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RESUMO 

A ansiedade é uma experiência normal em qualquer idade, mas merece uma atenção especial no indivíduo 

idoso. O idoso tem vivido uma vida social mais intensa como freqüentar cursos, festas ou mesmo lidar com 

novas tecnologias.Sintomas de ansiedade social podem surgir ou se acentuar nestas situações, prejudicando a 

integração do indivíduo à sociedade e à família. .A depressão é uma grande preocupação para o idoso. A 

importância do diagnóstico da doença depressão para diferenciar sintomas depressivos de sentimento de 

tristeza ou síndrome depressiva .Trata-se de um estudo, do tipo caso-controle investigando ansiedade em 

situações de convívio social em 61indivíduos  com 60 anos de idade ou mais e um grupo de 60 jovens até 35 

anos.Responderam um questionário, escalas de ansiedade,fobia social ,esquiva e desconforto, medo de 

avaliação negativa e depressão.De acordo com os resultados obtidos a ansiedade pode estar relacionada a 

fatores biológicos, psicológicos e sociais  que diagnosticados precocemente podem ser tratados por 

medicamentos , psicoterapia ou uso da estratégia adequada melhorar a adaptação do idoso.A realidade é que 

o perfil do idoso mudou e a qualidade de vida também,o que gerou necessidades diferentes,novos desafios.É 

um assunto que requer maiores estudos com o intuito de apontar estratégias que auxiliem na prevenção ou 

que aponte fatores que melhorem a adaptação do idoso. 
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ABSTRACT 

 
 

The anxiety is a normal experience in any age, but deserves a special attention in the individual aged. The 

older has lived a social life more intense like to frequent course, parties, and even having to deal with new 

technologies. Anxiety social symptom can appear or emphasize in these situation, harming the interaction of 

the individual to society or family. Depression is a big concern for the older. The principal�s symptoms of the 

diagnostic for depression are the change of appetite, agitation or retard psychomotor, energy diminution or 

excess tiredness, guilt sensation, difficulty on concentration and thoughts recurrent of death or suicide. It�s 

about a studied, of the type control-case investigating anxiety in sociability situation in 61 individual with 60 

years old or more and a group of 60 teenagers until 35 years. The responded a questioner, anxiety scale, 

social phobia and depression. According to the final results the anxiety can be related to five factors groups 

and that precocious diagnostics can be treated by medicaments or psychotherapy. The prevention, quality of 

life of the older and the adequate treatment for the social integration of the older to society constitute 

efficient measure of prevention and therapeutic. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

A ansiedade é uma emoção normal no ser humano em qualquer idade, sendo  fundamental para 

a detecção e antecipação de ameaças e para a modulação da atividade cognitiva.A ansiedade passa a ser 

patológica quando se torna excessiva ou se prolonga além do esperado causando impacto negativo na 

vida do indivíduo. A ansiedade , tanto no idoso quanto no jovem é caracterizado por sintomas físicos  

(taquicardia, palpitações, boca seca, hiperventilação, sudorese), alterações comportamentais ( agitação, 

insônia, reação exagerada a estímulos, medos) e fenômenos cognitivos ( nervosismo, apreensão, 

preocupação, irritabilidade e distraibilidade) ( Ramos,2000). 

 

A ansiedade afeta o idoso de forma um pouco diferente do que o indivíduo jovem. Mais 

recentemente, Deptula et al.(1993) examinaram a relação entre o estado emocional e o desempenho 

num teste de memória em 45 voluntários com idades entre 19 e 35 anos comparados com um grupo de 

mesmo tamanho de pessoas normais com 60 a 78 anos. Dentro do grupo de idosos, observou-se que, 

quanto maior o nível de ansiedade pior o desempenho na tarefa, fato não observado entre indivíduos 

mais jovens. Estas observações sugerem que pessoas idosas, mesmo sem patologias psiquiátricas, 

podem ter seu desempenho em diversas tarefas prejudicado mesmo por baixos níveis de ansiedade. 

 

Os sintomas ansiosos se apresentam em associação a diferentes contextos de vida como uma 

resposta esperada a estes ou como conseqüência das alterações fisiológicas decorrentes do sofrimento 

ou estresse. Algumas formas de ansiedade podem trazer problemas diagnósticos em indivíduos idosos 

onde um ataque de pânico, por exemplo pode gerar sintomas do tipo opressão procordial, falta de ar e 
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sensação de morte iminente que podem se confundir com um quadro de angina ou mesmo infarto 

agudo do miocárdio. A maior prevalência de doenças circulatórias em idosos toma esta distinção 

particularmente importante. Pacientes idosos apresentam também maior prevalência de alterações 

pulmonares potencialmente causadoras de ansiedade como embolia e doença pulmonar obstrutuva 

crônica. A sensibilidade à cafeína parece aumentar com a idade facilitando o aparecimento de sintomas 

de ansiedade mesmo em doses relativamente baixas. Muitas vezes o simples controle da ingestão da 

cafeína pode eliminar ou aliviar significativamente os sintomas de ansiedade e insônia em pacientes 

desta faixa etária.(RAMOS,2000) Vários medicamentos de uso comum em idosos podem também 

levar à ansiedade,como broncodilatadores ( isoproterenol,teofilina) e alguns bloqueadores de canais de 

cálcio ( verapamil, nefidepina). Neurolépticos podem gerar acatisia que confunde a ansiedade pela 

agitação e inquietação. Drogas sedativas, ansiolíticos ou hipnóticos podem estar associados à ansiedade 

rebote ( Ramos e Bernik, 1997). 

 

Patologias clínicas comuns na terceira idade podem cursar com sintomas ansiosos. Ente eles 

destacam-se o hipertireoidismo, diabetes melitus e a doença de Parkinson, esta última com relatos de 

co-morbidade com transtornos ansiosos de até 38 % dos casos (Koller e Megaffin, 1994); sintomas 

ansiosos e agitação podem também acompanhar outros quadros neurológicos como acidente vascular 

cerebral, síndrome pós-concussão, demências , esclerose múltipla, miastenia, doença de Huntington 

doença de Wilson e tumores cerebrais. 

Do ponto de vista psicológico e comportamental, a ansiedade no idoso apresenta algumas 

características particulares. Medo de situações como assaltos e atos violentos, dificuldades de lidar com 

mudanças do estilo de vida e do convívio social parecem ter um impacto mais intenso nesta população 
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( SHEIK et al, 1991).Além disso, a associação entre sintomas depressivos e ansiosos que já são comuns 

em outras faixas etárias torna-se freqüente entre indivíduos idosos. 

 

Neste contexto, esta dissertação irá avaliar algumas condições clínicas e padrões de 

comportamento que se apresentam em associação com sintomas ansiosos. Neste trabalho o tópico a ser 

estudado é a ansiedade social para investigar o impacto desta dificuldade social sobre o comportamento 

do indivíduo idoso além de ser um tema relativamente pouco estudado em nosso meio. 

 

 

1.2 Ansiedade e Fobia social 

 

 

 Será apresentada a definição de ansiedade e de fobia social, a relevância médico-social, o 

impacto sobre a vida do paciente dos cuidadores (no caso dos idosos), a importância de se identificar os 

sintomas e se tratar adequadamente além de indicar quais as formas possíveis de tratamento 

principalmente para a população idosa. Apresentar revisão de literatura sobre estes aspectos . 

Ansiedade é uma emoção normal que ocorre em qualquer idade e serve como um sistema de 

alerta para uma pessoa frente a um evento nocivo ou perigosos.  

Passa a ser mórbida quando se torna excessiva, prolongada ou injustificável e , dessa forma, 

causa sofrimento ou prejudica o desempenho da pessoa no trabalho, na escola , na interação social e no 

lazer. 
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A ansiedade é definida como um estado de humor desconfortável, uma apreensão negativa em 

relação ao futuro, uma inquietação interna desagradável. Inclui manifestações somáticas ( desconforto 

respiratório, sudorese, palpitações, parestesias, tensão muscular, tremores, náusea, insônia, diarréia, 

etc). Nos idosos, a ansiedade pode perturbar funções cognitivas, exacerbar doenças físicas e/ou fazer 

parte de uma doença física não-reconhecida(MENON e CUSTÓDIO,2005). 

 

A ansiedade pode ser definida como um estado de apreensão, inquietude e tensão, com uma 

sensação de tonalidade desagradável de que algo de ruim esta para acontecer ou de que se corre algum 

risco. A ansiedade pode surgir em diversas circunstâncias como, por exemplo, frente a eventos novos, 

em situações de adaptação, na vigência de dor, ante a perspectiva de punição e de frustração e em 

ocasiões nas quais se é submetido a avaliação. Outras vezes, este estado ocorre sem uma relação clara 

com situações ambientais. Deve-se lembrar que, freqüentemente,  

a ansiedade leve ou moderada  pode contribuir para um melhor desempenho do indivíduo sendo 

um poderoso motivador do comportamento. Neste caso, trata-se de um estado de ânimo normal e útil. 

Entretanto a ansiedade excessiva ou patológica pode se colocar a desserviço da adaptação, do 

desempenho e do bem-estar.(ROCHA e REIMÃO,1999). 

 

Segundo a classificação psiquiátrica norte-americana (DSM-IV), os Transtornos de Ansiedade 

compreendem: 1. Transtorno de Ansiedade Generalizada; 2. Transtorno do Pânico com ou sem 

Agorafobia; 3.Agorafobia sem história e Pânico; 4. Fobia Social; 5. Fobia Específica; 6. Transtorno 

Obsessivo-Compulsivo; 7.Transtorno de Estresse Pós-Traumático; 8.Transtorno de Estresse Agudo; 9. 

Transtorno de Ansiedade devido a uma condição Médica Geral;  
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10.Transtorno de ansiedade induzido por Substância. Um outro transtorno de interesse é o 

transtorno de Ajustamento com Ansiedade. 

 

A atual classificação da Organização Mundial de Saúde (CID-10),no capítulo de Transtornos 

Neurológicos relacionados ao Estresse e a Somatoformes, apresenta os seguintes transtornos de 

interesse: 1.Transtornos Fóbico- Ansiosos (Agorafobia, Fobias Sociais, Fobias Específicas); 2. Outros 

transtornos ansiosos (Transtorno do Pânico, Transtorno da Ansiedade Generalizada, Transtorno Misto 

de Ansiedade e Depressão); 3. Transtorno Obsessivo-Compulsivo; 4.Reação ao Estresse Grave e 

Transtornos de Ajustamento. 

 

O processo de envelhecimento traz consigo mudanças na estrutura social e familiar em 

diferentes níveis. Talvez as mudanças mais conhecidas sejam aquelas relacionadas com a maior 

importância que os filhos passam a ter na vida familiar com a conseqüente perda de influência das 

pessoas mais idosas.O envelhecimento da população em geral trouxe, mais recentemente, uma série de 

mudanças culturais com um aumento da procura por parte do indivíduo idoso no sentido de se integrar 

às atividades sociais com pessoas externas à família e administração de sua vida com maior autonomia. 

Estas exigências podem levantar problemas anteriormente não enfrentados. Em primeiro lugar, a 

convivência com pessoas da mesma idade está geralmente associada à freqüência a diferentes 

atividades sociais, terapêuticas e pedagógicas que levam a uma exposição do indivíduo e a uma suposta 

avaliação por seus pares. Esta pode ser a primeira vez na vida que muitos indivíduos idosos enfrentam 

circunstâncias assim e sintomas ansiosos normais ou excessivos podem aparecer. Além do contato 

pessoal direto, outras situações que envolvem o desempenho de tarefas diante de estranhos podem 

também ser fontes de ansiedade.  
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Freqüentar bancos automatizados, lidar com terminais de computadores ou resolver problemas 

por telefone são atividades cada vez mais comuns para as quais os indivíduos não foram preparados ( 

Ramos,2000). 

 

Situações deste tipo podem agravar ou mesmo desencadear sintomas de ansiedade social 

anteriormente ausente. Ansiedade social consiste no medo, muitas vezes persistente e desproporcional, 

de situações onde a pessoa julga-se exposta à avaliação dos outros ou teme comportar-se de maneira 

vergonhosa ou humilhante. As situações mais freqüentemente temidas por estas pessoas incluem 

participar de festas ou reuniões, falar com estranhos a ser observado quando come, fala ou escreve. 

Sintomas autonômicos e até ataque de pânico podem ocorrer nestas situações ( 

GRETARSDOTTIR,BORDER,MEEKS e DEPP) 

 

No idoso, outros fatores além da insegurança de natureza psicológica podem estar associadas à 

ocorrência da insegurança ou ansiedade social. Medo ou insegurança ao locomover-se, maior lentidão 

de reflexos e tremores de extremidades podem ser vistos como um substrato orgânico para o 

estabelecimento de sintomas ansiosos em situações sociais e merecem uma atenção especial, diferente 

daquela dada ao indivíduo mais jovem. 

