento contínuo e atenção às urgências e emergências, 

de forma a promover vínculos e garantir os direitos das pessoas que precisam 

de tratamento (BRASIL, 2018).  

Na Atenção Básica, aqueles que têm necessidade de atendimento devido 

a transtornos mentais e/ou uso decorrente de álcool e outras drogas podem 

receber atendimento tanto nas Unidades Básicas de Saúde, como nos Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família e Consultórios na Rua. Isso permite um primeiro 

acesso ao sistema de saúde antes de um encaminhamento para os demais 

serviços que compõe a Rede de Atenção (BRASIL, 2018). 

 

1.7.1 Os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011.html
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De acordo com Brasil, (2018), para substituir o modelo de asilo e 

recolhimento, foram criados os CAPS que “valorizam a reinserção social dos 

pacientes através do trabalho, lazer, exercício dos direitos e fortalecimento dos 

laços familiares e comunitários. Para ser atendido nos Centros, basta procurar o 

serviço ou ser encaminhado pela Atenção Básica. Assim como em outras 

situações, o paciente também pode ir sozinho ou acompanhado. É importante 

procurar o serviço mais próximo e que atenda a região onde a pessoa vive. Isso 

ajuda a criar um cuidado em conjunto com a família e amigos. 

Nos CAPS se realizam prioritariamente atendimento às pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em 

situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial. A Tabela 2 

apresenta uma síntese das diferentes modalidades de CAPS oferecidas pelo 

governo brasileiro. 

Como pode ser observada a partir da análise da Tabela 2, não existe 

nenhum tipo de CAPS voltado ao atendimento da população idosa que, 

geralmente apresenta quadros complexos relacionados aos transtornos 

psiquiátricos, em especial a depressão.  

 

 

1.7.2 Unidades de Acolhimento - UA 

 

Segundo informações do Ministério da Saúde (2018), as Unidades de 

Acolhimento (UA) são serviços residenciais de caráter transitório (com um tempo 

de permanência determinado) que, articulados aos outros pontos de 

atendimento da RAPS, tem como objetivo oferecer acolhimento e cuidados 

contínuos de saúde. As UA funcionam 24 horas, 7 dias por semana, e são 

voltadas para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas, de ambos os sexos, que apresentem acentuada vulnerabilidade social 

e/ou familiar e precisam de acompanhamento terapêutico e proteção temporária. 

O tempo de permanência na UA é de até seis meses. 
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Tabela 2 Síntese das principais modalidades de CAPS (Ministério da Saúde, 

2018). 

Modalidades Foco do atendimento 
 

CAPS I Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais 
graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, 
atende cidades e ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes. 

CAPS II Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais 
graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, 
atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. 

CAPS i Atendimento a crianças e adolescentes, para transtornos mentais 
graves e   persistentes, inclusive pelo uso de substâncias 
psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil 
habitantes 

CAPS ad Álcool e 
Drogas 

Atendimento a todas faixas etárias, especializado em transtornos 
pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidades e ou regiões com 
pelo menos 70 mil habitantes. 

CAPS III Atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e observação; 
todas faixas etárias; transtornos mentais graves e persistentes 
inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou 
regiões com pelo menos 150 mil habitantes. 

CAPS ad III Alcool e 
Drogas 

Atendimento e 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e observação; 
funcionamento 24h; todas faixas etárias; transtornos pelo uso de 
álcool e outras drogas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 
150 mil habitantes. 

 

   

Uma equipe qualificada é responsável pela gestão da saúde das UAs, que 

funcionam exatamente como uma casa, onde o usuário será acolhido e abrigado, 

enquanto seu tratamento e projeto de vida acontece nos diversos pontos da 

RAPS.  Existem dois tipos de UAs: UAA (Unidade de acolhimento adulto) 

destinada a pessoas maiores de 18 anos, de ambos os sexos e a UAI – (Unidade 

de acolhimento infanto-juvenil) destinada às crianças e aos adolescentes, entre 

10 (dez) e 18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos. 
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1.7.3 Leitos Hospitalares 

 

A RAPS também inclui atenção hospitalar via habilitação de Hospitais 

Gerais, Maternidades e Hospitais de Pediatria para ofertar leitos de saúde mental 

que funcionem como retaguarda para a rede. O principal objetivo deste ponto de 

atenção é oferecer cuidado hospitalar para pessoas com transtornos mentais 

e/ou com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, para que 

sejam realizadas a avaliação diagnóstica e a discriminação de patologias 

somáticas e/ou psiquiátricas; manejo de situações de crise e/ou vulnerabilidade 

extrema que apresentem risco de vida para o usuário. O acesso deve ser 

regulado a partir de critérios clínicos e as internações devem ser de curta 

duração, priorizando a superação da lógica asilar realizada pelos Hospitais 

Psiquiátricos (BRASIL, 2018).  

 

1.7.4 Programa de Prevenção ao Suicídio e custos da saúde mental 

 

 Associado a rede de atenção psiquiátrica do Ministério da Saúde foi 

implementado um Programa de Prevenção de Suicídio, que é considerado um 

grave problema de saúde mental envolvendo questões socioculturais, históricas, 

psicossociais e ambientais. A OMS estima que no mundo, 800 mil pessoas se 

suicidam anualmente. Este número equivale dizer que uma pessoa se suicida a 

cada 40 segundos, sendo estimada uma taxa de mortalidade por esta causa de 

10,7 por 100 mil mortes (OMS, 2015).  

Segundo Marinho e Neto (2017) que organizaram a publicação da Agenda 

de Ações Estratégicas para a Vigilância e Prevenção do Suicídio e Promoção da 

Saúde no Brasil: 2017 a 2020, no Brasil ocorrem cerca de 10 mil mortes por 

suicídio por ano, com valores estáveis ao longo dos últimos anos. No caso, a 

taxa bruta de suicídio foi de 5,5/100 mil mortes para o ano de 2015.  Nesta 

publicação salienta-se que os homens são mais afetados pelo suicídio, 

especialmente aqueles com 70 ou mais anos, ainda a tentativa de suicídio seja 

2,2 vezes mais frequente nas mulheres. Apesar do apontamento de maior 

prevalência de mortes por suicídios em pessoas com 70 anos ou mais, o 
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documento não faz referência a relevância de se prevenir suicídio e tentativa de 

suicídio nos idosos (BRASIL, 2017).  

 A análise do financiamento da saúde mental é uma ferramenta importante 

para a compreensão da política de saúde mental no Brasil. Isto permite 

estabelecer um relacionamento entre o raciocínio do financiamento e a 

formulação da política de saúde mental e, a partir da perspectiva analítica da 

totalidade social, se entenda o equilíbrio das forças e dos interesses sociais aí 

envolvidos (GARCIA et al., 2016). Uma pesquisa documental realizada entre os 

anos de 2001 a 2014 mostrou um aumento na percentagem de recursos 

destinados a atendimento ambulatorial no atendimento psiquiátrico. Porém, 

segundo GARCIA et al., (2016) este aumento foi apenas uma transposição dos 

recursos, que antes cobriam gastos hospitalares para gastos ambulatoriais. No 

caso, dos valores totais gastos com saúde, permaneceu em média 2,54% dos 

valores destinados a saúde mental.  

 

1.8 JUSTIFICATIVA 

 

Distúrbios mentais, afetam cerca de 450 milhões de pessoas em todo o 

mundo, representando aproximadamente 12% de todas as doenças 

(WHITEFORD et al., 2010). Dentro destas doenças os transtornos afetivos que 

incluem quadros depressivos, são altamente prevalentes nos idosos. No Brasil, 

após a reforma psiquiátrica, a atenção ao paciente com transtornos está sendo 

cada vez mais, transferida para atendimentos ambulatoriais. Assim, a internação 

hospitalar fica restrita para um número pequenos de condicionantes, incluindo 

crises agudas.  

