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Modelo Revista Gaúcha de Enfermagem 

ASSOCIAÇÃO ENTRE DEPRESSÃO E RELIGIOSIDADES EM IDOSOS 

INTERNADOS NUMA UNIDADE DE EMERGÊNCIA. 

RESUMO  

Objetivos: Identificar vulnerabilidades presentes nos idosos internado em uma unidade de 

urgência e emergência, bem como a associação entre religiosidade e a presença de sinais 

depressivos. Métodos: Estudo quantitativo de delineamento transversal, realizado com 140 

idosos internados, que responderam a um questionário semiestruturados sobre dados de saúde, 

escala de religiosidade e de depressão geriátrica. Resultados: O estudo demonstrou os idosos 

são vulneráveis em relação ao grau de escolaridade, local de residência, a hábitos de vida, e que 

existe uma associação fraca de proteção entre religiosidade e desenvolvimento de sinais 

depressivos. Conclusão: demonstrou que apresenta papel importante no desenvolvimento de 

resiliência a enfermidade a religiosidade isolada não apresenta fator protetor eficaz. 

Palavras–chave: Idoso, Religião, Depressão, Vulnerabilidade em saúde, Idoso fragilizado. 

ASSOCIATION BETWEEN DEPRESSION AND RELIGIOUSITIES IN ELDERLY IN 

AN EMERGENCY UNIT. 

ABSTRAT 

Objectives: To identify vulnerabilities present in the elderly hospitalized in an emergency and 

emergency unit, as well as the association between religiosity and the presence of depressive 

signs. METHODS: A quantitative cross - sectional study was carried out with 140 hospitalized 

elderly, who answered a semi - structured questionnaire on health data, religiosity scale and 

geriatric depression. Results: The study demonstrated that the elderly are vulnerable in terms 

of schooling, place of residence, life habits, and that there is a weak association of protection 

between religiosity and the development of depressive signs. Conclusion: demonstrated that it 
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plays an important role in the development of disease resilience to isolated religiosity does not 

present effective protective factor. 

Keywords: Elderly, Religion, Depression, Health Vulnerability, Fragile elderly. 

ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y RELIGIOSIDAD ANCIANOS INGRESADOS 

EN UNA UNIDAD DE EMERGENCIA. 

RESUMEN 

Objetivos: Identificar las vulnerabilidades presentes en los pacientes ancianos ingresados en 

una unidad de emergencia y de emergencia, así como la asociación entre la religiosidad y la 

presencia de signos de depresión. Métodos: Estudio cuantitativo del estudio transversal, 

realizado con 140 pacientes de edad avanzada, que respondieron a un cuestionario semi-

estructurado en los datos de salud, la escala de la religiosidad y la depresión geriátrica. 

Resultados: El estudio mostró que los ancianos son vulnerables en relación con el nivel de 

educación, lugar de residencia, hábitos de vida, y que existe una débil asociación entre la 

protección de la religiosidad y el desarrollo de los signos de depresión. Conclusión demostrado 

que juega un papel importante en el desarrollo de enfermedades de resiliencia aislado 

religiosidad no tiene factor de protección efectiva. 

Palabras clave: edad avanzada, la religión, la depresión, la vulnerabilidad de la Salud, ancianos 

frágiles. 

INTRODUÇÃO 

 A população mundial assim como a brasileira apresenta um rápido processo de 

envelhecimento e essa transição demográfica representa segundo projeções da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) um salto populacional de pessoas idosas. Estima-se que a população 

de idosas com mais 60 anos no mundo seja de 1, 2 bilhões de pessoas em 2025, e cerca de 2 

bilhões em 2050 (1). 
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 A chegada da senescência geralmente vem acompanhada de uma série de modificações 

orgânicas, que podem levar ao declínio da capacidade funcional e alterações no funcionamento 

fisiológico de órgãos e sistemas. Assim, predispõem os idosos ao desenvolvimento de doenças 

crônicas e vulnerabilidades, consequentemente os sistemas orgânicos deixam de desempenhar 

bem suas funções diante das alterações do meio interno, e com o passar dos anos o desgaste 

natural do organismo tenderia a apresentar falhas à medida que seu tempo de utilização 

aumenta(2). 