 

A timidez e insegurança de indivíduos idosos diante de desafios sociais não são muito 

estudadas, mas a rapidez das mudanças de estilo de vida que estas pessoas tem experimentado justifica 

uma abordagem mais cuidadosa. A ansiedade social pode levar a um isolamento maior e prejudicar 

outras abordagens psicoterapêuticas e pedagógicas importantes para a promoção da saúde. 
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Outro conceito complementar ao da ansiedade social é o de desejo de aceitação social. O desejo 

de aceitação social tem sido definido como a propensão de um indivíduo a fornecer respostas que ele 

considera mais desejadas e aceitas pela sociedade, independente de sua veracidade ou valor (Scagliusi 

et al,2004).Este conceito tem sido explorado devido à influência potencial sobre os resultados obtidos 

em escala de auto-avaliação. Embora uma tendência extrema a este tipo de comportamento possa 

indicar uma patologia psiquiátrica mais séria, é possível que pequenos desvios comportamentais e 

respostas a escalas de avaliação sejam afetados por este traço mesmo em indivíduos normais. 

 

Ansiedade é uma emoção normal que ocorre em qualquer idade e serve como um sistema de 

alerta para uma pessoa frente a um evento nocivo ou perigosos. Passa a ser mórbida quando se torna 

excessiva, prolongada ou injustificável e , dessa forma, causa sofrimento ou prejudica o desempenho da 

pessoa no trabalho, na escola , na interação social e no lazer. 

  

A ansiedade é definida como um estado de humor desconfortável, uma apreensão negativa em 

relação ao futuro, uma inquietação interna desagradável. Inclui manifestações somáticas ( desconforto 

respiratório, sudorese, palpitações, parestesias, tensão muscular, tremores, náusea, insônia, diarréia, 

etc). Nos idosos, a ansiedade pode perturbar funções cognitivas, exacerbar doenças físicas e/ou fazer 

parte de uma doença física não-reconhecida(MENON e CUSTÓDIO,2005). 

 

A ansiedade faz parte do existir do ser humano, motivando-o a novos desafios ou aprisionando 

suas ações e desejos.Conhecida como a Era da ansiedade, a vida moderna caracteriza-se pela sua 

frenética e estressante agitação, competitividade,consumismo, ganância e por vezes inversões de 
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valores tradicionais.A ansiedade , na interpretação de Kaplan,Sadock e Grebb (1997,p.545) é um sinal 

de alerta, que serve para avisar sobre um perigo iminente e possibilita a tomada de medidas para 

enfrentar a ameaça[...] sendo uma resposta a uma ameaça desconhecida,interna,vaga ou de origem 

conflituosa. 

 

Os transtornos ansiosos eram conhecidos tempos atrás pelo nome de neurose,termo que foi 

modificado nessa última década.Sua descrição quanto à enfermidade é conhecida mundialmente por 

meio da  CID-10 (Código Internacional das Doenças � décima revisão) e do DSM-IV( Manual de 

Diagnóstico e Estatística d Transtornos Mentais � quarta revisão).Essa última classificação descreve os 

seguintes transtornos,segundo Kaplan, Sadock e Grebb (1997): transtorno do pânico e agorafobia, fobia 

específica e social,transtorno obsessivo-compulsivo,transtorno de estresse pós-traumático e 

agudo,transtorno de ansiedade devido a uma condição médica,transtorno de ansiedade induzido por 

substâncias e transtorno de ansiedade generalizada.Já a CID-10 (1993) relata os seguintes 

transtornos:transtorno do pânico,transtorno de ansiedade generalizada,transtorno misto de ansiedade e 

depressão e outros transtornos mistos de ansiedade.De maneira sucinta, descreveremos na seqüência s 

principais transtornos de ansiedade. 

 

 

1.2.1 Transtorno do Pânico   

 

Caracteriza-se por ataques recorrentes de ansiedade grave,denominado de ataques de pânico,em 

que podem surgir de maneira abrupta os seguintes sintomas: palpitações; sudorese;tremores;sensação 

de falta de ar e de asfixia;dor ou desconforto toráxico;náusea ou desconforto abdominal;sensação de 
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tontura,vertigem ou desmaio;desrealização(sensação de irrealidade)ou despersonalização(estar 

distanciado de si mesmo);medo de perder o controle ou enlouquecer; medo de morrer; parestesias 

(anestesia ou sensação de formigamento);calafrios ou ondas de 

calor.(KAPLAN;SADOCK;GREBB,1997,p556) 

 

Tem duração relativamente breve,de alguns minutos até aproximadamente uma hora,ocorrendo 

mais em adultos jovens, no início da adolescência e meia idade, sendo as mulheres mais acometidas do 

que os homens, na proporção de duas a três vezes.Quanto ao diagnóstico diferencial devemos estar 

atentos a uma série de transtornos médicos e mentais a saber: 

 

a) doenças cardiovasculares como angina,insuficiência cardíaca congestiva,hipertensão 

prolapso da válvula mitral,infarto do miocárdio; 

b) doenças pulmonares como asma,hiperventilação e embolia pulmonar; 

c) doenças neurológicas como doença cérebro-vascular,epilepsia,enxaqueca,tumor e outras; 

d) doenças endocrinológicas:como diabetes, hipertireoidismo, hipoglicemia, 

feocromocitoma e outras; 

e) intoxicações com drogas como anfetamina, cocaína, maconha, alucinógenos e outras; 

f) abstinência de drogas como álcool, anti-hipertensivos,opiáceos e opióides,sedativo-

hipnótico; 

g) outras condições como anafilaxia,perturbações eletrolíticas,intoxicação por metais 

pesados,lúpus eritematoso sistêmico uremia e outros (KAPLAN;SADOCK;GREBB,1997) 

 



 17 

O tratamento atual invariavelmente leva a uma melhora considerável dos sintomas ansiosos, 

sendo indicadas: 

 

a) a farmacoterapia  

b) as terapias cognitivas e comportamentais; 

c)outras terapias psicossociais como a terapia familiar e psicoterapia orientada para o insight.  

 

 

1.2.2 Transtorno de ansiedade generalizada 

 

Segundo relatos da CID- 10 (1993, p.138), nesse transtorno o indivíduo apresenta: sintomas 

primários de ansiedade na maioria dos dias, por várias semanas e usualmente por vários meses, 

devendo ter elementos de apreensão (preocupações sobre desgraças futuras, dificuldade de 

concentração e outras), tensão motora (movimentação inquieta, tremores, incapacidade de relaxar) e 

hiperatividade autonômica ( sensação de cabeça leve, sudorese, taquicardia, tonturas, desconforto 

epigástrico e outras). 

 

Estudos epidemiológicos sobre a sua prevalência anual revelam uma variação de 3 a 8%, sendo 

as mulheres mais afetadas que os homens na proporção de 2 para 1.No tocante ao diagnóstico 

diferencial, deve-se estar atento às intoxicações com cafeína, abuso de estimulantes, abstinência de 

álcool e de sedativos entre outras (KAPLAN; SADOCK;GREBB,1997). No seu tratamento pode-se 

utilizar a psicoterapia cognitivo-comportamental, de apoio e orientada para o insight e também lançar 
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mão da psicofarmacoterapia, sendo os mais indicados os benzodiazepínicos, a buspirona, a imipramina 

e outros ( KAPLAN;SADOCK;GREBB,op.cit.) 

 

 

1.2.3 Transtorno misto de ansiedade e depressão 

 

Sob o enfoque da CID -10 (loc. cit) só se justifica o uso deste diagnóstico: � Quando ambos os 

sintomas de ansiedade e depressão, estão presentes, porém nenhum conjunto de sintomas, considerado 

separadamente, é grave o suficiente para justificar um diagnóstico�. Kaplan, Sadock e Grebb (1997) 

afirmam que são freqüentemente encontrados em cuidados primários da saúde, sendo que até 60% dos 

pacientes com sintomas depressivos têm sintomas de ansiedade e 30% podem satisfazer os  critérios 

diagnóstico para transtorno do pânico.O diagnóstico diferencial é feito com outros transtornos 

depressivos e de personalidade. No tratamento recomenda-se a psicoterapia cognitiva e a de insight e 

psicofármacos do tipo alprazolam, buspirona e fluoxetina. 

 

 

1.2.4 Fobia específica e fobia social 

 

O termo fobia utilizado nessa classificação, refere-se a um medo irracional, que provoca um 

afastamento da situação temida, levando a sérias restrições no relacionamento social e grave sofrimento 

para o indivíduo portador. 
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Estudos epidemiológicos revelam que a fobia nos EUA atinge 5 a 10 % da população, sendo os 

dois tipos de fobias mais encontradas em mulheres do que em homens. Os critérios para o diagnóstico 

da fobia específica, baseiam-se em um medo acentuado e persistente, excessivo ou irracional, revelado 

pela presença ou antecipação de um objeto ou situação fóbica, como por exemplo voar, alturas, 

animais, ver sangue, sendo que o estímulo fóbico provoca quase invariavelmente, uma resposta 

imediata de ansiedade. (KAPLAN;SADOCK;GREBB,1997,p. 564) Essas fobias podem surgir na 

infância e persistir por décadas. 

 

Os referidos autores relatam que na fobia social esse mesmo tipo de medo, acentuado e 

persistente, de situações sociais ou de desempenho, em que o indivíduo exposto a pessoas estranhas 

teme agir de um modo humilhante e embaraçoso para si mesmo 

(KAPLAN;SADOCK;GREBB,1997).A situação social temida, caracterizada pelo medo de se 

apresentar em público ( falar , assinar, comer), pode provocar intensa ansiedade, iniciando-se 

geralmente na adolescência. 

 

Quanto aos aspectos do diagnóstico diferencial dessas fobias, devemos diferencia-las do medo e 

da timidez normal e também de alguns transtornos, como o obsessivo-compulsivo e a hipocondria no 

caso fobia específica e na fobia social do transtorno depressivo maior. 

 

Em referência ao tratamento, na fobia específica deve-se utilizar a terapia comportamental e na 

social a psicoterapia e psicofarmacologia, destacando-se a fenelzina, alprazolam, clonazepam e os 

inibidores seletivos da recaptação da serotonina. 
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1.2.5 Transtorno obsessivo-compulsivo 

  

A CID-10 (1993,p.140) ressalta que os pensamentos obsessivos são idéias, imagens ou impulsos 

que entram na mente do indivíduo repetidamente de uma forma esteriotipada, sendo angustiantes( 

porque são violentos e obscenos) e as tentativas de resistir-lhes são ineficazes. 

 

As obsessões mais comuns são: a contaminação (sujeira, germes, secreções corporais) , a 

dúvida patológica, a necessidade de simetria. Os atos ou rituais compulsivos são comportamentos 

esteriotipados que e repetem várias vezes. Esses comportamentos são caracterizados, como lavar as 

mãos, organizar, verificar, e os atos mentais são orar, contar ou repetir palavras em silêncio, que são 

realizados pelo indivíduo com a finalidade de prevenir ou reduzir  o sofrimento ou evitar a situação 

temida. 

 

Estudos epidemiológicos, segundo Kaplan, Sadock e Grebb (1997), revelam que a prevalência 

desse transtorno é de 2 a 3 % na população geral, sendo que na idade adulta a probabilidade é igual em 

homens e mulheres da sua ocorrência, e os portadores geralmente apresentam outros transtornos 

mentais como uso do álcool , transtorno do pânico e transtornos alimentares. 

 

Esse mesmo autor argumenta que o diagnóstico diferencial deve ser feito com o transtorno de 

Tourette (tiques motores e verbais), epilepsia do lobo temporal e outros. O tratamento deve obedecer ao 

esquema farmacológico, em que são usados a clomipramina, os inibidores seletivos da recaptação da 
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serotonina ( fluoxetina, paroxetina, sertralina), a terapia comportamental e a psicoterapia orientada para 

o insight e de apoio. 

 

 

1.2.6 Transtorno de estresse pós-traumático 

 

Surge em decorrência da exposição do indivíduo a uma grave situação de estresse emocional, 

ameaçadora ou catastrófica, como experiências em combate, catástrofes naturais, agressão física, 

estupro, acidentes automobilísticos e incêndios em prédios.Isso pode resultar na revivência do trauma 

através de sonhos e de pensamentos durante a vigília, evitação persistente de coisas que lembrem do 

trauma e embotamento da resposta a esses indicados e também hiperexcitação persistente ( dificuldade 

para dormir e concentrar-se, irritabilidade). (KAPLAN;SADOCK;GREBB,1997,p 564) 

 

Estudos epidemiológicos, descritos por esses autores, mostram uma prevalência no período de 

vida estimada em 1 a 3 % da população geral, e cerca de 30% dos combatentes da guerra do Vietnã. A 

situação de combate é o trauma mais significativo para o homem e para a mulher a violência física ou 

estupro. 

 

O diagnóstico diferencial deve ser feito com os transtornos dolorosos, abuso de substâncias e 

outros transtornos de ansiedade, de humor, dissociativos e da personalidade borderline. 