Apesar do número de idosos estar crescendo na população, e de 

evidêcias epidemiológicas apontarem alta prevalência de transtornos 

psiquiátricos e de suicídio neste grupo etário, ainda não existem no Brasil 

programas que levem em conta as especificidades dos idosos em relação ao 

tratamento psiquiátrico. A falta destes programas pode ser em grande parte 

explicada pelo baixo número de estudos epidemiológicos sobre as tendências 

de morbi-mortalidade associadas aos transtornos psiquiátricos e suicídio em 

idosos brasileiros. O presente estudo tem como perspectiva contribuir com a 

elucidação desta questão. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar as tendências de mortalidade, morbidade e custos de serviços de 

saúde (hospitalização e ambulatoriais) em idosos diagnosticados com 

transtornos afetivos, que incluem os diversos tipos de diagnósticos e sintomas 

de depressão. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a tendência de mortalidade por transtornos afetivos em idosos 

brasileiros no período de 1996-2015 e a potencial a influência do sexo, 

escolaridade e estado civil; 

- Avaliar a tendência de morbidade no período de 2009 a 2016 através da 

análise da quantidade de hospitalizações dos idosos com transtornos afetivos, o 

tempo médio de internação e a influência do sexo, escolaridade e estado civil; 

- Avaliar a tendência de custos econômicos dos serviços de saúde 

(hospitalização e serviços ambulatoriais) no período de 2009 a 2016 de idosos 

portadores de transtornos afetivos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Um estudo sócio-ecológico foi realizado para determinar a tendência de a 

mortalidade por TAs em idosos (> 60 anos), na hospitalização e custos de 

serviços de saúde. Por ser uma análise de tendência, o período de análise da 

mortalidade foi de 19 anos (1996 a 2015), enquanto que a análise de indicadores 

de morbidade foi conduzida no período de 2009 a 2015. A diferença nos períodos 

se deve a disponibilização dos dados governamentais utilizados para conduzir 

este estudo fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério 

da Saúde.  

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NA ANÁLISE DE MORBI-

MORTALIDADE 

 

Na análise, foram incluídas todas as enfermidades agrupadas no CID-10, 

denominado “transtornos afetivos” (TAs) conforme a classificação F30-39 CID-

10 previamente descrita na Tabela 2 do presente trabalho. Em síntese, foram 

consideradas as seguintes morbidades psiquiátricas: transtorno bipolar de 

episódios maníacos (F30) (F31), episódios depressivos (F32), distúrbios 

recorrentes depressivos (F33), distúrbios do humor (F34), distúrbios persistentes 

do humor afetivo (F34) e outros distúrbios do humor afetivo (F38). 

 

3.3 ANÁLISE DA TENDÊNCIA DE MORTALIDADE POR TAS E 

SUICÍDIO  

 

A tendência da mortalidade foi realizada considerando os dados do período 

de 2005 a 2015 com dados obtidos da Informação Brasileira sobre Mortalidade 

(SIM) coordenado pelo Departamento de Análise de Saúde da Secretaria de 

Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde do Brasil, juntamente com as 

Secretarias de Saúde dos Estados e Cidades. Nesse estudo foram analisados o 

número de mortes contadas de acordo com o local de residência e óbito. 
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Consideramos todos os distúrbios do espectro dos transtornos afetivos para 

analisar a tendência de mortalidade, uma vez que os sintomas depressivos estão 

presentes na maioria dessas morbidades. Uma análise complementar foi 

realizada comparando as tendências de mortalidade dos transtornos afetivos e 

óbitos por suicídio, uma vez que esta é uma condição psiquiátrica fortemente 

associada à depressão na população idosa. A influência de co-variáveis, 

incluindo sexo e três grupos etários de idosos: 60 a 69; 70 a 79 e > 80 anos de 

idade. 

 

3.4 ANÁLISE DA TENDÊNCIA DE INDICADORES DE MORBIDADE 

DOS TRANSTORNOS AFETIVOS 

 

Indicadores de morbidade de idosos diagnosticados com algum tipo de 

transtorno afetivo foram avaliados entre 2009 a 2015. É importante ressaltar que 

o Brasil possuí uma lei relacionada à proteção das pessoas com transtornos 

mentais (Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001), conhecida como Lei de Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. Por esta razão, a extensa maioria das internações 

psiquiátricas ocorre apenas quando condições psiquiátricas críticas de 

pacientes, o que pode significar uma ameaça à própria vida do paciente ou à 

vida de outras pessoas vem a ocorrer. Em outras palavras, não há internação no 

longo prazo no Brasil para pacientes em saúde mental. Os dados de morbidade 

vieram do Sistema de Informação Hospitalar do SUS-SIH/SUS, administrado 

pelo Ministério da Saúde, através do Departamento de Saúde, juntamente com 

as Secretarias de Saúde do Estado e as Secretarias Municipais de Saúde, sendo 

processado pela DATASUS - Departamento de Informática do SUS, da 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. As unidades hospitalares que 

participam do SUS (acordo público ou privado) enviam a informação de 

hospitalizações feitas através da IAH - Autorização para admissão hospitalar, 

para administradores municipais (se estiver em plena administração) ou estado 

(para outros). Esta informação é consolidada em DATASUS, formando um banco 

de dados valioso, contendo dados da maioria das internações realizadas no 

Brasil. Os custos de cuidados ambulatoriais também foram obtidos a partir desta 

mesma informação de banco de dados. No entanto, o período analisado foi 
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menor (2009 a 2016) do que dos transtornos afetivos e de suicida-mortalidade, 

já que apenas a partir de 2008 esses dados estão disponíveis para análise. 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados epidemiológicos foram organizados em planilha eletrônica do 

programa Excel. O número total anual de óbitos de indivíduos com > 60 anos, 

que são considerados idosos foi incluído para a análise das tendências da 

mortalidade. As tendências de mortalidade e indicadores de morbidade foram 

analisadas utilizando a regressão de ponto de junção (Jointpoint) através de um 

programa estatístico gratuito (Jointpoint software) que foi desenvolvido pelo 

Programa de Pesquisa de Vigilância, Instituto Nacional do Câncer dos Estados 

Unidos, também usado para analisar tendências por outras causas de 

mortalidade. Neste Programa, os testes de significância que permitem comparar 

curvas de mortalidade utilizam um método de permutação de Monte Carlo. Os 

modelos podem incorporar variação estimada para cada ponto (por exemplo, 

quando as respostas são taxas ajustadas por idade) ou usar um modelo de 

variação de Poisson. Além disso, os modelos também podem ser lineares (por 

exemplo, para o cálculo da variação da taxa de porcentagem anual). Na 

regressão de ponto de junção, o modelo de salto e o modelo de proporção de 

comparabilidade fornecem uma estimativa direta de dados de tendência onde há 

uma mudança de codificação, o que provoca um "salto" nas taxas, mas assume 

que não afetará a tendência subjacente. Foram considerados significativos todos 

os testes estatísticos com p < 0.05. 

 

3.6 ÉTICA 

 

Uma vez que os dados utilizados no presente trabalho impedem o 

reconhecimento de indivíduos pelos pesquisadores, já que são provenientes de 

informações governamentais, não foi necessária a aprovação prévia por Comitê 

de Ética em Pesquisa e assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido 

dos sujeitos do estudo.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 PUBLICAÇÃO DO ESTUDO 

 

Os resultados foram organizados em um manuscrito redigido em Língua 

Inglesa publicado na revista MOJ Gerontology & Geriatrics. Os principais 

resultados incluídos no manuscrito (Anexo A) são descritos nas próximas 

seções. 

 

4.1 TENDÊNCIAS DE MORTALIDADE POR TRANSTORNOS AFETIVOS E 

SUICÍDIO EM IDOSOS BRASILEIROS 

 

A Figura 7 apresenta tendências gerais de mortalidade por transtornos 

afetivos e suicídio para idosos brasileiros de acordo com o sexo e grupo etário. 