A senilidade origina variações nos padrões das doenças, e consequentemente provoca o 

aumento das frequências de incapacidades. Podem ocorrer perdas das funções físicas, 

cognitivas e sensoriais, levando esse idosos a uma deterioração de suas capacidades funcionais, 

e juntamente com essas deteriorações, levar à elevação das perturbações mentais, onde os sinais 

e sintomas depressivos são habitualmente encontrados.  Um quadro depressivo instalado em 

frequentemente são subdiagnosticadas e subtratadas(3-4). 

 Os sintomas depressivos envolvem aspectos multifatoriais com forte impacto funcional 

nos indivíduos em senescência. Na velhice, as manifestações depressivas podem estar 

associadas a diversas perdas, sejam elas de ordem emotivas, cognitivas ou incapacidades para 

realização de atividades que promovam prazer e satisfação. Esse quadro pode levar aos idosos 

o desenvolvimento de maior vulnerabilidade e agravamentos de doenças crônicas, expondo o 

idoso ao risco aumento da morbidade e consequente a necessidade de apoio dos profissionais 

de saúde que efetivamente minimize ou previna os agravos decorrente da sua instalação(5). 

 Diante de um processo de internação os idosos encontram-se mais sensíveis e 

vulneráveis, muitas vezes, acabam recorrendo a sua religiosidade para o enfrentamento da 

doença, busca da confiança de que estão protegidos e a cura para os males que lhe afeta(6). 

 A religião é o credo na existência de um poder superior que teria a capacidade 

sobrenatural de criar e controlar o Universo. Ela server como veículo pelo qual o indivíduo 
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expressaria sua espiritualidade, a partir de valores, crenças e práticas rituais, permitindo o 

homem a busca da transcendência, reflexões sobre si mesmo e suas relações existências para o 

além do mundo objetivo(7). 

 Nesse sentido, a religião muitas vezes, acaba adotando um lugar de refúgio para o caos 

instalado pela doença, conforto para os medos e inseguranças desencadeado pela sensação de 

morte. Por meio da religião os pacientes conferem sentido à situação de adoecimento, 

possibilita uma explicação a impossibilidade de controlar a situação. Assim, a religião assume 

um papel de controle ilusório sobre o imponderável, representado pela situação de 

adoecimento(8). 

 A religiosidade e espiritualidade são fenômenos presente nas vidas dos brasileiros 

principalmente na velhice onde ocupam um papel de destaque, explicando o significado da vida. 

Nos idosos a religiosidade e espiritualidade contribuem para a sensação de bem-estar, reduzem 

os níveis de angústia, inutilidade e proporciona o desenvolvimento de resiliência, levando  ao 

entendimento que o processo de doença é algo positivo pelo o qual ele deveria passar, 

entendendo de forma mais consciente o significado da sua vida e os aspectos positivos 

vivenciados ao longo da sua existência(6-8). 

 Portanto, a presente pesquisa tem como objetivo identificar as vulnerabilidades 

associadas aos pacientes idosos atendidos na unidade de emergência e urgência de um hospital 

público, possibilitando observar o perfil desses pacientes, assim como identificar sinais de 

depressão e sua associação com o grau de religiosidade dos mesmos que adentram a unidade 

de emergência. 

MÉTODOS 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, transversal com abordagem 

quantitativa, realizada nas repartições de um Hospital Público pertencente ao Distrito Federal-

DF. 
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 A coleta de dados foi realizada no período de abril a outubro de 2016 e a amostra foi 

constituída por 140 pessoas com 60 anos ou mais, internados por um período superior a superior 

24 horas na unidade de urgência e emergência da instituição.  