Quanto ao tratamento devem ser usados a psicoterapia comportamental e cognitiva, e os 

psicofármacos como a imipramina e a amitriptilina,os inibidores seletivos da recaptaçãp da serotonina e 

a carbamezepina. 
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1.2.7 Transtorno de ansiedade devido a uma condição médica 

 

Esse tipo de transtorno é considerado como uma síndrome de ansiedade orgânica.Diversas 

enfermidades podem levar ao transtorno, entre elas, destacam-se: 

 

a) transtornos neurológicos: neoplasias cerebrais, traumatismo cerebral, doença cérebro-

vascular, epilepsia e outras; 

b) transtornos endócrinos: disfunções da hipófise, da tireóide, da paratireóides e outras; 

c) transtornos inflamatórios: lúpus eritematoso, artrite reumatóide e outros; 

d) estados de deficiência: deficiência de vitamina B12 e pelagra; 

e) condições diversas: hipoglicemia, síndrome pré-menstrual, uremia e outros; 

f) condições tóxicas: abstinência de álcool e drogas, anfetaminas, cannabis, mercúrio e 

outros; 

g) transtornos psiquiátricos idiopáticos: depressão, mania, esquizofrenia e outros.( 

KAPLAN;SADOCK; GREBB,1997). 

 

 

O diagnóstico mostra um distúrbio de ansiedade ou ataques de pânico, devendo existir 

evidências de que a perturbação é conseqüência fisiológica de uma doença existente. 
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1.2.8 Transtornos de ansiedade induzido por substâncias 

 

 Ocorre em conseqüência do uso de determinadas substâncias como o álcool, 

anfetaminas, cafeína, cannabis, cocaína, alucinógenos, inalantes e vários medicamentos que podem 

levar a estados de ansiedade, transtorno do pânico, sintomas fóbicos e obsessivo-compulsivos. O 

tratamento consiste em retirar a substância causadora e, se a ansiedade permanecer, utilizar os recursos 

da psicoterapia e farmacoterapia.  

 

 

1.3- Ansiedade social e depressão  

 

A seguir , descrição  sobre os aspectos  que a literatura apresenta sobre a inter-relação entre 

fobia social e depressão e sobre depressão e o envelhecimento.  O termo depressão descreve uma série 

de comportamentos complexos e tem sido empregado para designar tanto um estado afetivo normal 

(tristeza e isolamento social), quanto um sintoma, uma síndrome e uma  ou várias doenças 

PORTO,1999;COHEN et al. 2002). 

 

A tristeza é uma forma de emoção constituída como uma resposta humana universal às 

situações de perda, derrota, desapontamento e outras adversidades. As  reações de luto, por exemplo, 

que se estabelecem em resposta à perda de entes queridos, caracteriza-se pelo sentimento de profunda 

tristeza, exacerbação simpática e inquietude, por um período limitado geralmente de quatro meses a um 

ano, devendo ser diferenciado dos quadros depressivos propriamente ditos ( PORTO,1999; 

IANFALDONI et al 2001).O que caracteriza a depressão, no entanto, não é a tristeza, a idéia de 
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suicídio, ou qualquer outro sintoma isolado, mas o conjunto de sintomas relacionados 

desmesuradamente a uma dada situação. Ou ainda, o aparecimento destes sintomas de forma repetida e/ 

ou sem nenhuma causa aparente ( OLIVEIRA,2000). 

 

É importante diferenciar sentimento de tristeza, sintomas da depressão, síndrome depressiva e a 

doença depressão. A tristeza é um sentimento normal, em resposta a qualquer acontecimento negativo 

como perda, derrota ou frustração.Sintomas depressivos podem surgir em vários quadros clínicos como 

infecções, acidentes vasculares encefálicos, alcoolismo e outros.Como síndrome inclui na apenas 

alterações de humor, mas também aspectos como alterações cognitivas,psicomotoras e vegetativas 

(sono, apetite e relacionamento sexual) (PORTO,1999;GIANFALDONI et al 2001). Finalmente, como 

doença, a depressão pode ser classificada de diversas formas segundo a Associação Psiquiátrica 

Americana (1995): 

 

 

1) Transtorno depressivo maior: período mínimo de  2 semanas em que se apresenta humor 

depressivo, diminuição da capacidade de sentir prazer, além de alterações fisiológicas ( sono e apetite) 

e comportamentais ( retardo psicomotor e ideação suicida). Compreende a depressão melancólica, a 

atípica e a catatônica; 

 

2) Transtorno depressivo menor: não prenche o critério de depressão maior ,porém apresenta 

humor deprimido e diminuição de prazer por pelo menos 2 semanas; 
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3) Transtorno bipolar: apresenta como característica essencial episódios maníacos e depressivos      

de uma forma alternada    

 

4) Distimia: pelo menos dois anos de humor deprimido na maior parte do tempo acompanhado 

de sintomas depressivos adicionais, mas que no entanto, não se encaixam na depressão maior; 

 

5)Depressão Secundária: estado depressivo acompanhado de doenças endócrinas,infecciosas, 

reumatológicas, nutricionais, neurológicas e neoplásicas. Trabalhos que tentaram relacionar a 

presença de sintomas depressivos com o  desenvolvimento da depressão como doença sugerem que 

quanto maior a freqüência, a severidade e a duração dos estados depressivos, maior é a 

vulnerabilidade para o desenvolvimento da depressão clínica (PARKER et al 1998)Acredita-se 

que as diversas formas clínicas da depressão não são categorias separadas e sim uma continuidade, 

assim CUIJPERS et al (2002) relataram que existiria o risco de um transtorno de depressão menor 

tornar-se depressão maior, principalmente pelo fato de que pacientes de depressão menor não 

costumam procurar tratamento. 

 

 O transtorno depressivo é a quarta causa mais importante de incapacitação completa e 

uma condição psiquiátrica bastante comum entre idosos. A depressão causa mudanças no humor, nos 

comportamentos e nas atividades da vida diária, é muitas vezes associada a comorbidades médicas e 

com freqüência é caracterizada como um problema crônico e recorrente.  

 

Além da incapacitação pessoal, a depressão é associada a um aumento da mortalidade e 

suicídio, maior incapacidade e maiores gastos com serviços de saúde. Pesquisas recentes confirmam 
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que episódios agudos de depressão podem ser eficazmente tratados por até 12 

meses(MATSUDA,2002;SPEAR,2002) 

 

Na infância, os sintomas da depressão variam de acordo com a idade. Até os 7 anos, as crianças 

não apresentam habilidades verbais para expressão de seus sentimentos, dificultando o diagnóstico de 

sintomas depressivos, sendo necessário levar em conta a comunicação não verbal, expressões faciais, 

projeções gráficas e a postura corporal. Além disso, é a partir dessa idade que elas iniciam as atividades 

escolares e tornam-se mais capazes de descrever seus sentimentos.Observou-se em um estudo realizado 

com 135 indivíduos em idade escolar que a maior prevalência de depressão infantil está em crianças de 

7 e 14 anos ( BAPTISTA E GOLFETO,1997). 

 

Na menopausa os distúrbios depressivos são freqüentes em 10% das mulheres, principalmente 

nos anos que a antecede. Estudos realizados na Harvard Medical School com 4.161 mulheres, entre 30 

e 40 anos de idade, revelaram maior índice no desenvolvimento da depressão em mulheres viúvas, 

separadads ou divorciadas e fumantes. Mulheres que tiveram menstruação muito jovens, que nunca 

engravidaram e que sofrem de tensão pré-menstrual também apresentam maischance de desenvolverem 

depressão. Porém apenas 40% das mulheres procuram tratamento (AZEVEDO, 2000). 

 

ANGST et al ( 2002) verificaram que em geral as mulheres sentem os efeitos da depressão na 

qualidade do sono enquanto os homens sentem no desempenho no trabalho. Ainda, a prevalência nas 

mulheres parece ser maior do que nos homens, porém após a menopausa ( 55 anos) estas diferenças 

diminuem (CAIRNEY e WADE,2002) 
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Em pacientes mais velhos com doenças físicas é comum observar os sintomas da depressão 

(BLAZER,1980).Na maioria das vezes estes sintomas persistem por um longo período e acabam 

interferindo no funcionamento social e nos cuidados básicos. Acredita-se que quando não tratada, a 

depressão pode interferir na recuperação e na reabilitação do paciente e conseqüentemente aumentar o 

período de internação no hospital e o índice de mortalidade. Estima-se que apenas 10% dos idosos 

deprimidos com necessidade de tratamento psiquiátrico são realmente tratados. 

 

 A prevalência de depressão varia de acordo com o ambiente em que o idoso vive;em uma 

comunidade 15% apresentaram sintomas depressivos e apenas 3% depressão maior, porém em idosos 

institucionalizados, os índices de depressão maior variam de 13 a 45% e de depressão menor em cerca 

de 30%(ROCHA,1993;TERESI et al,2001). 

 

Em geral, a característica mais típica dos estados depressivos é a proeminência dos sentimentos 

de tristeza ou vazio, porém nem todos os pacientes relatam a sensação subjetiva de tristeza. Muitos 

referem, sobretudo, a perda da capacidade de experimentar prazer nas atividades em geral e a redução 

do interesse pelo ambiente. Freqüentemente associa-se à sensação de fadiga ou perda de energia, 

caracterizada pela queixa de cansaço exagerado. Alguns autores enfatizaram a importância das 

alterações psicomotoras, em particular referindo-se a lentificação  

ou retardo psicomotor (PORTO,1999). 

 

A principal característica da doença é a sua exteriorização precária: somente o deprimido sabe o 

quanto está sofrendo, pois aqueles que o cercam em geral não percebem. Pessoas próximas à pessoa 

deprimida muitas vezes não a compreendem (AZEVEDO, 2000). Segundo ALVES (2000), para o 
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diagnóstico da depressão, o paciente deve apresentar pelo menos quatro dos seguintes sintomas: 

alteração de apetite, mudança no padrão do sono, agitação ou retardo psicomotor, diminuição da 

energia e cansaço excessivo, sensação de culpa, dificuldade de concentração e de tomar decisões e 

pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. 

 

De acordo com PORTO (1999), que se refere ao aspecto comportamental, sinais freqüentes são 

o retraimento social, crises de choro e comportamentos suicidas. Em cerca de 15% dos quadros 

depressivos, ocorrem características psicóticas classificadas como alucinações e delírios. 

Em idosos, o reconhecimento da depressão pode ser mais difícil, pois geralmente as alterações 

de humor são atribuídas ao processo do envelhecimento ou a presença de outras doenças. Nesta faixa 

etária, a tristeza não é o sintoma principal, ansiedade e irritabilidade são muito mais comuns 

(ROCHA,1993). 

 

Para o diagnóstico da depressão primeiramente o médico deve detectar no paciente as queixas 

clínicas e a duração dos sintomas. Em seguida faz-se necessário verificar a gravidade dos sintomas de 

um paciente que foi diagnosticado com depressão. Para isso são empregadas escalas de avaliação que 

proporcionam um diagnóstico mais preciso, que será necessário para a determinação do tratamento a 

ser utilizado (CALIL e PIRES,1998).As escalas de avaliação podem ser uma auto-avaliação, uma 

avaliação realizada por um observador ou uma avaliação global ou mista. Como estas avaliações são 

geralmente realizadas  pelo próprio paciente, por alguém que o conheça  ou pelo médico ou psicólogo, 

é necessário que estas escalas sejam padronizadas a fim de permitir análise e validação estatística dos 

dados. As escalas de auto-avaliação são práticas e baratas, pois não consomem muito tempo da equipe 

médica, porém a confiabilidade é discutível, muitos pacientes acham difícil avaliar a gravidade dos 
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sintomas e dependendo do tipo de depressão, o paciente pode encontrar-se incapacitado de se 

concentrar e raciocinar   ( CALIL e PIRES,1998). 

 

Uma das escalas mais utilizadas é o Inventário de Depressa de Beck (BDI),foi traduzida e 

validada para a língua portuguesa por GORESTEIN e ANDRADE (1998). Consiste em 21 itens 

relacionados com sintomas e atitudes que são avaliados em intensidades de 0 a 3, sendo graduação da 

intensidade caracterizada de neutra(0) a máxima (3). Os itens se referem a tristeza,pessimismo, 

sensação de fracasso, falta de satisfação ,sensação de culpa, sensação de punição, auto-depreciação, 

auto-acusações, idéias suicidas, crises de choro, irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da 

imagem corporal, inibição para o trabalho, distúrbios do sono, fadiga, perda de apetite, perda de peso, 

preocupação somática e diminuição da libido (CALIL e PIRES,1998). 