A taxa de mortalidade total foi baixa e ligeiramente maior em mulheres 

(1,2/100,000 habitantes) do que em homens (1,0/100,000 habitantes). Por outro 

lado, a taxa total de mortalidade por suicídio foi maior nos homens (13,5/100,000 

habitantes) do que o observado nas mulheres idosas (2,5/100,000 habitantes). 

Em ambas, as causas de mortalidade, a frequência de óbitos por transtornos 

afetivos e suicídio foi dependente do grupo etário. As taxas mais elevadas de 

óbito ocorreram nos idosos considerados mais longevos (> 80 anos). Taxas 

intermediárias de óbitos por transtornos afetivos e suicídio foram encontradas 

nos idosos com idade entre 70 a 79 anos e as taxas mais baixas nos idosos mais 

jovens (60 a 69 anos). 

A Tabela 3 mostra uma síntese dos principais dados de análise da 

mortalidade por transtornos afetivos e suicídio, descrevendo a porcentagem 

anual de alteração da frequência das mortes (Annual Percent APC), as equações 

de regressão e os dados de significância de regressão de acordo com sexo e 

grupos etários.  
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Figura 7- Tendências da mortalidade por transtornos afetivos (TA) e suicídio em 
idosos brasileiros (/100.000 hab) no período de 1996 a 2015, segundo análise 
ecológica feita a partir de dados brutos disponíveis no DATASUS (Ministério da 
Saúde, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos homens, a tendência de mortalidade por transtornos afetivos não 

mudou significativamente entre 1996 a 2015 (Figura 8), permanecendo alta 

independente de terem ou não ocorrido modificações relacionadas à Reforma 

Psiquiátrica no Brasil. Ao contrário, as mulheres com idade entre 60 a 79 anos 

apresentaram um aumento linear significativo na frequência de mortalidade por 

transtornos afetivos, a análise estimou um aumento de 5,58% por ano.  

As idosas mais longevas apresentaram uma tendência de aumento de 

mortalidade por transtornos afetivos ainda maior. Entretanto, os resultados 

estimaram um aumento de cerca de 20% de mortes por transtornos afetivos 

neste grupo etário no período de 1996 a 2005. Nos anos subsequentes, (2006 a 

2015) a frequência de mortes, permaneceu alta, mas estável (não cresceu mais). 

A frequência de óbitos por transtornos afetivos também foi maior nas idosas 

longevas (> 80 anos) do que as mais novas (Figura 8). 
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Tabela 3- Percentagem anual de mudanças (APC) e resumo estatístico 
relacionados aos óbitos por transtornos afetivos (TA) e suicídio em idosos 
brasileiros no período de 1996 a 2015 por sexo e grupo etário. 

Sexo Grupo 

Etário 

(anos) 

APC Dados da regressão 

 Período Taxa 

annual  

Equação Valor de p 

TA- Homens 60-69 1996-2015 -0.10 Y= 4.51 – 0.0009x 0.378784 

 70-79 1996-2015 0.54 Y = -8.10 + 0.005x 0.053468 

 > 80  1996-2015 0.73 Y = -11.74 + 0.007x 0.111706 

TA-Mulheres 60-69 1996-2015 6.29* Y = -122.97 + 0.063x 0.000007 

 70-79 1996-2015 4.87* Y = -95.1 + 0.054x 0.000260 

 > 80  1996-2006 19.1* Y = -349.06 + 0.74x 0.000314 

  2006-2015 0.55 Y = -9.57 + 0.0055x 0.771058 

Suicídio-Homens 60-69 1996-2015 -0.10 Y = 4.51 – 0.00099x 0.695546 

 70-79 1996-2015 0.10 Y= -  8.10 + 00053x 0.053468 

 > 80  1996-2015 0.73 Y = - 11.74 + 0.0072x 0.111706 

Suicídio-Mulheres 60-69 1996-2015 1.75* Y = - 33.79 + 0.017x 0.000675 

 70-79 1996-2007 -2.79* Y = 57.578 – 0.028 0.002757 

  2007-2015 3.48* Y= -67.85 + 0.034 0.006248 

 > 80 1996-2015 -1.24 Y = 25.80 – 0.012 0.162679 

*  Indica diferenças significativas ( p<0.05)  na taxa anual de mudanças da prevalência de óbitos por TA e 
Suicido; APC = Annual Percentage change (APC). 

 

As idosas com 70-79 também apresentaram alteração no seu padrão de 

mortalidade por suicídio. De 1996 a 2007, as taxas de suicídio diminuíram 

significativamente. No entanto, de 2007 a 2015, a curva inverteu, com um 

aumento significativo destes óbitos (Figura 8). Semelhante aos homens, as 

mulheres mais idosas (> 80 anos) apresentaram taxas de mortalidade por 

suicídio maiores e sem mudança significativa na frequência destas mortes, ao 

longo dos 19 anos que este estudo investigou. 
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Figura 8: Transtornos afetivos e mortalidade por suicídio de idosos brasileiros 
do sexo masculino (> 60 anos) durante o período 1996-2015. Os gráficos 
mostram análise das tendências de mortalidade através de curvas de regressão 
(linha azul) e pontos de junção, onde ocorrem alterações significativas (p <0,05) 
nas curvas de mortalidade representadas por diferentes colisões (linhas verdes 
e vermelhas). Os quadrados castanhos representam a mortalidade / 100.000 
habitantes observados a partir dos dados. 
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Figura 9: Transtornos afetivos e mortalidade por suicídios de idosas brasileiras 
(> 60 anos) durante o período 1996-2015. Os gráficos mostram análise das 
tendências de mortalidade através de curvas de regressão (linha azul) e pontos 
de junção, onde ocorrem alterações significativas (p <0,05) nas curvas de 
mortalidade representadas por diferentes colisões (linhas verdes e vermelhas). 
Os quadrados castanhos representam a mortalidade /100.000 habitantes 
observados a partir dos dados. 

 

 

. 

 

Uma análise complementar mostrou um padrão não alterado nesta 

frequência de hospitalizações em decorrência de TAs no período analisado aqui 

(Fig.10A). Outra variável analisada diz respeito ao tempo médio (dias) em que 

os pacientes com TA permaneceram no hospital. Novamente, os idosos mais 

jovens com idade entre 60 a 69 anos, apresentaram maior tempo médio de 

internação do que os idosos com mais idade. No entanto, em geral, o tempo 

médio de hospitalização apresentou uma tendência a diminuir a partir do ano 

2012 (Fig. 10B).  
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Figura 10- Indicadores de morbidades por transtornos afetivos (TAs) em idosos 
brasileiros do gênero masculino de diferentes idades via análise da frequência 
(taxas) de hospitalizações, tempo médio de internação e taxa de mortalidade 
intra-hospitalar por TAs no período de 2009 a 2015, via análise ecológica feita a 
partir de dados brutos disponíveis no DATASUS (Ministério da Saúde, 2017). A 
taxa de mortalidade hospitalar é apresentada como o número de idosos que 
foram a óbito em decorrência de algum tipo de TA a cada 1000 hospitalizações. 

 

 
 

 

Em relação ao tempo médio de cada internação hospitalar (em dias), este 

foi maior em idosos homens mais jovens, com idade entre 60 a 69 anos, do que 

nos mais longevos. Os idosos com idade intermediária (70 a 79 anos), por sua 

vez apresentaram um tempo médio de internação hospitalar por TA também 

intermediário entre os observados nos idosos jovens e longevos (Figura 11).  
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Figura 11 - Indicadores de morbidades por transtornos afetivos (TAs) em idosos 

brasileiros do gênero feminino de diferentes idades via análise da frequência 

(taxas) de hospitalizações, tempo médio de internação e taxa de mortalidade 

intra-hospitalar por TAs no período de 2009 a 2015, via análise ecológica feita a 

partir de dados brutos disponíveis no DATASUS (Ministério da Saúde, 2017). A 

taxa de mortalidade hospitalar é apresentada como o número de idosos que 

foram a óbito em decorrência de algum tipo de TA a cada 1000 hospitalizações 

 

 

 

 

A partir de 2012, passou a ocorrer uma queda no tempo médio de 

internações, independente da idade.  