O estudo tem como campo de pesquisa o Pronto Socorro (PS), por essa ser uma unidade 

de assistência de urgências e emergência com características mistas de observação, pronto 

atendimento e internação. Foram excluídas da pesquisa, pacientes com dificuldades cognitivas 

ou qualquer outra situação que impedisse de responder à entrevista ou os que não quisesse 

participar. 

 Foi realizada uma entrevista com um roteiro semiestruturado onde as variáveis 

sociodemográficas (nome, sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda familiar, local de 

residência) e dados de saúde (classificação Manchester, consumo de fumo, bebida alcoólica, 

práticas de atividade física, e medicamentos de uso habitual) foram analisadas. 

 O rastreamento dos sintomas depressivos foi realizado por meio da Escala de Depressão 

Geriátrica - versão reduzida (EDG-15). A escala foi validada para a população brasileira em 

1999, por Almeida e Almeida. A EDG-15 possui questões com respostas dicotômicas (sim ou 

não), com a pontuação total máxima de 15, sendo que "0 a 5 pontos" significa ausência de 

depressão, "6 a 10 pontos" representam depressão leve a moderada e "11 a 15 pontos" indicam 

quadro de depressão grave (9-10). 

  O instrumento escolhido para avaliar o índice de religiosidade dos pacientes idosos foi 

a Escala de Religiosidade DUREL (Duke Religious Index) que é validada para a população 

brasileira. A escala compreende três dimensões de religiosidade:  a religiosidade organizacional 

(RO) com uma pergunta, a religiosidade não-organizacional (RNO) com uma pergunta, e 

religiosidade intrínseca (RI) com três perguntas em três níveis(6,11). 

 Afim de possibilitar associações e correlações entre a escala de religiosidade de DUREL 

com a escala de depressão geriátrica EDG, os itens da escala de religiosidade foram divididos 
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em itens com associação positivas a religiosidade e itens com baixa associação seguindo o 

modelo de fluxograma. 

Fluxograma de associação positiva e negativa entre religiosidade e depressão 

 
  RO: Religião organizacional, RNO; Religião não-organizacional, RI: Religião intrínseca 

 

Dessa forma a religiosidade organizacional diz respeito a frequência que a pessoa se 

desloca para uma atividade religiosidade desenvolvidas em templo, igreja, e outras repartições, 

e teve as respostas aos itens um, dois e três da religiosidade organizacional classificados com 

associação positiva, as respostas nos itens de quatro, cinco e seis da escala ausência ou baixa 

associação.  

 A religiosidade não organizacional se refere a dedicação da pessoa as atividades 

religiosas e também foi classificada como positivas as respostas um, dois e três e baixa ou 

ausente as respostas quatro, cinco e seis.  

A dimensão religiosidade intrínseca e dividida em três níveis, que foram analisadas 

individualmente e separadamente, o primeiro nível avalia a sensação da presença de Deus na 

vida, o segundo como as crenças regem em sua maneira de viver e o último, o esforço dedicado 

para viver a religião em todos seus aspectos.  Dessa forma os itens com resposta um e dois 

foram classificados como uma associação positiva a religiosidade, e as respostas aos itens três, 

quatro e cinco para baixa ou ausência de associação. 
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 Para analises dos dados estatísticos foram utilizados o Excel versão 2013 e o soft 

STATA versão 12, os dados sociodemográficos e de saúde foram agrupados por frequência e 

porcentagem e a associação entre sinais depressivos e religiosidade foram analisadas meio da 

média, desvio padrão, razão de prevalência, teste do quí-quadrado, (p=0,05) e correlação de 

Pearson (r). 

  A pesquisa faz parte de um projeto maior denominado vulnerabilidades associadas ao 

paciente idoso atendidos em uma unidade de urgência e emergência, aprovado pelo CEP 

FEPECS/ SES/ DF sob o protocolo CAAE 54603216.3.0000.5553.  

RESULTADOS 

 Foram entrevistados 140 idosos internados na unidade de Urgência e Emergência de um 

hospital público do Distrito Federal- DF, que apresentaram períodos de internação superiores a 

24 horas. Em relação ao perfil sociodemográfico analisado (Tabela 1).   