 

Há diferentes propostas de postos de corte para distinguir os níveis de depressão . Segundo  

BECK et al (1998) , a escolha do ponto de corte adequado depende da natureza da amostra e dos 

objetivos do estudo. Recomenda-se,na presença de transtorno afetivo, os seguintes pontos de corte: 

menor que 10 =sem depressão ou depressão mínima; de 10 a 18 = depressão de leve a moderada; de 19 

a 29 = depressão, de moderada a grave; de 30 a 63 = depressão grave. No entanto, para amostras não 

diagnosticadas, CALIL e PIRES (1998) recomendam escores acima de 20 para detectar depressão, 

preferencialmente acompanhado de um diagnóstico clínico. 

 

Dentre as escalas aplicadas por um observador a mais antiga e que deu origem a várias outras 

existentes é a Escala de Hamilton para Depressão. Esta escala baseia-se na avaliação de 17 itens com 
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escalas de 3 a 5 pontos (CALIL  e PIRES,1998). A escala de Hamilton � HAMD-6�é muito eficaz para 

avaliar as mudanças induzidas pelo tratamento com drogas antidepressivas (MÜLLER,2001). 

 

   A prevalência da depressão em famílias já era estudada por psiquiatras europeus desde o 

século XIX. A partir da constatação de que a prevalência era maior em certas famílias passou-se a 

investigar a presença de um componente genético responsável pela depressão. 

 

Na década de 60, os primeiros estudos  genético-epidemiológicos constataram que o risco de 

desenvolver depressão em parentes de primeiro grau de pacientes depressivos era três vezes maior do 

que em parentes de primeiro grau de pessoas sem depressão. (CORDEIRO 2000). 

  

Em seguida vieram estudos com gêmeos monozigóticos e dizigóticos que mostraram que a taxa 

de concordância para depressão é cerca de três vezes maior nos monozigóticos, reforçando a hipótese 

de existência de um componente genético (LAFER e VALLADA,1999).Assim, desde 1990, com o 

avanço da biologia molecular, vários genes têm sido caracterizados a fim de identificar os genes de 

suscetibilidade a depressão. 

 

Estes fatores genéticos são observados principalmente nos pacientes portadores de Transtorno 

Bipolar e nos Transtornos Depressivos Maiores, com maior risco de desenvolvimento da depressão em 

pacientes com parentesco de primeiro grau. Outros estudos sobre a genética e a fisiopatologia da 

depressão, afirmam que um dos principais desafios continua sendo a caracterização do fenótipo, que 

são aquelas características observáveis no indivíduo que pretende se relacionar a uma determinada 

constituição genética. Mesmo em tais variações no conceito de depressão, estima-se que o componente 
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genético represente cerca de 40% da susceptibilidade para desenvolver depressão unipolar e 70% para 

o transtorno bipolar,não sendo definido o modo de transmissão genética (LAFER e 

VALLADA,1999;OLIVEIRA,2000). 

 

Freqüentemente o quadro depressivo está associado à utilização de remédios, principalmente, o 

uso prolongado de tranqüilizantes e soníferos. Não é raro encontrarmos pessoas medicadas há vários 

anos com substância psicotrópica ou tranqüilizante e que passam a sentir sintomas depressivos, perda 

de memória, desânimo,etc. Nestes casos a suspensão da medicação provoca o desaparecimento da 

depressão, porém deve ser retirada com acompanhamento médico,pois pode ocorrer o fenômeno da 

abstinência (AZEVEDO,2000). 

 

Além de tranqüilizantes vários remédios cardiológicos, anti-reumáticos, antialérgicos,e 

antiinflamatórios também podem provocar depressão. Dentre estas medicações destacam-se 

corticóides, beta-bloqueadores e vasodilatadores cerebrais (AZEVEDO,2000). 

 

Lesões cerebrais, tumores e infartos também provocam alterações psiquiátricas, assim estudos 

atuais tentam relacionar estas anormalidades cerebrais a distúrbios como a depressão. A neuroquímica 

e a neuroimagem têm sido empregadas nestes estudos a fim de identificar alterações funcionais e 

morfológicas associadas à depressão (CORDEIRO,2000). 

 

A neuroquímica analisa as alterações nas vias cerebrais dos sistemas monoaminergicos, cujos 

neurônio contêm noradrenalina, serotonina e dopamina. Atividades corticais e subcorticais como as 
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atividades psicomotoras, o apetite, sono e humor são modulados por estes neurônios juntamente com os 

neurônios colinérgicos (LACKS et al 1999). 

 

A neuroimagem permite o estudo �in vivo� da anatomia e do metabolismo cerebral.Os exames 

disponíveis são a tomografia computadorizada (TC), a ressonância magnética (RM), a tomografia por 

emissão de positrons (PET) e a tomografia por emissão de fóton único (SPECT) . O TC e a RM 

avaliam as alterações estruturais enquanto a PET e SPECT geram imagens do estado funcional e 

metabólico do cérebro (LACKS et al. 1999). 

 

A identificação de genes de vulnerabilidade a depressão juntamente com os estudos de 

neuroquímica e neuroimagem, além da compreensão da relação entre o cérebro e o meio ambiente, são 

a melhor estratégia para o entendimento da neurobiologia deste transtorno do humor (LAFER e 

VALLADA,1999). 

 

 

Segundo AZEVEDO (2000), a medicação antidepressiva deve ser usada somente sob rigoroso 

critério médico. Algumas substâncias antidepressivas (tricíclicos, tetracíclicos e inibidores de 

monoamina oxidase) podem provocar efeitos secundários como alterações da pressão arterial e 

problemas cardíacos. 

 

Recentemente foram desenvolvidas substâncias eu atuam no metabolismo da serotonina e da 

noradrenalina, que são hormônios que existem dentro das células nervosas e participam ativamente do 

processo emocional. São medicamentos que inibem seletivamente a recaptação de serotonina ( 
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fluoxetina, paroxetina, sertralina e citalopram) ou da serotonina e da noradrenalina (venlafaxina), 

fenilpiperazínicos (trazodone e nefazodone), noradrenérgicos e sertoninérgios específicos 

(mirtazapina). Estas substâncias formam os antidepressivos de última geração que produzem poucos 

efeitos colaterais e podem ser administrados em dose única diária. 

 

Um produto denominado � Erva de São João� (Hypericum perfuratum) de origem vegetal 

apresenta discreta ação antidepressiva e tem sido usado em larga escala ( AZEVEDO,2000) 

 

Segundo RORST, dentre os indivíduos deprimidos não tratados cada doença somática crônica 

reduz a probabilidade do problema ser diagnosticado pelo médico em 34% .Para os doentes que fazem 

terapêuticas antidepressivas, o aparecimento recente de outro problema de saúde reduz as hipóteses 

dessa intervenção ser aferida e ajustada em 61%. Além destes elementos, verificou-se que a atitude e as 

variáveis sócio-demográficas também influenciam a atenção dispensada à depressão. Por exemplo, a 

probabilidade do problema ser discutido triplica quando o doente refere que a medicação antidepressiva 

é aceitável. Pelo contrário, para os indivíduos que acham que a farmacoterapia não é a melhor opção 

para depressão essa probabilidade decresce em 67%. 

 

A medicação antidepressiva é importante, mas a abordagem psicológica é fundamental. Terapia 

psicológica denominada breve traz resultados muito satisfatórios, principalmente nas depressões leves e 

suaves, que muitas vezes dispensam tratamento medicamentoso. As depressões  mais severas em geral 

sempre necessitam de medicamento (AZEVEDO,2000). 
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Há sempre que se avaliar a pessoa no tempo e de uma maneira mais abrangente possível.Não é 

raro a depressão fazer parte de uma situação antiga e estrutural, que apresenta eventuais episódios de 

piora. Nestas situações é fundamental a avaliação psiquiátrica (AZEVEDO,2000). 

 

De forma geral, o tratamento visa aliviar os sintomas, melhorar o estadomental, reduzir o risco 

de recaídas e recorrência, melhorar a qualidade de vida e diminuir a mortalidade ( ROCHA,1999) 

 

Depressão nas pessoas com mais de 65 anos é um problema de saúdepública. Tem 

conseqüências graves, incluindo o sofrimento dos pacientes e dos cuidadores, piora da incapacidade 

associada á doença física e aos transtornos cognitivos, aumentos dos custos dos cuidados de saúde e 

mortalidade aumentada relacionada ao suicídio e à doença física. 

 

 

O Manual Diagnóstico E Estatístico de Transtornos Mentais, em sua quarta edição, classifica os 

transtornos depressivos em depressão maior, distimia e transtorno depressivo não-específico.Depressão 

maior é o transtorno mais bem estuda de em qualquer faixa etária. É definida pela presença de humor 

deprimido e/ou perda de interesse ou prazer, por no mínimo 2 semanas, acompanhados por sintomas 

associados ( alteração de apetite, do sono, fadiga e perda de energia, agitação ou retardo psicomotor, 

sentimento de inutilidade ou culpa, concentração reduzida, diminuição da libido e ideação suicida ou 

desejo de morte), que provocam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo social, ocupacional 

ou em outras áreas importantes do funcionamento.( MENON e CUSTÓDIO,2005). 
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Estimativas de prevalência de depressão maior em indivíduos com 65 anos ou mais na 

comunidade são significativamente mais baixas do que em outras idades. Nos idosos , sintomas 

depressivos são mais comuns do que em adultos jovens e consideravelmente mais prevalentes do que 

depressão maior. Dezesseis por cento dos idosos apresentam sintomas depressivos com relevância 

clínica. 

  

A depressão é um transtorno afetivo (ou do humor) caracterizado por uma alteração psíquica 

global que leva o indivíduo a valorizar negativamente os acontecimentos de sua vida e a ter sua auto-

estima diminuída. (STOPPE JUNIOR,1999). No idoso, ela alcança importante nível de gravidade, 

aumentando o risco de desenvolvimento de outras doenças clínicas gerais e, mesmo, de mortalidade. É 

uma enfermidade freqüente, e estima-se que, no Brasil, ela chegue a 6,5% em pessoas acima de 65 anos 

da comunidade. Em idosos que vivem em instituições, a depressão situa-se em torno de 30,5% deles. 

 

Os elementos desencadeadores da depressão configuram-se dentro de um conjunto amplo de 

componentes em que atuam fatores biológicos, psíquicos e sociais, como os fatores genéticos, as 

enfermidades crônicas e incapacitantes, os sentimentos de frustração perante os anseios de vida não 

realizados, as perdas progressivas no ciclo de vida do sujeito, o abandono, o isolamento social, a 

incapacidade de reengajamento na atividade produtiva.(FREITAS,E. et.al 2002). 

 

Principais sintomas da depressão do idoso: humor deprimido; desanimo e falta de energia; 

inapetência com emagrecimento; anedonia e desinteresse; distúrbios do sono; sentimento de abandono; 

diminuição da auto-estima; retraimento social; sentimento de inutilidade; dificuldade de concentração; 



 36 

hiponcondria; idéias paranóides; irritabilidade e inquietação; delírios de ruína e de morte; pensamento 

recorrente de morte e ideação de suicídio. 

 

A depressão também pode conduzir ao comprometimento das funções cognitivas em idosos  

(orientação, linguagem, memória, atenção, cálculo, pensamento abstrato e percepção), 

dificultando o diagnóstico diferencial entre depressão e demência. Estudos mostram que a depressão 

tem sido considerada um fator de risco para o desenvolvimento posterior de processo demencial. 

Alguns sugerem que 50% dos pacientes com depressão evoluem para quadro demencial num período 

de 5 anos. A comorbidade de depressão e demência agrava a condição clínica do paciente, 

comprometendo ainda mais suas atividades cotidianas e sua qualidade de vida. (STOPPE JUNIOR, 

1999) 

 

O diagnóstico da depressão, como também de outras doenças neuropsiquiátricas, constitui um 

desafio que envolve a participação de uma equipe multidisciplinar. É necessário integrar, na avaliação 

do paciente, o exame físico e psicossocial. 

 

O diagnóstico de depressão é  baseado em anamnese pormenorizada com o idoso e um 

informante e na observação do comportamento do   paciente. A contribuição dos familiares é essencial 

em pacientes com déficit cognitivo, sintomas psicóticos graves ou em mutismo.( MENON e 

CUSTÓDIO,2005) 

  

O exame físico consiste em verificar se o paciente possui alguma doença relacionada a 

depressão, como diabetes descompensado, doença de Parkinson, hipovitaminoses, hipertireoidismo, 
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doença cérebro-vascular, além de possível quadro demencial em fase inicial. Deve-se observar se o uso 

de algum medicamento ( antinflamatório, anti-hipertensivo, remédio para insônia, etc.) não está 

levando ao surgimento de sintomas depressivos. 

No exame psicossocial, deve-se investigar os fatos marcantes de sua vida que podem 

desencadear a depressão, pois os lutos não elaborados, as perdas significativas durante a vida, o 

abandono familiar e o isolamento social tendem a acelerar os processos depressivos. 