Ao contrário dos homens, o tempo médio de internação hospitalar por TA 

foi similar entre os três grupos etários, até o ano de 2012. A partir deste 

momento, o tempo médio de internação hospitalar por TA passou a ser maior 

nas idosas longevas (> 80 anos) em relação as mais jovens (Figura 11). 

Outro indicador que foi aqui analisado diz respeito as taxas de óbito intra-

hospitalar relacionados aos TAs. Considerando todo o período analisado, em 

geral a taxa de mortalidade intra-hospitalar por TAs foi levemente maior nos 

homens (11,76 ± 1,19 óbitos por TAs a cada 1000 hospitalizações) do que nas 

mulheres (10,93 ± 10,9 óbitos por TAs a cada 1000 hospitalizações. 
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A tendência nas taxas de mortalidade intra-hospitalar por TAs em idosos 

também foi comparada nos três diferentes grupos de idades aqui analisados. 

Como seria esperado, idosos mais longevos (> 80 anos) apresentaram taxas de 

mortalidade intra-hospitalar por TA mais altas, tanto em homens quanto em 

mulheres. Entretanto, os resultados mostraram um aumento na frequência 

destas taxas de mortalidade por TA, nos idosos homens longevos, no período 

de 2010 a 2012. Nas mulheres o aumento de mortalidade intra-hospitalar por TA 

ocorreu nos anos de 2010 a 2011. 

Em comparação a taxa de mortalidade intra-hospitalar por TAs e por todas 

as demais causas, os resultados mostraram valores menores quando se 

analisou idosas com idade até 79 anos. No grupo mais longevo, a taxa de 

mortalidade intra-hospitalar passa a ser maior nas idosas no qual o óbito foi dado 

como causa de algum tipo de TAs do que por outras causas. 

Por fim, indicadores de custo com serviços de saúde relacionados aos 

TAs nos idosos foram analisados (Figura 12). Como não houveram diferenças 

significativas entre homens e mulheres, estes dados foram apresentados de fora 

unificada. Os custos econômicos de hospitalização por algum tipo de TAs foi 

inicialmente avaliado considerando o seu % em relação ao custo total de 

hospitalização, por todas as causas. Em geral, no período investigado, os custos 

de hospitalização por TAs representou 0,25 ± 0,05 % do custo total de 

hospitalizações. A maior parte destes custos foram  gastos com pacientes idosos 

longevos (> 80 anos), mas tenderam a diminuir a partir do 2012 (Figura 12A). O 

valor médio de cada internação, aqui apresentado em dólar americano (US$) 

também mostrou uma tendência de diminuição entre 2009 a 2015 (Figura 12B).  
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Figura 12 - Indicadores de custos econômicos com serviços de saúde 

(hospitalizações) em idosos por TAs 15 via análise ecológica feita a partir de 

dados brutos disponíveis no DATASUS (Ministério da Saúde, 2017).  

 

 

 

 

% de Gastos com Hospitalizações por TAS

Valor médio de cada hospitalização*

Valor médio de cada hospitalização por TA e
por todas as demais causas  (U$)

TA Todas as causas
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Outra análise de dados mostrou que o custo médio de cada hospitalização 

foi similar entre pacientes com TA ou pacientes internados por todas as demais 

causas (Figura 12C). O custo médio de hospitalização também tendeu a diminuir 

nos dois grupos (pacientes internados por TAs e pacientes idosos internados por 

todas as outras causas de saúde). Esta diminuição foi mais acentuada no grupo 

de idosos longevos (Figura 12D). 
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5 DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa realizou uma análise de tendências socioeconômicas 

e da mortalidade em idosos brasileiros com transtorno afetivo, considerando 

também a mortalidade por suicídio que é uma condição de saúde mental 

importante. Além disso, também foram avaliados alguns indicadores de 

morbidade, além de custos de hospitalização associados.  

A mortalidade apresentou tendência semelhante entre homens e 

mulheres, enquanto que o número de suicídios em homens idosos foi 

consistentemente maior do que em idosas. Os indivíduos mais velhos (> 80 

anos) apresentaram maiores taxas de mortalidade. As tendências dessas taxas 

de mortalidade tendem a mudar em algumas situações, bem como indicadores 

de morbidade que sugerem influência das ações dos serviços de saúde 

relacionados ao manejo das morbidades psiquiátricas. Portanto, é importante 

discutir esses pontos para avaliar o impacto potencial da reforma psiquiátrica 

brasileira em pessoas idosas que apresentam algum transtorno afetivo 

clinicamente diagnosticado ou alguma condição psiquiátrica que causa morte por 

suicídio. 

Os transtornos afetivos têm papel importante na saúde e na qualidade de 

vida dos idosos, uma vez que estados depressivos, incluindo depressão maior, 

foram associados à morbimortalidade neste grupo etário. No entanto, não é fácil 

avaliar o impacto geral da depressão sobre a mortalidade de idosos 

considerando dados sócio ecológicos. A dificuldade está relacionada ao fato de 

que depressão ou estados depressivos associados a outros distúrbios 

psiquiátricos podem ser considerados uma síndrome heterogênea. Além disso, 

o efeito de sintomas psicológicos e somáticos pode ser altamente variável. Um 

ensaio clínico realizado por Fried e Nesse (2015), nos Estados Unidos, 

envolvendo 3703 pacientes ambulatoriais deprimidos no início do primeiro 

estágio de tratamento identificou 1030 perfis de sintomas diferentes em 

indivíduos idosos de acordo com critérios do Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM-V), sendo que o perfil de sintomas mais comum exibiu 

uma frequência de apenas 1,8%. Devido a essa diversidade de perfis, optamos 

por incluir na nossa análise de mortalidade, idosos clinicamente diagnosticados 
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com transtornos afetivos,  incluídos na classificação F30-39 do CID-10. É 

importante comentar que, devido ao menor número de idosos que a causa de 

mortalidade é considerada ser algum transtorno afetivo, não encontrar grande 

número de estudos ecológicos envolvendo análises semelhantes. Mas, por outro 

lado, há um bom número de estudos sobre suicídio e tentativa de suicídio em 

idosos, incluindo investigações brasileiras anteriores (MINAYO et al., 2012; 

CARVALHO et al., 2017; CABRAL e PENDLOSKI, 2018) 

Em relação à mortalidade analisada aqui, é importante ressaltar que 

estudos populacionais demonstraram que cerca de 8% das pessoas idosas de 

60 anos ou mais que vivem na comunidade têm sintomas depressivos 

clinicamente relevantes (FISKE et al., 2009). Num estudo realizado nos Estados 

Unidos com homens e mulheres com idade igual ou superior a 71 anos, a 

prevalência de geral de depressão de 11,19%. A prevalência foi semelhante para 

os homens (10,19%) e mulheres (11,44%) (STEFFENS et al., 2009).  

Na verdade, hoje em dia está bem estabelecido que a depressão e 

estados depressivos estão relacionados ao mau prognóstico de outras doenças 

somáticas e metabólicas, incluindo morbidades cardiovasculares 

(FIEDOROWICZ, 2014). A depressão também está intimamente relacionada ao 

declínio cognitivo, demência e fragilidade na população idosa (VAUGHAN et al., 

2015). Por isso, consideramos que a avaliação da mortalidade por transtornos 

afetivos pode ser "a ponta do iceberg" e não representa toda a extensão do 

impacto de mortalidade dos transtornos psiquiátricos na mortalidade de idosos. 

