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Artigo em Destaque
Depressão no idoso

O verdadeiro mal da velhice não é o enfraquecimento do corpo, é a indiferença da alma.
André Maurois (1885-1967)

A depressão é um problema de saúde comum, recorrente e importante que afeta pessoas de todas as idades. Cerca
de 30% da população idosa apresenta algum tipo de perturbação mental. A perturbação depressiva e as demências
são os problemas mentais mais comuns nesta faixa etária, com grande impacto no cuidador e no doente.
O envelhecimento e suas sequelas podem ser fatores de risco importantes para a Depressão, sendo esta uma doença
que merece especial atenção nas pessoas idosas pela sintomatologia muitas vezes inespecífica.
Problemas como a incapacidade de locomoção, a diminuição da visão e a perda de memória podem contribuir em
muito no desenvolvimento da Depressão no Idoso.
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