 

 Luto é considerado uma reação normal à morte de uma pessoa amada. Como parte dessa 

reação, algumas pessoas podem apresentar uma síndrome semelhante a depressão maior. Nesses casos, 

não se aplica este diagnóstico, exceto se os sintomas prolongarem-se por mais de 2 meses. Alguns 

sintomas ou manifestações que não são esperados no luto e comuns na depressão maior ajudam no 

diferencial. Antecedente familiar ou pessoal de depressão , idéia de arrependimento ou culpa, 

sentimento de baixa auto-estima, ideação suicida retardo psicomotor, prejuízo funcional grave e 

persistente e sintomas psicóticos são característicos de depressão maior.(STOPPE JR,2003) 

 

Distimia é um tipo de depressão menos grave e persistente, caracterizada por humor deprimido 

na maior parte do tempo, por no mínimo 2 anos e com 2 sintomas associados ( perda ou aumento do 

apetite, insônia ou hipersonia, baixa energia ou fadiga, baixa auto-estima, déficit de concentração ou 

dificuldade para tomar decisões, sentimento de desesperança).A ocorrência de depressão maior nos 2 

primeiros anos do quadro exclui este diagnóstico. 

 

Transtorno de ajustamento com humor deprimido é uma síndrome emocional e 

comportamental, cujas manifestações dominantes são humor deprimido, choro fácil e freqüente e 
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sentimentos de desesperança, e ou se desenvolve dentro de 3 meses  do início de um estressor 

identificável. 

 

Transtornos depressivos não-especificados são aqueles que não preenchem critério �número de 

sintomas ( cinco ou mais)� para depressão maior ou � duração  (mais de 2 anos)� para distimia e na 

literatura são descritos como depressão menor, subliminar ou subsindrômica.  

 

O tratamento visa à supressão dos sintomas depressivos, à redução do risco de recidiva e 

recorrência e à melhoria da qualidade de vida e da capacidade funcional. Os tratamentos disponíveis 

são as terapias biológicas ( especialmente psicofármacos e eletroconvulsoterapia) e as psicossociais, 

que podem ser utilizadas isoladamente ou em associação. 

 

Estabelecido o diagnóstico, é importante eu os profissionais que cuidam do idoso troquem 

informações entre si para o adequado estabelecimento da estratégia de intervenção. Todos os 

profissionais que trabalham em gerontologia devem unir esforços e desenvolver atividades coordenadas 

voltadas ao aumento da auto-estima do idoso deprimido e de criação de oportunidades para eu este 

refaça seus projetos de vida. 

 

Além da equipe básica tradicional de médico e psicólogo no tratamento da depressão, deve-se 

inserir nesse trabalho: fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfermeiros, 

nutricionistas, assistentes sociais, educadores e cuidadores (FREITAS,E et al 2002). 

A intervenção psicofarmacológica, procedimento sob a responsabilidade do médico, é 

necessária quando a depressão oferece riscos às condições de saúde do paciente.Mas todos os 
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profissionais envolvidos necessitam identificar a ação dos medicamentos e seus efeitos adversos para 

acompanhar o paciente idoso e interagir melhor com os outros membros da equipe. 

 

O tratamento em saúde mental depende de um diagnóstico adequado e há de ser multi ( ou inter) 

e transdisciplinar, levando-se em consideração os aspectos socioeconômicos , religiosos, culturais e 

étnicos do paciente. O tratamento visará o homem como um ser biológico, psicológico, social, 

ambiental, espiritual e histórico. 

 

Serão descritas, brevemente, algumas das terapêuticas mais utilizadas, atualmente, em saúde 

mental: 

 

1. Psicofarmacoterapia � intervenção medicamentosa prescrita pelo médico. 

2. Eletroconvulsoterapia � é um tratamento realizado a partir da aplicação de uma corrente 

elétrica no cérebro, visando gerar uma convulsão tônico-crônica.Ela é o tratamento mais usado em 

psiquiatria, depois do medicamentoso (SOLOMON,1975). Suas principais indicações são para casos de 

depressão maior; especialmente quando há risco de suicídio, episódios maníacos e alguns casos de 

esquizofrenia ( agudos e catatônicos principalmente). É útil também nos quadros de psicoses 

episódicas, psicoses atípicas, Transtorno Obsessivo-Compulsico e delirium (KAPLAN; SADOCK; 

GREBB,1997). O ECT é comumente utilizado em mulheres grávidas e em casos específicos de 

intolerância a medicamentos, revelando bons resultados nesses casos. 

3. Psicoterapia e Psicanálise � a psicanálise é uma forma especial de psicoterapia, e a 

psicoterapia começa a ser científica na França no século XIX, quando se desenvolvem duas grandes 

escolas sobre a sugestão: em Nancy, com Liébeault e Bernheim, e na Salpetrière, com Jean-Martin 
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Charcot.O nascimento da psicoterapia se dá a partir do hipnotismo do século XIX. Essa afirmação pode 

desde logo ser discutida, entretanto já veremos que também tem apoios importantes 

(ETCHEGIYEBN,1987). Afirma-se , com freqüência e com razão ,  

que a psicoterapia é uma velha arte e uma ciência nova, e é esta a nova ciência situada na 

segunda metade do século passado. A arte da psicoterapia, porém, tem antecedentes ilustres e antigos, 

desde Hipócrates até o Renascimento. Vives (1492-1540), Paracelso) (1493-1541) e Agripa (1486-

1535) iniciam uma grande renovação que culmina em Johann Weyer(1515-1588). Esses grandes 

pensadores, que promovem, segundo Zilboorg e Henry (1963), uma primeira revolução psiquiátrica, 

dão uma explicação natural para as causas da enfermidade mental, mas não um tratamento psíquico 

concreto. Fromm-Reichmann ( 1950) atribui a Paracelso a paternidade da psicoterapia, que se assenta, 

ao mesmo tempo, segundo ela, no bom senso e na compreensão da natureza humana. Todavia, foram 

necessários cerca de três séculos para que, após esses renovadores, surgissem outros homens que, estes 

sim, pudessem ser situados nos píncaros da psicoterapia. São os grandes psiquiatras que nascem com a 

Revolução Francesa. O maior deles é Pinel e, a seu lado, ainda que em outra categoria, Messmer; são 

precursores, apesar de ainda não serem psicoterapeutas (ETCHEGOYEN,1987) 

 

As terapias cognitivo-comportamental, comportamental, psicodinâmica breve, dereminiscência 

e a psicoterapia interpessoal são algumas abordagens propostas para o tratamento da depressão em 

idosos. Elas podem ser extremamente úteis em idosos que enfrentam situações estressantes ou 

dificuldades interpessoais, têm pouco suporte social ou não toleram medicação.( MENON e 

CUSTÓDIO,2005) 
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A psicoterapia para idosos é semelhante a que é realizada em qualquer outra faixa etária, mas 

necessita de algumas adaptações técnicas e conceituais.Deve ser realizada por profissionais treinados, 

familiarizados com esta população , com conhecimentos de gerontologia e sobre processo de 

envelhecimento do ponto de vista mental. 

 

As taxas de eficácia de psicoterapia em idosos são altas, especialmente as terapias centradas em 

problemas presentes, que fornecem ao paciente recursos adicionais para enfrentar tais 

problemas.(STOPPE JR,2003). 

 

Existe um número relativamente pequeno de estudos sobre psicoterapia em idosos de forma 

geral e em pacientes deprimidos.Todas as linhas podem ser utilizadas em pacientes idosos. Pacientes 

idosos, bem orientados por profissional experiente, apresentam bons resultados com terapias breves, 

psicoterapia psicanalítica e psicanálise. Psicoterapiade família pode ser útil nestes pacientes, pois em 

muitos casos a doença apresenta evolução crônica levando a família a organizar-se e apresentar 

respostas que muitas vezes não são adequadas. Esta intervenção pode auxiliar os familiares a se 

organizar e desenvolver respostas mais adequadas e eficientes. 

 

Assim como em outras faixas etárias, a forma mais estudada de psicoterapia, particularmente 

para depressão em idosos, é a terapia cognitiva ou cognitivo-comportamenetal (TCC). A TCC é uma 

forma de terapia com ênfase na modificação de pensamentos disfuncionais, em vez de abordar as 

emoções diretamente. Valores pessoais, padrões de pensamento mal-adaptativos e atitudes são tema de 

avaliação  e intervenção .O tratatamento ocorre em quatro fases: identificação dos pensamentos 
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negativos, avaliação da validade dos pensamentos, substituição por respostas mais realistas e 

modificação de atitudes disfuncionais.(STOPPE JR,2003). 

 

A TCC é comprovadamente eficaz para o tratamento da depressão em indivíduos jovens, 

associada ou não a farmacoterapia. Apesar do número reduzido de estudos, considera-se que a TC é um 

importante recurso terapêutico para pacientes deprimidos, facilitando a adesão ao tratamento, menor 

tempo de resposta à farmacoterapia e o prognóstico. 

 

A maneira como se realiza uma intervenção terapêutica depende da abordagem que o terapeuta 

utiliza. Algumas abordagens, como as psicodinâmicas e as humanistas não são diretivas, ao passo que a 

comportamental e a cognitiva se diferem por serem diretivas em seu atendimento.O processo 

terapêutico como um todo pe uma forma de intervenção. Reflexão, tarefas de casa, utilização de outras 

técnicas � isto está incluído no plano de intervenção feito pelo terapeuta, que funciona como um 

catalisador na melhora da qualidade de vida do cliente ou paciente. 

O terapeuta cognitivo procura identificar as crenças do indivíduo e as classifica como básicas e 

intermediárias e como estas norteiam a vida da pessoa para se fazer uma intervenção com resultados 

mais positivos. 

 

O psicólogo clínico deve estar preparado a utilizar técnicas descritas pela literatura (BECK et. al 

1997; BECK e FREEMAN 1995; BECK, J. 1997; CABALLO, 1996; FREEMAN & DATTILIO,1998; 

REINEICKE,DATTILIO e FREEMAN,1999) para promover modificações cognitivas, afetivas e, 

conseqüentemente, comportamentais.A intervenção, porém não é o mero uso de técnicas , o que a 

tornaria um abuso das mesmas e transformaria o processo de intervenção num procedimento mecânico. 
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Ao conhecer muito bem o contexto clínico em que se encontra, o terapeuta pode fazer uso deste 

instrumento para realizar um trabalho que possibilite suporte e desenvolvimento às habilidades de 

manejo do cliente ou paciente. 

 

O ecletismo de técnicas é permitido, mas não o teórico (BECK e ALFORD,2000), o que deve 

estar claro para qualquer terapeuta cognitivo. Para identificar os tipos de crenças desenvolvidas pelo 

individuo ao longo de sua vida, o profissional em terapia cognitiva deve preparar-se, estudar e 

desenvolver habilidades em atendimento clínico, tendo em vista que uma das noções que permeia a TC 

( terapia cognitiva) mostra o terapeuta como um cientista. 

 

Após ter feito a intervenção, o terapeuta deve sempre buscar a confirmação do cliente quanto ao 

uso da técnica, o que se denomina feedback. Deste modo, o profissional saberá quais são as limitações 

e que outras alternativas podem-se buscar para o atendimento. Esta atitude fortalece a confiança na 

relação e também promove as mudanças, muitas vezes, desejadas pelo cliente. O procedimento de 

acompanhamento e seguimento do caso (chamado de follow up) é necessário para se verificar se os 

efeitos positivos alcançados em terapia têm permanecido. 

 

Como a intervenção é um processo, tem início, desenvolvimento e fim. O terapeuta deve estar 

preparado para iniciar, desenvolver e finalizar a terapia. A finalização pode ser a parte mais difícil para 

o cliente, mas o terapeuta cognitivo deve explicitar que o trabalho está se encerrando e estabelecer, em 

sua agenda, uma maneira progressiva de ir diminuído o vínculo terapêutico, possibilitando, deste modo, 

que o cliente se torne o seu próprio terapeuta (BECK,1997) 
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Apesar do pequeno número de estudos controlados, existe certo consenso a respeito da eficácia 

e da importância da psicoterapia em pacientes idosos deprimidos, isoladamente (em casos mais leves) 

ou associada ao tratamento farmacológico.(STOPPER JR,2003). 

 

Terapia ocupacional � a terapia ocupacional se utiliza das atividades como recurso terapêutico, 

sejam elas aplicadas na área física, social ou mental. Dentro desse contexto essas atividades podem ser 

elaboradas por meio de oficinas terapêuticas, sendo elas pré-selecionadas, específicas e aplicadas em 

cada grupo de pacientes. 

 

Nessa perspectiva o terapeuta ocupacional visa a promover situações em que o paciente possa 

moldar-se ao seu próprio modo de vida e nele se inserir. Para trabalhar em Saúde Mental, a Terapia 

Ocupacional pode se utilizar do grupo terapêutico, que visa a atingir a possibilidade de incentivar 

novos relacionamentos interpessoais, a apropriação dos sentimentos e pensamentos e a facilitação da 

criação e da produção, fornecendo atividades que encorajem a auto-expressão (BENETTON,1991).  