Mesmo assim, à medida que o diagnóstico de mortalidade por condições de 

saúde mental melhorou no Brasil, a análise das tendências de mortalidade por 

transtornos afetivos pode ser considerada relevante.  

A análise de dados realizada aqui mostrou uma tendência interessante 

em que idosos mais velhos morreram por transtornos afetivos e suicídios com 

mais frequência do que a população idosa mais nova. No entanto, enquanto as 

mortes por suicídio apresentaram frequência maior e estável no período 

analisado, as mortes com causas ligadas aos transtornos afetivos tendem a 

aumentar em indivíduos com mais de 80 anos e essa tendência foi similar entre 

homens e mulheres. No entanto, os indicadores de morbidades mostraram que 

os idosos mais jovens eram mais frequentemente hospitalizados do que 
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indivíduos mais velhos, apesar da frequência de óbitos nos hospitais serem 

maiores em grupos mais velhos do que outros. 

A partir desses resultados, dois problemas relevantes podem ser 

considerados aqui. Em primeiro lugar, a respeito ao aumento das tendências de 

mortalidade por transtornos afetivos em idosos mais velhos (> 80 anos). Apesar 

de o aumento da mortalidade ser potencialmente relacionado à melhora no 

diagnóstico de causas de mortalidade psiquiátrica, a investigações prévia, 

realizada por Crumpacker (2008), considera que a depressão na vida adulta é 

um importante fator de risco para a morte por suicídio. Já, Varnik (2012), estimou 

que em 2008 quase 800 mil pessoas morrem por suicídio que é 1,4% da 

mortalidade total e 15% da mortalidade por lesões. A taxa de suicídio para o 

mundo como um todo é estimada em 11,6 por 100 mil habitantes. A taxa de 

suicídio masculino-feminino do suicídio é mais alta na Europa (4%) e a mais 

baixa na região do Mediterrâneo Oriental (1,1%). 

Em relação à associação entre sexo e suicídio, é sabido esta causa de 

mortalidade é maior no sexo masculino do que nas mulheres e, portanto, o 

homem mais velho pode ser considerado o principal grupo de risco de suicídio. 

Para explicar essas importantes diferenças epidemiológicas de gênero, 

desenvolveu-se o "conceito de depressão masculina", sabe-se que os homens 

são resistentes em tocar nos seus problemas e tendem a mascarar a depressão por 

uma série de caminhos. Assim, os homens, podem ser associados a uma 

proporção significativa de casos não detectados ou não tratados de transtornos 

afetivos, especialmente a depressão.  

As taxas de suicídio encontradas em idosos brasileiros > 80 anos podem 

ser tratadas como um importante problema de saúde pública, e seria relevante 

estabelecer um programa preventivo específico com o objetivo de prevenir a 

tentativa de suicídio, uma vez que a frequência de suicídio em idosos mais 

longevos não é universal e é potencialmente reversível.  

No entanto, como é comentado por Briggs et al., (2018), as intervenções 

destinadas a melhorar a detecção e o tratamento da depressão e do 

comportamento suicida na vida adulta precisam ser direcionadas para vários 

níveis diferentes. Por outras palavras, esses programas podem ser mais 

específicos considerando o impacto de fatores sociais, biológicos, funcionais e 

de saúde complexos que atuam sobre o comportamento dos idosos levando a 
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tentativa de suicídio. A este respeito, os autores comentam que, se as 

campanhas de conscientização pública já são bem-sucedidas na redução do 

estigma em torno das condições de saúde mental em pessoas mais jovens, 

esforços semelhantes são necessários para obter-se bons resultados na 

prevenção do suicídio dos mais velhos. A partir de nossos resultados, também 

sugerimos que, na população idosa, esses programas poderiam ampliar suas 

ações para prevenir e incentivar o tratamento dos transtornos afetivos, 

culminando assim com a prevenção do suicido.  

Considerando o contexto específico do Brasil, a análise da curva de 

regressão conjunta dos transtornos afetivos e a mortalidade por suicídio aqui 

realizada sugerem que os atuais serviços de saúde construídos para atender à 

lei da reforma psiquiátrica brasileira, não apresentaram ações efetivas para 

diminuir os indicadores de mortalidade e morbidades de indivíduos idosos com 

transtornos afetivos. Isso porque, apesar de ter ocorrido uma diminuição na 

frequência de internações, principalmente a partir do ano de 2012, bem como no 

período de hospitalização (em dias) e nos custos de hospitalização, em geral o 

número de casos de transtornos afetivos e mortes por suicídio não diminuíram 

consistentemente no período analisado aqui. Considerando que existe uma 

estrutura de serviços de saúde mental pertencente à Rede Brasileira de 

Cuidados Psicológicos, os esforços para melhorar a atenção específica aos  

idosos poderiam ser construídos nos próximos anos. Essa ação poderia ser 

similar a outras que já ocorrem como para os fatores de risco para doenças 

crônicas não transmissíveis, como glicose para rastreamento de diabetes 

mellitus tipo 2, pressão arterial, circunferência da cintura, níveis de colesterol 

para rastreamento de doenças cardiovasculares, mamografia para rastrear o 

risco de câncer de mama. 

 Um programa de detecção de transtornos afetivos em unidades básicas 

de saúde viável através de profissionais de enfermagem (por exemplo), 

treinados em uso de ferramentas para identificar possíveis sintomas 

depressivos. Existem vários instrumentos fáceis de serem aplicados e de 

baixíssimo custo, como a escala de depressão geriátrica (GDS) que poderia 

identificar potenciais pessoas idosas depressivas e suicidas. Neste contexto, o 

presente estudo poderia ser usado como base para desenvolver investigações 
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de intervenção relacionadas à detecção de transtornos afetivos e ideação suicida 

em grupo de idosos.  

Além disso, acreditamos que esta iniciativa poderia ter impacto econômico 

nas internações e no custo desses serviços. 

Finalmente, é importante comentar que existem algumas limitações 

metodológicas para nosso estudo que devem ser observadas: (1) este é um 

estudo sócio ecológico, portanto, não sabemos o contexto exato em que as 

mortes por transtornos afetivos foram determinadas; (2) algumas variáveis são 

importantes para transtornos afetivos e mortalidade por suicídio, como nível 

educacional, estado civil e presença de comorbidades e fragilidade. Apesar de 

algumas variáveis analisadas aqui, temos dados sobre o estado civil e 

educacional, optamos por focar apenas sexo e idade como co-variável devido a 

uma alta heterogeneidade cultural, social e ambiental brasileira.  
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6 CONCLUSÃO  

 

 O presente estudo buscou avaliar a tendência de mortalidade por TAs e 

também de suicídio observando que: 

 A mortalidade por TA foi ligeiramente maior nas mulheres do que nos 

homens. Ao contrário, nos homens a taxa de mortalidade por suicídio foi alta e 

assim se manteve no período analisado; 

 As taxas de mortalidade por TA e por suicídio foram maiores nos idosos 

mais longevos (com idade igual ou superior a 80 anos) do que no grupo mais 

jovem de idosos. Este resultado foi similar entre homens e mulheres. 

 As hospitalizações e custos hospitalares em decorrência de TAs também 

foram maiores nos idosos mais longevos, com tendência a diminuir ao longo do 

período estudado. 

 O quadro geral dos resultados indica a necessidade de desenvolvimento 

de programas mais efetivos que visem prevenir ou manejar especificamente os 

TAs e o risco de suicídio em idosos brasileiros. 
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Abstract 

Affective disorders (AD), including depression have important epidemiological 

impact on elderly morbi-mortality been also associated to elevate suicide rates. 