 

Durante a realização das atividades, as trocas pessoais proporcionam ao grupo um espaço rico, 

favorecendo o diálogo e o debate. Ora compartilhando as dores e angústias, ora vivendo uma situação 

de prazer e satisfação, quando percebem que podem criar e transformar. As oficinas terapêuticas, 

aplicadas a pacientes psiquiátricos, favorecem uma rica troca de experiências e uma aproximação com 

a realidade social. As oficinas na Terapia Ocupacional indicam um lugar de transformação de 

materiais. Dos utilitários  aos objetos mágicos ou simbólicos, o homem transforma a natureza e 

transfere sentimentos bons ou ruins no que cria (JORGE,1991). O objetivo da Terapia Ocupacional em 
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oficinas terapêuticas na saúde mental é oferecer ao paciente a possibilidade de reencontrar sua 

capacidade de busca e desenvolvimento da autonomia. 

 

Acompanhante terapêutico � Mauer (1987) define o Acompanhante Terapêutico (AT) não como 

um amigo do paciente, este deve pertencer a uma equipe interdisciplinar, ser responsável e cumprir 

com as indicações planejadas. O estabelecimento de pactos secretos com o paciente constitui-se em 

uma ação contraditória não esperada de um AT, além de pôr em risco os objetivos do grupo. Também 

ressalta que pacientes desconfiados, em determinadas ocasiões , podem testar a firmeza e a 

confiabilidade da pessoa com quem contará. 

 Essa prática teve suas origens na Argentina, e sua história se resume à necessidade clínica de se 

trabalhar com pacientes nos quais as abordagens clássicas fracassavam. No início, essa prática era 

estritamente privada, passando a ser incorporada em algumas instituições estatais recentemente 

(MAUER,1987). 

 

Mauer (1987) afirma que, por um lado, o principal desafio do AT é dissociar´se para se 

relacionar com o paciente e, por outro lado, é manter-se distante para melhor visualizar criticamente 

toda a situação . Como AT, Mauer (1987) acredita que a principal habilidade que está em jogo é a de 

estabelecer um bom vínculo sem assumir o papel que o paciente lhe deseja atribuir. Sendo assim, 

descreve algumas funções básicas para o acompanhante terapêutico, totalizando oito. a) conter o 

paciente; b) oferecer-se como modelo de indentificação; c) emprestar o �EGO�; d) perceber, reforçar e 

desenvolver a capacidade criativa do paciente; e) representar o terapeuta; f) atuar como agente 

ressociabilizador; e g) servir como catalisador das relações familiares. 
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A prática como AT pode ser feita tanto por homens , quanto por mulheres, porém faz-se 

necessário que este (a) tenha maturidade para compartilhar tarefas em uma equipe multidisciplinar, 

autonomia e sentido de oportunidade para trabalhar com pacientes graves, que têm mínima tolerância a 

frustração e na maioria das vezes requerem decisões rápidas, precisas e inesperadas. O acompanhante 

terapêutico apresenta-se como uma excelente indicação principalmente para pacientes esquizofrênicos , 

psicóticos, psicopatas, adictos, depressivos, drogadictos e com  risco suicida, podendo se desenvolver 

individualmente ou em grupo, propondo a reintegração ou integração do paciente à sociedade 

(MAUER,1987). 

 

.Atendimento psicológico domiciliar � a formação no Brasil é de caráter generalista, permeando 

as áreas clínica, organizacional e escolar, reconhecendo  as emergentes ( esportiva, jurídica, 

hospitalar e ambiental), firmando-se como uma prática atual. 

 

O atendimento psicológico domiciliar é uma atuação ainda nova na psicologia; é vista com 

cautela a sua inserção no mercado de trabalho do psicólogo. O que diferencia a psicoterapia do 

atendimento psicológico domiciliar? A primeira tem toda a sua dinâmica preestabelecida pelo 

profissional: setting terapêutico, abordagem teórica, secretária, decoração, impostos, tributos e o cliente 

, que por sua vontade própria ou por indicação chega ao profissional que ele escolheu, tendo assim 

condição de avaliar a sua empatia e segurança para o desenvolvimento do vínculo terapêutico. 

 

No atendimento psicológico domiciliar, a dinâmica já está estabelecida; o setting terapêutico 

passa a ser o quarto, a sala ou o ambiente em que o paciente está acomodado. O psicólogo é solicitado 

pela família, que se depara com a impossibilidade de ajudar o doente, geralmente num estado 
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depressivo. A atitude do psicólogo, após a realização da anamnese com um membro da família, chega 

ao paciente, cuja recuperação da auto-estima é o primeiro desafio do profissional, que passa ater uma 

ação motivadora; o escutar célebre e relevante no exercício profissional passa a ser secundário, tendo a 

sua fase principal no estágio mais avançado do atendimento. O tempo estabelecido é de 

aproximadamente 30 minutos, tempo que o doente suporta a realização do atendimento; no decorrer do 

trabalho pode ser prolongado para uma hora. 

 

Outro aspecto de relevância no atendimento psicológico domiciliar é a orientação à família do 

paciente, que passa a ter uma contribuição decisiva de apoio ao doente SOUZA,JC; CAMARGO, D.A., 

2002) 

 

 

1.4 Ansiedade social e envelhecimento 

 

 

Apresentaremos o que de acordo com a literatura existe e já se sabe sobre a ocorrência de 

sintomas de fobia social entre indivíduos idosos. 

 

Fobia  social é o medo excessivo e a fuga de situações em que a pessoa possa ser observada ou 

avaliada pelos outros, pelo temor de se comportar de modo embaraçoso ou humilhante. Se é possível 

evitar a situação, a pessoa apresenta ansiedade patológica, podendo chegar a ter um ataque de pânico. 

As situações mais comumente descritas são : participar de festas ou reuniões, ser apresentado a alguém, 

iniciar ou manter conversas, falar com pessoas em posição de autoridade, receber visitas em casa, ser 
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observado durante alguma atividade ( comer,beber,falar escrever, votar, usar o telefone) ser objeto de 

brincadeiras ou gozação e usar banheiro público. Outros temores são o de poder vir a vomitar, tremer, 

suar ou enrubescer na frente dos outros.(Gentil Filho e cols,1995). A fobia social é um transtorno 

crônico, que persiste na terceira idade. Para os idosos, falar ou escrever em público ( na presença de 

próteses dentárias e tremores) costumam ser as situações mais difíceis. 

 

Os transtornos ansiosos consistem no diagnóstico psiquiátrico mais freqüente, representando 

importante problema de saúde mental e causando grande demanda para os serviços de saúde, segundo 

estudo epidemiológico brasileiro realizado nas cidades Brasília,São Paulo e Porto Alegre (Almeida 

Filho e cols, 1984).Nos idosos, eles estão também entre as afecções psiquiátricas mais encontradas, 

porém são os menos estudados. São também os transtornos psiquiátricos mais relatados nos serviços 

primários de saúde, devendo os clínicos estar preparados para diagnostica-los e trata-los 

adequadamente, utilizando os tratamentos de escolha e evitando o uso abusivo de benzodiazepínicos. 

 

Blazer e cols. Investigaram a prevalência de seis meses e durante a vida dos transtornos 

ansiosos em idosos na comunidade, em diferentes centros nos Estados Unidos. 

 

A prevalência de seis meses foi 9,63% para fobias simples, 1,37% para fobia social, 5,22%para 

agorafobia, 0,04% para pânico,1,54% para transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e 1,90% para 

ansiedade generalizada. O grupo dos transtornos ansiosos teve prevalência em seis deses de 19,7% 

durante toda a vida, correspondendo aos transtornos psiquiátricos mais comuns na terceira idade. 
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Algumas condições humanas são partícipes freqüentes no campo psíquico do idoso. O 

isolamento social é um deles. Seu corolário é a solidão não desejada. A pobreza de recursos é outro 

fator desfavorável na velhice. Mas é o abandono à condição que mais conseqüências devastadoras tem, 

no sentido de desequilibrar a sanidade psíquica. A sensação de inutilidade, junto com a percepção de 

que se está inadequado e ultrapassado perante os tempos, concorre para que o idoso resvale para a 

progressiva desesperança. O ser humano é um animal prolepse: precisa estar lançado em direção ao 

futuro imediato, de onde extrai seu porvir. 

 

Segundo BAGGIO,1998, o cidadão completa 65 anos de existência. A partir dessa marca passa 

a ser considerado idoso. Entra na etapa senescente da vido. O idoso chega a esse estágio da existência 

trazendo uma história pessoal onde retrata sua origem, seus vínculos, seu desenvolvimento.Fruto dos 

anos vividos, traz uma carreira de trabalho mais ou menos bem-sucedida. Ele alcança a terceira idade 

com uma bagagem de relações familiares humanizantes, detém uma rede de relações de amizade que 

lhe dá sustentação afetiva e reconhecimento e sua rede de interesses o situa como alguém que 

conquistou uma posição na cidade onde vive. 

 

O idoso tem uma ampla bagagem de vivências e de experiências refletidas e renovadas, que 

deixam um sumo de boa consciência acerca das coisas, das pessoas  e dos fatores no mundo. Adquire 

experiência de viver, transformada gradativamente em sagacidade e em sabedoria. 

 

Desde os 50 anos ele havia sentido sinais discretos, porém inequívocos, de declínio biológico. 

Sua vitalidade diminuirá. Passará a economizar energias. 
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Ele aprenderá a não ocupar a memória com dados inúteis ou catalogáveis. Passará colecionar 

informações convenientes, destacando-as daquelas inúteis ou desagradáveis.Adquirira capacidade de 

processar mais rápido notícias ruins e perdas pessoais crescentes da mais variada natureza. 

Desenvolvera atributos de resiliência, quais sejam � a capacidade de recuperação e manutenção do 

comportamento adaptativo, quando ameaçado por um evento estressante�( NERI,1995). Manteve-se 

assim adaptativo frente às mudanças constantes na vida e na sociedade. 

 

O idoso preservou dessa forma a capacidade  de reserva para o desenvolvimento que o habilita 

ao aprendizado de novas modas, novas práticas, convivências e novos avanços tecnológicos. Desde os 

50 surgiram as rugas, alguma flacidez. Apareceram uma ou duas doenças que implicam em medicação 

constante. Doenças que o acompanharão até a velhice, cronicamente. Houve lapsos de memória e 

episódios de dificuldade de evocação de fatos recentes. O pensamento já não é tão ágil.A abertura para 

integrar conceitualmente fatos e informações novos é restringida pelo acesso de dados vivenciais 

internos que, conservadoramente, competem com os novos.Às vezes prevalece o antigo.Acapacidade 

de concentrar diminui.no entanto, o idoso adquire maestria: é capaz de trabalho fino de excelência, 

exercido contínua e desapressadamente(BAGGIO,1993).Com a dimiuição da força física, diminuem a 

agilidade e a presteza da mobilidade. A idade acarreta amansamento de ímpetos, encontrando-se a 

pessoa mais serena diante do embate das paixões humanas. Diminuem as apetências  orais, a avidez da 

ganância , a concupiscência sexual. Daí sua atitude sábia, conservadora, de preservar o obtido e não 

mais digladiar por aquilo que está além do seu alcance. O tempo é vivido como um presente 

alongado.Muitas vezes , a temporalidadde tem a seta invertida para o passado, campo dasmemórias 

idealizadas.É quando então o idoso persevera em contar histórias do que foi, do que fez e do que lhe 

aconteceu. 
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Um número crescente de idosos consegue fazer uma travessia bem sucedida aolongo da velhice. 

Para isso, eles exercem a prerrogativa humana de utilizar sua vontade com objetivo de nortear suas 

vidas,concebendo um sentido para seu transcurso na Terra.(ANTONUCCIO,1992) 

 

Depressão no idoso tende a melancolizar e a matar. Tratada com modernos recursos 

psicofarmacológicos e psicoterápicos da psiquiatria, responde terapeuticamente de forma muito 

favorável. 

 

  

2- Objetivos 

 

Avaliar a influência de sintomas ansiosos sobre o desencadeamento e evolução de problemas de 

saúde e de comportamento característicos do processo de envelhecimento. 

 

3.Método 

 

3.1-Desenho Experimental 

 

Este estudo de corte transversal do tipo caso-controle.O estudo pretende pesquisar sobre 

ansiedade (traço e estado), ansiedade social, fobia social, depressão, esquiva e desconforto, medo de 

avaliação negativa) através de instrumento auto-aplicativo comparando resultados entre uma população 

idosa e população jovem.Fazer um estudo correlacional , buscando investigar se há relação entre os 
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eventos estudados ou seja, se os eventos analisados variam simultaneamente.Neste estudo é verificar se 

há correlação entre ansiedade traço e ansiedade estado, entre ansiedade e depressão, ansiedade e 

esquiva e desconforto, ansiedade e medo de avaliação negativa, ansiedade e fobia social. 

 

3.2 Amostra 

Participaram do estudo  61 indivíduos( entre homens e mulheres) com 60 anos ou mais que não 

tenham recebido diagnóstico psiquiátrico anterior ( trantornos  de eixo I do DSM IV). 