However, AD impact on trends elderly mortality, morbidity and Brazilian health 

service cost (hospitalization and outpatient care) need to be more deeply 

investigated. Therefore, this study evaluated the trends of AD and suicide 

mortality in Brazilian elderly population (1996-2015) and in use of health services 

(hospitalization and outpatient care) and their costs in 2009 to 2015 period by a 

socio-ecological analysis using databank evaluable for Health Unic System 

(DATASUS, Brazil Ministry). The study was performed just in elderly subjects (> 

60 years old) considering as co-variables: sex ad age. Linear, Jointpoint and 

multivariate regressions were used to detect change in the trends of AD and 

suicide mortality. Total AD mortality was slightly higher in women (1.2/100.000) 

than men (1.0/100.000). At contrary, suicide mortality rate was higher in men 

(13.5/100.000) than females (2.5/100.000). In both mortality causes, occurrence 

was age-dependent, with higher rates in oldest-old group (> 80 years). 

Hospitalizations by AD was also higher in older group, in both sex. However, 

hospitalization costs trend to decrease in the last four years. The whole of results 

suggests the necessity to construct specific preventive and treatment programs 

for elderly people, since this population presents important biological, functional, 

health and social specificities that are different of find in adults.  

Key-words: aging population, depression, mental health, mortality, 

hospitalization, health service costs 

 

Abbreviations: 

AD – affective disorders 

BPR – Brazilian Psychiatric Reform 

ICD-10 – International Code of Diseases 

SUS – Single Health System 

SIM – Brazilian Mortality Information  
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Introduction 

 

Mental disorders, affect about 350 million people worldwide representing 

approximately 12% of total diseases (Whiteford et al., 2010). Due their 

characteristics, in general population, psychiatric disorders are associated with a 

strong presence of epidemiological panorama, since can interact, aggravate, or 

even constitute independent risk factor for several types of non-transmissible 

diseases, such as cardiovascular diseases (Katon et al., 2006; Bica et al., 2017; 

Daskalopoulou et al., 2016).  In elderly population, affective disorders (AD), 

especially depression is often undetected and inadequately treated (Kok et al., 

2017). 

Furthermore, despite depression to presents similar symptom between 

elderly and younger populations is more common the occurrence of other 

concomitant medical disorders and cognitive impairment (Kok et al., 2017). 

Therefore, in elderly, close association between AD and other organic diseases 

elevate the use of health services (hospitalization and outpatient cares), 

decreasing patient´s life quality and increasing mortality prevalence for direct or 

indirect mental health causes, including suicide (Lutz and Fiske, 2017).  

For this reason, elderly AD could be considered a strategic point in the 

clinical and social management of geriatric patient. It is not an easy task, mainly 

considering middle-income countries, such as Brazil that have experienced a 

rapid increase in their proportion of elderly people (> 60 years old). In this country, 

the protection and rights of people with mental disorders are regulated by a law 

known as the Brazilian Psychiatric Reform (BPR), by Psychological Care Network 
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inserted in the Single Health System (Sistema Único de Saúde, SUS), that is a 

Brazilian universal free healthcare system for all population. This network 

organizes all SUS services related to mental care treatments including 1) primary 

care, 2) accident and emergency care, 3) psychosocial care, 4) hospital and 

ambulatory specialized care, and 5) health surveillance (Garcia et al., 2016).  

Despite advances in Brazilian mental illness care BPR associated, there 

is necessity to evaluate if general mental health services could impact positively 

in elderly population, or there is necessity to consider differential structuration of 

mental health services to attend clinical and social specificities of the elderly 

population. Based in this context, the present  study evaluated trends of mortality 

of elderly AD-diagnosed or who committed suicide from 1996 to 2015, and also 

morbidity (hospitalization and outpatient care) and Brazilian health service cost 

related to elderly AD-diagnosed.  

 

Materials and Methods 

Study design 

 A socio-ecological study was carried out to determine AD mortality, 

depression hospitalization and its health service cost of elderly people (> 60 years 

old). All data used in the analysis were obtained from databank provided by SUS 

(DATASUS) maintained with government information of Brazil Health Ministry.   

 

AD and Suicide mortality trend analysis 

The AD and suicide mortality trend in Brazilian elderly were performed 

considering 1996 to 2015 years. In this period all death causes were classified 
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according International Code of Diseases, ICD-10 making it possible to compare 

them over time. In the analysis, are included two years that mark important events 

in mental health care in Brazil.  In 2001 BPR was approved and in 2011 was 

implanted Psychological Care Network which manages all services related to 

mental health in Brazil. To perform these analysis, data were obtained from 

Brazilian Mortality Information (SIM) coordinated by Department of Health 

Analysis Situation of Secretariat of Health Surveillance, Brazilian Health Ministry 

together with the States and Cities Health Secretariats. In this study were 

analyzed number of deaths counted according to the place of residence of the 

deceased. AD mortality causes are group in the F30-39 ICD-10 classification that 

includes follow psychiatric diseases: manic episodes (F30), bipolar disorder 

(F31), depressive episodes (F32), depressive recurrent disorders (F33), humor 

disorders (F34), affective mood persistent disorders (F34) and other affective 

humor disorders (F38). We consider all AD disorders to analyzed mortality trend 

since depressive symptoms are present in most of these morbidities. 

Furthermore, sometimes is not possible to perform an accurate psychiatric 

diagnosis in elderly people due presence of comorbidities and other intervenient 

variables. Co-varieties influence on AD and suicide mortality include sex, and 

three elderly age group: 60 to 69; 70 to 79 and > 80 years. 

 

AD morbidity analysis 

Brazilian elderly morbidity presenting AD diagnosis was evaluated by 

hospitalization trend considering data from 2009 to 2016 period, since this period 

presented all governmental evaluable data to conduct epidemiological analysis. 

From BPR law, psychiatric hospitalizations is limited to general hospitals and just 
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when occur critical psychiatric conditions of patients, which can mean a threat to 

the patient's own life or to the lives of others. In other words, at principle there is 

no long-term hospitalization in Brazil for mental health patients. Therefore, 

analysis of elderly AD hospitalizations could be considered an indicator of this 

psychiatric problem. To conduct this analysis, morbidities data were obtained 

from the Hospital Information System of SUS-SIH/SUS, managed by the Ministry 

of Health, through the Department of Health Care, together with the State Health 

Secretariats and the Municipal Health Secretariats, being processed by 

DATASUS – Department of Informatics of the SUS, of the Executive Secretariat 

of the Ministry of Health. The hospital units participating in the SUS (public or 

private agreement) send the information of hospitalizations made through the IAH 

– Authorization for hospital admission, for municipal managers (if in full 

management) or state (for others). This information is consolidated in DATASUS, 

forming a valuable database, containing data of most of the hospitalizations 

performed in Brazil. Outpatient care costs were also obtained from this same 

databank information. However, the period analyzed was shorter (2009 to 2016) 

than AD and suicide-mortality analysis, since just from 2008 these data are 

available for analysis.  

 

Statistical analysis 

Epidemiological data were organized in Excel program datasheet. Annual 

total number of deaths in > 60 years were included for the analysis of mortality 

trends. Trends were analyzed here using Jointpoint regression analysis using a 

free software developed by Surveillance Research Program, National Cancer 

Institute (USA) that is also use to analyse trends by other mortality causes. The 
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tests of significance use a Monte Carlo Permutation method. The models may 

incorporate estimated variation for each point (e.g. when the responses are age 

adjusted rates) or use a Poisson model of variation. In addition, the models may 

also be linear on the log of the response (e.g. for calculating annual percentage 

rate change). In Jointpoint regression the jump model and comparability ratio 

model provide a direct estimation of trend data where there is a coding change, 

which causes a "jump" in the rates, but is assumed not to affect the underlying 

trend. The software automatically locates the discontinuity or "jump" halfway 

between this last data point and the next one (Kim et al., 2000). This analysis can 

be use to evaluate the effect of regulatory action by health services as performed 

by Wheeler et al (2017) that performed an ecological study to analyse the impact 

on the incidence of suicide and non-fatal self-harm of regulatory action in 2003 to 

restrict the use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in under 18s. 