 

Os 61 idosos convivem com a família e apresentam autonomia para andar, comer, usar o 

banheiro sozinhos e que mantém atividades de lazer ( grupos de terceira idade), sendo que cada idoso 

da amostra é parente ou conhecido do jovem da amostra.A maioria de classe média, com pelo menos o 

ensino médio e situação sócio econômica estável, aposentados ou ainda ativos profissionalmente. 

 

Para comparação de resultados participaram   60 jovens( entre homens e mulheres) constituídos 

por estudantes  de universidades uma em Santo André e outra em São Bernardo do Campo.Alunos de 

administração, contabilidade e de psicologia.A faixa etária vai de 18 a 35 anos. Nível sócio econômico 

de classe média, a maioria trabalha ou a família os mantêm na universidade. 

 

     

3.3 Ética 
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Todos os participantes, incluindo familiares e membros do grupo controle, foram informados 

sobre os detalhes da pesquisa e só foram admitidos após assinarem o termo de consentimento aprovado 

pela comissão de ética da universidade.(em anexo modelo do termo de livre consentimento) 

 

3.4- Instrumentos de avaliação  

 

 

A coleta de dados foi efetuada através de um instrumento auto-aplicável contendo: 

 

 

3.4.1 - Questionário de Características Gerais: 

 

 Dados complementares, informações pessoais sobre os integrantes da amostra.Visa obter dados 

gerais como idade, sexo, condições de moradia, formas de sustento financeiro, estrutura familiar, 

antecedentes médicos e psicológicos.(em anexo) 

 

 

3.4.2- Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) de Spielberger 

 

Questionário auto-aplicável com duas sub escalas que visam avaliar: a) ansiedade �traço, 

definida como propensão geral e persistente à ansiedade e b) ansiedade-estado, definida como estados 

ansiosos transitórios. 
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Cada escala consiste de 20 afirmações a serem respondidas através de uma escala de 4 pontos 

 

Não será adotada uma nota de corte de forma que o escore de cada escala  seja utilizada para 

testes de correlação com outros instrumentos de avaliação ( Baggio & Natalício ( Spielgberger et 

al,1979). 

 

 

3.4.3- Escala de Fobia Social  

 

Liebowitz (1987,anexoI) desenvolveu um instrumento com 24 situações fobicossociais que 

resulta em um escore total , um escore para ansiedade de desempenho e um para ansiedade social.Cada 

item é avaliado segundo duas escalas, uma para medo ou ansiedade (0 � nenhuma a 3  - profunda) e 

uma para esquiva avaliada (de 0 � nunca a 3 � geralmente). 

 

Watson e Friend (1969) desenvolveram a Social Avoidance and Distress Scale(SAD) para 

medir experiência de desconforto em situações  sociais e a Fear of Negative Evaluation (FNE) para 

avaliar o medo de uma avaliação negativa. Esses instrumentos foram traduzidos e utilizados por Paes 

de Barros  Neto(1996,Anexos 2 e 3) 

 

3.4.4 � Escala de Aceitação Social de Marlowe & Crowne 
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Esta escala é constituída de 33 itens com respostas do tipo verdadeiro ou falso e abrange o 

julgamento sobre comportamentos desejados pela sociedade mas com ocorrência improvável e 

comportamentos indesejados com ocorrência comum (Scagliusi et al, 2004). 

 

3.4.5 Inventário de Depressão de Beck (BDI � Beck Depression Inventory ) 

 

Esse inventário é composto por uma escala de auto-relato contendo 21 itens, tendo cada um 

deles 4 alternativas, subentendendo graus crescentes de gravidade da depressão, com escores de 0 a 3 

de acordo com a intensidade dos sintomas.Novamente, não será adotada uma nota de corte e indivíduos 

com escores elevados serão encaminhados para avaliação psiquiátrica. (Cunha,2001). 

 

3.5 � Procedimentos 

 

Os questionários foram aplicados nos alunos das universidades, mediante autorização prévia 

obtida junto a administração das instituições. A cada aluno era cedido o caderno contendo os 

instrumentos auto-aplicáveis e um caderno para auto-aplicação em um idoso de seu convívio ( parente 

,vizinho ou conhecido). Esta dissertação faz parte de um projeto maior, onde outros pesquisadores 

realizaram estudos sobre a ansiedade e algum fator dentro da área de conhecimento em idosos. Esta 

amostra respondeu a instrumentos pertinentes a estas áreas de conhecimento.( por exemplo ansiedade e 

fadiga, ansiedade e uso de drogas ou de álcool, etc...) O tratamento dos dados foi realizado em conjunto 

por vários pesquisadores e cada um aproveitou os dados de acordo com sua área de interesse.Primeiro 

foram analisados as variáveis entre as populações ( jovens e idosos) e posteriormente avaliados os 

dados da população idosa para verificar os coeficientes de correlação ( r de Pearson)  
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4. Resultados    

 

 

O grupo de indivíduos idosos foi composto por 61 indivíduos com idade média de 70,54  + ou � 

6,11 anos enquanto o grupo controle foi composto por 60 indivíduos com idade média de 24,27 + ou � 

6,28 anos. Os dois grupos foram semelhantes em relação à distribuição por sexo com 22 indivíduos do 

sexo masculino no grupo de idosos e 16 no grupo controle (Qui quadrado = 1,240,p = 0,328). 
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Tabela 1: Comparação das escalas de ansiedade social entre os dois grupos ( teste t de  
 
Student). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Idosos Controles  

Idate estado 39,74 +- 12,01 41,35+-11,08 t= -0767;df=119;p=0,445 

Idate traço 44,21+-10,02 41,00+-11,54 t= 1,636;df=119;p=0,104 

Fobia social total 45,34+-26,31 35,38+-18,83 t= 2,391;df=119;p=0,018 * 

Fobia social (desemp) 25,37+-14,84 19,38 +-10,48 t=2,561;df=119;p=0,012 * 

Ansiedade social 18,821+-11,98 14,36+-9,16 t= 2,293;df=119;p=0,024* 

Esquiva e desconforto 10,19 +-7,34 7,10+-5,22 t=2,669;df=119;p=0,009 

Medo aval. negativa 12,23 + -7,25 14,80 + -6,72 t= -2,021;df=119;p=0,046* 

Depressão de Beck 10,54+-8,63 6,83+-7,95 t=2,455;df= 119;p=0,016* 
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Tabela 2: Coeficientes de correlação (r de Pearson) correlação entre as variáveis estudadas considerando-se apenas o grupo de 
idosos. 

 
 
 
 
 

 Idate estado Idate traço Fobia social 
total 

Fobia social 
desempenho 

Ansiedade 
social 

Esquiva e 
desconforto 
social 

Medo de 
avaliação 

negativa 
Idate traço 
 

0,601,p<0,001(*)       

Fobia social total 
 

-0,010;p=0,940 0,134;p=0,305      

Fobia social (desemp) 
  

-0,020;p=0,877 0,089;p=0,495 0,971;p=0,001*     

Ansiedade social 
 

0,034;p=0,795 0,180;p=0,166 0,941;p=0,001* 0,855;p<0,001    

Esquiva social 
 

0,200;p=0,122 0,369;p=0,003* 0,413;p=0,001* 0,378;p=0,003* 0,468;p<0,001*   

Medo aval. negativa  
 

-0,114;p=0,381 0,099;p=0,449 0,181;p=0,163 0,124;p=0,343 0,224;p=0,083 0,409;p=0,001*  

Depressão de Beck 
 

0,255;p=0,48* 0,475;p<0,001 -0,011;p=0,930 -0,039;p=0,766 0,049;p=0,706 0,528;p<0,001* 0,271; p=0,034* 
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5 -Discussão dos resultados 

 

 O tratamento dos dados foi realizado com o objetivo de avaliar a influencia de sintomas 

ansiosos sobre a evolução de problemas de saúde e de comportamento característico do processo de 

envelhecimento. Analisando os dados apresentados neste estudo de corte transversal do tipo caso-

controle não houve diferença quanto a ansiedade entre o grupo de idosos e o grupo de jovens 

comprovando que a ansiedade faz parte do existir do ser humano, motivando-o a novos desafios ou 

aprisionando suas ações e desejos. 

 

Conhecida como a Era da ansiedade, a vida moderna caracteriza-se pela sua frenética e 

estressante agitação, competitividade, consumismo, ganância e por vezes inversões de valores 

tradicionais.(CAMARGO,2004) 

 

Em relação a fobia social total;fobia social desempenho; ansiedade social; esquiva e 

desconforto os idosos apresentaram scores maiores do que os jovens.O que se justifica pela dificuldade 

de se expor em público e o receio de ter um desempenho humilhante, principalmente em atividades 

para as quais o idoso não tenha sido preparado como por exemplo : uso da informação digital, 

manuseio de equipamentos tecnológicos ou até mesmo participar socialmente de atividades que não 

tinha o habito quando mais jovem.(esportes,dança de salão,grupos de lazer,etc). 

 

Quanto a depressão, os idosos também apresentaram scores maiores.A ansiedade e a depressão 

são quadros que se mesclam e acometem as pessoas em variadas fases da vida havendo,até,uma 
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remodelação no padrão de prevalência na atualidade, com um maior número de casos em fases 

precoces.Em idosos , a prevalência tem se mostrado importante, não só pela longevidade permitida 

pelos recursos médico-tecnológicos, como também pelo aumento de fatores estressores, que vêm sendo 

bastante aumentados na vida moderna. 

 

Crises, que podemos dizer existenciais, ocorrem em todas as fases da vida.Após nove meses de 

gestação ( alguns mais precocemente), temos a crise do nascimento.Como cita Rubem Alves (2003,p 

52)�[...] o nenezinho, que estava numa boa, vai ser apertado e sufocado dentro de um canal.Vai sentir 

angústia [...]�. Na infância há a crise do estabelecimento de valores, que são norteados pela estrutura 

familiar.Na adolescência há a crise das inseguranças diante do mundo, das ilusões, dos sonhos com 

realizações distantes.Na juventude há a crise da experiência, ou seja, pode ter conhecimentos teóricos, 

mas ainda não se tem convicções definidas. Na maioridade há a crise do desapego em como deixar 

marcas.Na velhice há, por vezes, a somatória de várias crises, tanto por fatores atuais como pelo 

acúmulo de outros passados e não resolvidos.Conforme a pessoa aceita ou adapta-se a sua realidade, 

associado a outros fatores etiológicos, pode-se ter a depressão. 

 

Segundo Laks e Marinhos ( 1977,p.409),� a depressão é um dos diagnósticos mais 

freqüentemente encontrados em serviços de psiquiatria destinados ao atendimento da população idosa�. 

Já os jovens apresentaram resultados superiores quanto  ao medo de avaliação negativa. O processo de 

envelhecimento expõe o indivíduo a uma série de perdas, seja no âmbito fisiológico, emocional, 

econômico e conseqüentemente social, pois interfere no papel social que o idoso exerce na 

sociedade.Justifica os resultados superiores apresentados pelo grupo de idosos quanto a depressão. 
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Quanto mais deprimidos, maior a dificuldade para expor-se em público, conseqüentemente aumenta o 

desconforto e a esquiva para situações sociais. 

 

Os autores pesquisados concordam que os idosos passam naturalmente por esse processo de 

perdas, das forças físicas, passa a fazer uso seletivo da memória, tem menos disposição para atividades 

que envolvam esforço o que os remete a escolher tarefas para lazer ou ocupacionais que os poupe deste 

tipo de desgaste, mas por outro lado salienta que o idoso tem excelência ao desempenhar uma atividade 

que dominou durante anos em sua vida. O como cada indivíduo conduz sua vida durante a vida adulta 

até o processo de envelhecimento interfere no modo como desenvolve suas capacidades cognitivas, 

motora, afetivas, físicas. Vai colher os frutos na velhice. 

 

Sujeitos mais maleáveis, mais afetivos, que exerceram atividades físicas,sociais, de lazer e 

nutriam sentimentos de religiosidade independente da crença atingem o envelhecimento como a 

apoteose de suas vivências. Pessoas que se realizaram profissionalmente, emocionalmente e que 

fisicamente tiveram a preocupação com uma alimentação mais saudável e práticas de exercícios físicos 

se mostram bem mais dispostas, são mais integradas socialmente e muitas vezes ainda estão ativas 

profissionalmente.Já as imaturas, inseguras, insatisfeitas afetiva e  ou profissionalmente mostram-se 

mais problemáticas, com atitudes de amargura  reagindo de forma manipuladora, chantagista culpando 

aos outros pelas infelicidades que se proporcionou. Alegam que se sacrificaram pelos filhos, ou por 

qualquer outro ente para justificar sua falta de coragem para ter dado outro rumo em sua vida enquanto 

havia tempo hábil para isto. Deixaram de trabalhar no emprego de seus sonhos, não estudaram como 

planejaram, não se deram a oportunidade de encontrar um relacionamento afetivo satisfatório, 
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contabilizam seus fracassos ou sua sensação de frustração e impotência diante de um passado que já 

não pode ser mudado. 