 

 

Results 

 

 Figure 1 presents general AD and suicide trends for Brazilian elderly 

according sex and age-group. Total AD mortality rate was low and slightly higher 

in women (1.2/100.000) than men (1.0/100.000). On the other hand, total suicide 

mortality rate was higher in men (13.5/100.000) than females (2.5/100.000). In 

both mortality causes, occurrence was age-dependent, with higher rates in 

oldest-old group (> 80 years), intermediary rates in 70 to 79 years and lower rates 

with elderly 60-69 years old. 

Table 1 shows a synthesis of main data of AD and suicide mortality 

analysis, describing annual percentage change (APC) and regression 
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significance data according sex and age-groups. In males, AD mortality trend did 

not change significantly among period analysed here (Figure 2). At contrary, 

females with 60 to 79 years presented a significant linear increase in AD mortality 

frequency with an estimated 5.58% increment in AD deaths by year. Oldest-old 

females follow similar tendency of AD increase mortality until 2006, with higher 

APC value (near to 20% by year). However, from 2006 to 2015 this trend 

stabilized, even though AD mortality rates remained higher than observed in 

younger women (Figure 3). 

In relation to suicide mortality trends, males showed stable and higher 

rates without significant changes (Figure 2). On the other hand, females aged 

with 60-69 years increased significantly suicide mortality rates. Females aged 

with 70-79 presents change in their suicide mortality pattern. From 1996 to 2007 

suicide rates decreased significantly.  However, from 2007 to 2015, the curve 

reversed, with a significant increase in these deaths (Figure 3). Similar to men, 

oldest-old women (> 80 years) presented higher and no change suicide mortality 

rates. 
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Figure 1- Trends in mortality from affective disorders (AD) and suicide in Brazilian 
elderly people (/100,000 hab) in the period from 1996 to 2015, according to an 
ecological analysis based on data available in DATASUS (Ministry of Health, 
2017). 

 

Second analysis performed here is respect to AD hospital morbidities 

indicator. Main results are presented in Figure 4, for men and Figure 5 for 

females.  Data obtained from 2009 to 2015 indicated higher frequency of AD-

males hospitalized with age ranging 60 to 69 years (1.99 ± 0.127/ 1000 

hospitalizations) than males grouped to 70-79 years (0.75  ± 0.04/ 1000 

hospitalizations) and > 80 years (0.24 ± 0.03/1000 hospitalizations). 

Complementary analysis showed no-changing pattern in this frequency in the 

period analysed here (Fig. 4A).  Other variable analysed is respect to mean time 

(days)  that AD patients remained in the hospital. Again, elderly grouped to 60-

69 years presented higher mean time of hospitalization than other AD subjects. 

However, in general mean time of hospitalization present a trend to decrease 

from 2012 year (Fig. 4B).  
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Table 1 Annual percentage chance (APC) and statistical data of Brazilian elderly 

affective disorders (AD) and suicide mortality, by sex and age-group in 1996-

2015 period. 

Sex Age-group  

(years) 

APC Regression data 

 Period Value Equation p value 

AD-Male 60-69 1996-2015 -0.10 Y= 4.51 – 0.0009x 0.378784 

 70-79 1996-2015 0.54 Y = -8.10 + 0.005x 0.053468 

 > 80  1996-2015 0.73 Y = -11.74 + 0.007x 0.111706 

AD-Female 60-69 1996-2015 6.29* Y = -122.97 + 0.063x 0.000007 

 70-79 1996-2015 4.87* Y = -95.1 + 0.054x 0.000260 

 > 80  1996-2006 19.1* Y = -349.06 + 0.74x 0.000314 

  2006-2015 0.55 Y = -9.57 + 0.0055x 0.771058 

Suicide-Male 60-69 1996-2015 -0.10 Y = 4.51 – 0.00099x 0.695546 

 70-79 1996-2015 0.10 Y= -  8.10 + 00053x 0.053468 

 > 80  1996-2015 0.73 Y = - 11.74 + 0.0072x 0.111706 

Suicide-

Female 

60-69 1996-2015 1.75* Y = - 33.79 + 0.017x 0.000675 

 70-79 1996-2007 -2.79* Y = 57.578 – 0.028 0.002757 

  2007-2015 3.48* Y= -67.85 + 0.034 0.006248 

 > 80 1996-2015 -1.24 Y = 25.80 – 0.012 0.162679 

* Indicates that the Annual Percentage change (APC) is significantly different from 
zero at alpha = 0.05 level 

 

Hospitalization mortality rate was also compared among AD elderly with 

different age groups. As expected older-group (> 80 years) presented higher 

mortality rate frequency than younger elderly. Among 2010 to 2012 occurred 

increase in the mortality frequency with elderly  > 80 years (Fig. 4C).  
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After a brief decline in this frequency, that occur in 2013 year, this indicator 

started to rise again (Fig. 4C). A complementary comparison was performed 

between all-causes and AD-hospital mortality rate. As can see in Fig. 5D both 

death groups showed trend to increase according to age, despite the hospital 

mortality rate to be lower in AD-group than all-cases group.  
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Figure 2 – Affective disorders and suicide mortality of 
Brazilian male elderly (> 60 years) during the period 1996-2015. The graphs show 
regression curves (blue line) and Jointpoints, where significant changes occur (p 
<0.05) in the curves of mortality represented by different collisions (green and red 
lines). The brown squares represent the mortality /100,000 hab observed from 
the data. 
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Figure 3 – Affective disorders and suicide mortality of Brazilian elderly women (> 
60 years) during the period 1996-2015. The graphs show regression curves (blue 
line) and Jointpoints, where significant changes (p <0.05) occur in the mortality 
curves represented by different collisions (green and red lines). The brown 
squares represent the mortality /100,000 hab observed from the data. 
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Figure 4 – Considering the Brazilian men elderly in the period of 2009-2015 in 
(A) AD hospital morbidities/1000 hospitalizations, (B) AD mean time in Hospital 
(days), (C) AD Hospital Mortality Rate and (D) Hospital Mortality Rate. 
 

In females, AD-hospitalization frequency presented a similar pattern 

observed in elderly males, with higher number of AD-hospitalization concentred 

in elderly aged among 60 to 69 years (Fig. 5A).   

Mean time (in days) than elderly females remained in the hospital was 

influenced by age just from 2013 year that older females started to remain more 

time hospitalized than younger female (Fig. 5B).  Comparison between hospital 

mortality rate in the period analysed showed similar results found to elderly 

males, trending to increase according age (Fig. 5C).  Other information about this 

variable is respect that hospital mortality rate in the period analysed here was 

higher in men (11.76 ± 1.19/100.000 hospitalizations) than females (10.93 ± 

0.90/100.000 hospitalizations) (Fig. 5D).  
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Figure 5 –Health services costs related to affective disorders (AD) in Brazilian 
elderly population; (A) annual hospitalization and outpatient care costs. (B) trends 
comparison by the three elderly groups of rate costs by AD hospitalizations to 
2009-2015 period (U$ dollar, R$ 3.20 = U$ 1.00); (C) trends comparison of growth 
rate costs (%) with AD treatment and other all-cases in relation to 2009 year 
during 2009-2016 period. 
 

 Health cost indicators were also analysed of Brazilian elderly AD-

diagnosed in the period of 2009 to 2016.  Considering large similarity in the values 

found to males and females, we opted to present these data jointed information 

obtained for each sex (Figure 6). Economic costs of AD hospitalization were 

initially evaluating considering % of these cost in relation to cost of hospitalization 

for all-diagnosed causes. In general, AD-hospitalization costs represented 0,25 

± 0.05 % of all costs. Most cost were spent with AD-older patients (> 80 years) 

trended to decreased from 2012 year (Fig. 6A). Mean value for each 

hospitalization (in U$ dollar) is presented in Fig.6B. As can see this value was 

similar among different age-groups and trended to decrease from 2011 year.  
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Another analysis from these data showed that mean value of each hospitalization 

trend to be similar between AD-patients and patients hospitalized by all-

diagnosed causes (Fig. 6C).  In both groups values trend to decrease in the 

period investigated mainly in older patients (> 80 years-old) (Fig. 6D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 Economical cost indicators related to AD-elderly hospitalizations among 
2009 to 2015 years. 
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Discussion 

 

 The present investigation performed a socio-ecological trend analysis of 

Brazilian elderly AD mortality, also considering suicide mortality that is an 

important mental health condition. Additionally, some morbidity indicators in AD 

elderly patients was also evaluated, as well as, associated-hospitalization costs. 