 

Outros idosos canalizam estas insatisfações expressos em forma de sentimentos de avareza , 

mesquinharia  quanto a vivência econômica o que reflete a dificuldade de lidar com a pobreza de 

recursos afetivos. Não se preocuparam em conquistar o carinho, o respeito  e a admiração das pessoas 

com as quais conviveu durante sua existência. ( isto inclui os filhos, parentes, amigos, colegas de 

trabalho, etc). Normalmente se impunham pelos papéis de autoridade que exerciam sobre as outras 

pessoas e quando chegam a velhice acabam isoladas , sozinhas e consequentemente infelizes com a 

condição a que foram submetidas como fruto de suas próprias atitudes.Pessoas que sempre foram 

autoritárias, centralizadoras, egoístas, violentas, ríspidas, rígidas em seus julgamentos estas 

características de personalidade nefastas só se cristalizam com o passas dos anos contribuindo para o 

aumento da dificuldade no idoso em se integrar socialmente, desempenhar tarefas além de estarem 

mais propensas a doenças tanto físicas quanto emocionais. 

 

O objetivo do trabalho era investigar influências da ansiedade sobre o desencadeamento e 

evolução de problemas de saúde e de comportamento característico do processo de envelhecimento os 

resultados da pesquisa reforçam esta influência da ansiedade sobre outros problemas de saúde e de 

comportamento característico do processo de envelhecimento. Apontando ainda aspectos da depressão 

como um evento significativo no processo de envelhecimento e a influência da depressão no 

comportamento social do idoso.  Quanto mais deprimido, maior a dificuldade do idoso quanto ao 

convívio social. 
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Quanto ao estudo de correlação entre as variáveis na população de idosos foram associados os 

resultados sobre aspectos de ansiedade traço, ansiedade estado, ansiedade social, fobia social, esquiva e 

desconforto, medo de avaliação negativa e depressão o que observa-se os seguintes aspectos: nota-se 

que quanto maior a nota numa escala de ansiedade ( traço) maior a nota da outra escala de ansiedade ( 

estado).Isto nos revela que quanto maior a propensão geral e persistente a ansiedade maior a 

possibilidade de apresentar estados ansiosos transitórios. 

 

Houve correlação significativa positiva quanto maior o traço ansioso maior o desconforto 

social. Quanto mais ansioso, maior o nível de insegurança o que reflete no sentimento de auto-estima ( 

sentimentos de menos valia) e na dificuldade de se sentir observado,avaliado se sentindo humilhado 

prejudicando seu desempenho. Com um desempenho desfavorável, se acentua odesconforto em 

situações sociais, levando o idoso a se isolar de situações de convivência  para não se expor 

publicamente. 

 

Houve correlação entre ansiedade-traço e depressão. Quanto maior uma, maior a outra. Segundo 

MENON e cols (2005) há uma freqüente coexistência de ansiedade e depressão em idosos. Grande 

parte dos idosos com depressão maior apresenta ansiedade significativa, e aqueles com fobia, 

transtorno de ansiedade generalizada ou ambas podem apresentar depressão. 

 

Quanto maior a esquiva, maior a depressão, o isolamento, a solidão aumentam o sentimento de 

perda além das perdas que o idoso vivencia naturalmente durante o processo de envelhecimento. 

Quanto maior o medo de avaliação negativa, maior a depressão. O indivíduo deprimido já é tomado por 

um sentimento de menos valia, aumentando o medo de ser avaliado negativamente o que vem a 
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confirmar seu julgamento acerca de si mesmo negativamente. Um resultado obtido na pesquisa digno 

de nota é que ao comparar os resultados entre a população idosa com a de jovens quanto ao medo de 

avaliação negativa, no jovem esta preocupação é maior, provavelmente porque o jovem é submetido 

constantemente a  processos de avaliação , seja profissionalmente, academicamente,individualmente 

quanto a seus aspectos emocionais  o que para o idoso a exigência é mais condescendente nestes 

aspectos pois se entende que sofre rebaixamento de algumas capacidades.  O jovem acaba sendo 

estimulado socialmente a ser mais auto-exigente.  

 

 

6- Conclusão 

 

 

Hoje a terceira idade é uma realidade, as pessoas na chamada � boa idade� mostram-se mais 

dispostas a ocupar seu lugar na sociedade, algumas continuam profissionalmente ativas com excelência 

e boa disposição, outras buscam integração social freqüentando atividades artísticas,esportivas ou de 

lazer. 

 

Existem ainda os que buscam cursos e ampliação de seus conhecimentos acadêmicos. A 

realidade é que o perfil do idoso mudou a qualidade de vida o que gerou necessidades diferentes, novos 

desafios. Surgindo dificuldades que antes o idoso não enfrentava como a fobia social ou a dificuldade 

de enfrentar situações de integração social por vergonha de se expor em público em situações simples 

como comer, escrever, utilizar recursos tecnológicos gerando altos índices de ansiedade o que muitas 

vezes se traduz como um obstáculo a adaptação do idoso. É um assunto que necessita de maiores 
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estudos para que se possam apontar estratégias que auxiliem na prevenção deste tipo de dificuldade ou 

pelo menos aponte fatores que melhorem as condições de adaptação do idoso. 

 

A idade tem sido considerada um importante fator de risco para muitas doenças, havendo 

necessidade de ampliação destes conhecimentos. Existem muitas bibliografias sobre ansiedade, 

depressão, fobia social mas muito pouco especificamente sobre ansiedade social em relação ao 

idoso.Dentre os diferentes aspectos afetivos, a depressão e os sintomas depressivos tem sido associados 

ao idoso.Depressão tem sido considerada uma importante entidade clínica entre os idosos; a mais 

freqüente e de difícil diagnostico diferencial. A depressão do idosos tem sido associada a sentimentos 

de tensão e ansiedade; a sintomas somáticos em diabéticos com controle precário da taxa de glicêmica; 

os artríticos que começam a ter prejuízo em eficiência de auto cuidados e também à ansiedade e 

dispnéia, em casos agudos de crise respiratória. 

 

   A partir deste estudo conclui-se que a ansiedade ocorre independente da idade.Não houve 

diferença nos resultados de ansiedade entre os dois grupos. 

 

O objetivo era investigar a influência de sintomas ansiosos sobre o desencadeamento e evolução 

de problemas de saúde e de comportamentos peculiares ao processo de envelhecimento A depressão no 

idoso parece constituir uma outra preocupação  pois  tem influência sobre o desencadeamento e 

evolução de problemas de saúde , prejudica o convívio social dificultando seu desempenho cognitivo, 

motor , social, aumenta o desconforto social e é comum o idoso apresentar sintomas ansiosos em 

quadros depressivos. 
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A depressão é uma síndrome de etiologia multifatorial, com uma associação de fatores 

biológico,social e psicológico ou ainda a interferência de muitas outras variáveis.Em fases precoces da 

vida está relacionada com um forte componente genético. 

 

Em fase tardia � velhice � pode estar relacionada com alterações estruturais e funcionais do 

sistema nervoso central, associados ou agravados por co-morbidades (disfunção tireoideana, demência, 

entre outras) ou pela utilização de medicamentos ( antipsicóticos, benzodiazepínicos,etc.), 

principalmente em se considerando a elevada utilização de medicamentos comum no idoso. 

 

Também há que se considerar o etilismo e os fatores psicossociais ( aposentadoria, perda do 

papel social, etc) que agem como estressores. É importante ressaltar que a depressão não é uma 

resposta fisiológica ao envelhecimento. 

 

Segundo Feijó de Mello (2005) a probabilidade média da ocorrência de depressão durante a 

vida é de 10 a 12%. Para Tavares (2005,p 409) a prevalência é de 1 a 10% em maiores de 60 anos, 

sendo maior em indivíduos institucionalizados, enquanto para Brazer,Huglhes e George (1987) a 

prevalência no idoso é de 10 a 20 ou 27%. Em idosos institucionalizados a prevalência é de 25 a 80%, 

de acordo com Hyer e Blazer (1982) 

 

No Brasil, conforme Tavares(2005,p101) a prevalência é de 4,7 a 36%, sendo essa discrepância 

de valores devida às diferenças dos instrumentos de avaliação utilizados. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) constata a prevalência de 1,9% para os homens e 

3,2% para as mulheres. Em nosso meio o predomínio é em mulheres, na proporção de 2:1. 
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Considerações finais 

 

Ao realizar esta pesquisa observa-se que é de suma importância realizar estudos sobre o 

processo de envelhecimento, principalmente tendo um enfoque multidisciplinar buscando novas 

estratégias nas várias áreas de conhecimento para melhorar a qualidade de vida do idoso que hoje tem a 

sua vida prolongada graças aos recursos médico-tecnológicos até os 80 anos. A ansiedade e a depressão 

constituem fatores significativos que necessitam ser diagnosticados precocemente e tratados de forma 

eficiente. Tanto para ansiedade quanto para depressão diagnósticos feitas ainda na idade adulta 

possibilitam tratar através de medicamentos e ou psicoterapia melhorando a qualidade de vida .A 

literatura enfatiza a necessidade do preparo para envelhecer, incentivando o indivíduo durante sua vida 

adulta a cuidar de seus aspectos emocionais, fisiológicos, cognitivos. Ter a preocupação em ter uma 

vida saudável,com alimentação equilibrada, exercícios físicos, proporcionar-se lazer, cultivar amizades, 

buscar realizar seus projetos profissionais , pessoais , financeiros, ir ao médico regularmente ou a 

outros profissionais buscando sempre a prevenção.   

 

A sociedade precisa se conscientizar e proporcionar melhores condições de vida ao idoso, no 

que tange os serviços de saúde , estratégias para a integração social do idoso e acesso a serviços de 

psicologia que como vimos na pesquisa contribuem para a melhora da qualidade de vida do idoso no 

tratamento de sintomas ansiosos e depressivos associados ou não ao uso de medicação.Mas como 

pudemos verificar as estratégias preventivas são sempre mais favoráveis , o diagnóstico precoce 

possibilita minimizar os efeitos que estes transtornos causam sobre a vida do indivíduo privando-o da 
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convivência social, da capacidade produtiva, e até sobre outras doenças que se agravam com a presença 

de sintomas ansiosos  
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Anexos 

 

 

Anexo1 � modelo do termo de livre consentimento 
 
 
Anexo 2 � Questionário de Características Gerais 
 
 
Anexo 3 � Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) de Spielgerger. 
 
 
Anexo 4 � Escala de Aceitação social de Marlowe & Crowne 
 
 
Anexo 5 � Escala de Fobia Social � Liebowitz Social Anxiety Scale 
 
 
Anexo 6 � Escala de Esquiva e Desconforto Social 
 
 
Anexo 7 � Escala de Medo de Avaliação Negativa 
 
 
Anexo 8 � Inventário de Depressão de Beck  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

1. Dados de identificação do sujeito da pesquisa ou responsável: 

 

NOME:                                                                 NÚMERO DA IDENTIDADE:  
DATA DE NASCIMENTO:                        SEXO (  )M  (  ) F 
ENDEREÇO: 
RESPONSÁVEL: 
 
2. Dados sobre a pesquisa científica: 

 

TITULO DA PESQUISA: � Ansiedade em situações de conflito social em idosos� 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Doroty Mellero. 
AVALIAÇÃO DE RISCO DA PESQUISA ( probabilidade de que o indivíduo sofra  algum dano como conseqüência 

imediata ou tardia): 
(X) Sem risco(  ) Risco mínimo(  ) Risco  baixo  (  ) Risco médio (  ) Risco maior 
DURAÇÃO DA PESQUISA: 15 minutos. 
 
3.Breve descrição do objeto e procedimento que serão realizados durante a pesquisa: Este projeto pretende 
avaliar a influência de sintomas ansiosos sobre o desencadeamento de problemas de saúde e de comportamentos 

peculiares ao processo de envelhecimento. Espera-se ainda poder apontar possíveis estratégias preventivas e 
terapêuticas centradas na abordagem da ansiedade, da fobia social, capazes de melhorar o padrão de vida de 

indivíduos idosos. Aplicação de um Questionário de Características Gerais, de um inventário de Ansiedade (IDATE) de 

Spielberger e de fobia social. 
 
4.Esclarecimento dados pelo pesquisador sobre garantias do sujeito da pesquisa: 

 acesso a qualquer tempo às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, 

inclusive para eventuais dúvidas. 
 Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem que isto traga 

prejuízo à comunidade da assistência. 
 Salvaguarda da confiabilidade, sigilo e privacidade. 
 Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa. 
5. Consentimento pós-esclarecido: 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em 

participar deste presesnte protocolo de pesquisa. 
 
São Bernardo do Campo,     de                            2007. 
 
 
 
 
 
 

      ________________________________________                   ________________________________                   
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável                   assinatura do pesquisador                                                                          

 