AD-mortality presented similar trend between males and females, whereas 

number suicides in elderly males was consistently higher that females. In both 

mortality causes, older subjects (> 80 years old) presented higher mortality rates. 

Trends in these mortality rates trend to change in some situations, as well as 

morbidity indicators suggesting influence of health services actions related to 

management of these psychiatric morbidities.  Therefore, it is important to discuss 

these points to evaluate potential impact of BPR on elderly population that 

present some AD clinically diagnosed or some psychiatric condition that cause 

suicide death. 

AD diseases have important role in the elderly health and life quality, since 

depressive states including major depression has been associated with morbi-

mortality in this age-group. However is not easy to evaluate general impact of 

depression on elderly mortality considering socio-ecological data. This reason of 

difficulty is related to fact that depression or depressive states associated with 

other psychiatric disorders can be considered a heterogeneous syndrome. 

Furthermore, effect psychological and somatic symptoms can be highly variable. 

An analysis of a sample of patients identified 1030 different profile symptoms in 

elderly subjects according diagnosed DSM-V criteria (Fried, Nesse 2015). For 

this reason, we opted to include in our mortality analysis elderly clinically 
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diagnosed by some AD conditions included in the F30-39 ICD-10 classification. 

It is important to comment that, due lower number of elderly that mortality cause 

is considered some AD condition, we are not able to find large number of 

ecological studies involving similar analysis. On the other hand, there are great 

number of studies about suicide and suicide attempt in elderly population, 

including previous Brazilian investigations (Minayo et al., 2010; McMinn et al., 

2016; De Jonge et al., 2017; Holzel et al., 2017; Silva et al., 2018) 

Considering AD trends mortality analyzed here, is important to point out 

that population-based studies have demonstrated that over 8% of community-

dwelling older people aged 50 years and over have clinically relevant depressive 

symptoms (O Regan et al., 2013).  This prevalence is higher if is considered 

elderly > 70 years old (Steffens et al., 2009). A cross-sectional study performed 

in 49,025 Brazilian adult subjects showed that 9.7% presented some degree of 

depressive symptoms and 3.9% had major depression. However, despite authors 

performed an age-correction of these values AD prevalence on elderly population 

was not specifically studied (Barros et al., 2017). In fact, nowadays is well 

established that depression and depressive states are related to poor prognosis 

of other somatic and metabolic diseases including cardiovascular morbidities 

(Zhang et al., 2018). Depression as also closely related to cognitive decline, 

dementia and frailty in the elderly population (Vaughan et al., 2015).  

For this reason, we consider that mortality evaluation by AD-cause could 

be “the tip of iceberg” and did not represent all extension of mortality impact of 

these psychiatric disease on elderly mortality.  Even so, as the diagnosis of 

mortality by mental health conditions has been improved in Brazil analysis of AD 

mortality trends could be considered relevant. Data analysis performed here 
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showed an interesting trend in the elderly mortality by AD and suicide causes. 

Clearly, older elderly died by AD and suicide more frequently than younger elderly 

population.  However, whereas suicide deaths presented higher and stable 

frequency in the period analyzed, deaths by AD-causes trend to increase in > 80 

years subjects, and this trend was similar between males and females. However, 

morbidities indicators showed that younger elderly were more frequently 

hospitalized than older subjects, despite frequency of deaths in hospitals to be 

higher in older group than others.  

From these results, two relevant issues could be considered here. First, is 

respect to increase of AD mortality trends in older subjects (> 80 years). Despite 

the increment in AD-mortality to be potentially related to improvement in the 

diagnosis of psychiatric mortality causes, prior investigations, as performed by 

Crumpacker (2008) consider that depression in later life is an important risk factor 

for death by suicide. Estimative have indicated that almost 800,000 persons die 

by suicide attempt (Varnik, 2012). In relation of association between sex and 

suicide, is well known that its mortality cause is higher in male than females, and 

therefore, older male could be considered main suicide risk group. In order to 

explain these important epidemiological gender differences was developed the 

“concept of male depression” that could present differential and many times no 

detectable depressive symptoms, that many times are not recognized as 

depression (Krumm et al., 2017).  Recent studies about this epidemiological 

evidence, as performed by Briggs et al (2018) have suggested that maintenance 

of suicide rates in older subjects could be associated to significant proportion of 

undetected or untreated cases of AD, especially depression. 
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The maintenance of high frequency of suicide in very older elderly is not 

universal and is potentially reversible. For example, studies such as developed 

by Shah et al (2016) estimated a suicide decline in later life, suicide rates remain 

high in older people (Shah et al, 2016). Therefore, suicide rates found in Brazilian 

elderly > 80 years could be treated as important public health with specific 

preventive program with aim could be prevent suicide attempt.  

However, as is commented by Briggs et al (2018), interventions aimed at 

improving detection and treatment of depression and suicidal behavior in later life 

need to be targeted at several different levels. On the other words, these 

programs could be more specific considering the impact of complex social, 

biological, functional and health factors that act on elderly behavior leading to 

suicide attempt. In this respect, authors comment that if public awareness 

campaigns have been successful in reducing the stigma around mental health 

conditions in younger people, similar efforts are required to focus on later life 

subjects with suicide risk. From our results, we also suggest that, in elderly 

population these programs could extend their action to prevent concomitantly 

suicide and AD diseases.  

Considering the specific Brazil context, Jointpoint regression curve 

analysis of AD and suicide mortality performed here suggest that current health 

services constructed to attend BPR law did not present affective actions to 

decrease mortality and morbidities indicators of AD elderly subjects. This 

because, despite to be occurred a decrease in the frequency of AD 

hospitalizations, mainly from 2012 year, as well as in the period of hospitalization 

(in days) and in the hospitalization costs, in general the number of AD and suicide 

deaths did not consistently decrease in the period analyzed here. Considering 
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that exist a very good structure of mental health services belong to Brazilian 

Psychological Care Network, efforts to improve specific attention to elderly 

subjects could be constructed in the next years.  Similar to other risk factors to 

chronic non-transmissible diseases, such as glucose to screening diabetes 

mellitus type 2, blood pressure, waist circumference, cholesterol levels to 

screening cardiovascular diseases, mammography to screening breast cancer 

risk, a program of AD detection in basic health units  

would be feasible through of trained nurse professionals in use of tools to identify 

possible depressive symptoms. There are several easy and ship instruments, 

such as geriatric depressive scale (GDS) that could to identify potential 

depressive and suicide elderly people. In this context, present study could be use 

as base to develop intervention investigations related to detection of AD and 

suicide ideation on elderly group. Furthermore, this initiative could have some 

economic impact in the hospitalizations and cost of these services.  

Finally, it is important to comment that there are some methodological 

limitations to our study that must be noted: (1) this is a socio-ecological study, 

therefore we don´t know the exact context that AD deaths were determined; (2) 

some important variables are risk to AD and suicide mortality, such as education 

level, marital status and presence of comorbidities and frailty. Despite for some 

variables analyzed here we have data of educational and marital status, we opted 

to focus just sex and age as co-variable due a high Brazilian cultural, social and 

environmental heterogeneity. Therefore, complementary studies to evaluate 

influence of these and other social variables in AD and suicide mortality trends of 

Brazilian elderly, needs to be performed from future investigations. 
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