A amostra foi homogênea em relação ao sexo, com 70 (50%) participante do sexo 

masculino e 70 (50%), feminino. A distribuição por faixa etária, apresentou maior concentração 

de idoso entre 60-64 anos (25,7%), ressaltando um número considerável de idosos octogenários 

28 (20%) considerados indivíduos muito idosos.  

 Em relação ao estado civil, a maioria são casados 48 (34,3%) seguidos pelos idosos 

viúvos 40 (28.6%). A maior parte dos idosos participantes da pesquisa 113 (80,7%) apresentou 

grau de escolaridade de até quatro anos de estudo, sendo que destes, 51 (36,4%) eram 

analfabetos. Apenas nove (6.4%) deles apresentaram oito anos ou mais anos de estudos, o que 

representa ter cursado no mínimo o ensino fundamental.   

 A maioria 116 (82,9%) são aposentados com renda familiar de um salário mínimo (76, 

54,3%), sendo na maioria das vezes a sua renda a fonte de sustentação do núcleo familiar. 

 Quanto ao local de residência desses idosos, observou-se que 107 (76.4%) são 

procedentes da região de abrangência da cobertura hospitalar, já 20 (14,3%) deles são 
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procedentes de outros estados fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal 

e Entorno RIDE-DF, principalmente de procedentes do sudeste da Bahia e o nordeste do estado 

de Goiás. 

Tabela 1. Frequência absoluta e percentual dos dados sociodemográficos dos pacientes idosos 

participantes da pesquisa. Brasília. 2016 

Perfil Sociodemográficos N % 

Sexo 

 Masculino 

 Feminino 

 

70 

70 

 

50,00 

50,00 

Faixa etária 

 60-64 

 65-69 

 70-74 

 75-79 

 80-84 

 85-89 

 90-95 

 

36 

35 

21 

16 

20 

8 

4 

 

25.7 

25.0 

15.0 

11.4 

14.3 

5.7 

2.9 

Estado cível 

 Casado 

 Solteiro 

 Viúvo 

 Separado 

 Outros 

 

48 

17 

40 

21 

14 

 

34.3 

12.1 

28.6 

15.0 

10.0 

Escolaridade 

 Analfabeto 

 Até 4 anos de estudo 

 4 a 8 anos de estudo 

 8 anos ou mais de estudo 

 

51 

62 

18 

9 

 

36.4 

44.3 

12.9 

6.4 

Aposentados 

 Não 

 Sim 

 

24 

116 

 

17.1 

82.9 

Renda Familiar 

 1 salário mínimo 

 2 salário mínimo 

 3 salário mínimo 

 4 salário mínimo 

 5 ou mais salário mínimo 

 

76 

40 

16 

4 

4 

 

54.3 

28,6 

11.3 

2.9 

2.9 

Local de Residência 

 Planaltina-DF 

 RIDE-DF* 

 Outros 

 

107 

13 

20 

 

76.4 

9.3 

14.3 

Fonte: Os autores da Pesquisa 

*RIDE-DF: Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, É constituída pelo Distrito 

Federal, pelos municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, 

Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, 

Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila 

Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí, Buritis e Cabeceira Grande, no Estado de Minas Gerais. 
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Os dados relacionados à saúde dos idosos participantes da pesquisa são apresentados na 

(Tabela 2). Foi possível verificar que 68 (48,6 %) dos idosos atendidos na unidade de 

emergência não realizaram classificação de risco para atendimento; 34(24,2%) dos idosos 

internados participantes apresentaram classificação de risco com coloração laranja, o que 

caracteriza situação de muita urgência de atendimento e risco significativo de evoluir em morte. 

A clínica médica apresentou o maior índice de internação 96 (68,6%), caracterizado 

principalmente pelos quadros de agudizações de doenças crônicas não transmissíveis. 

 Segundos os hábitos do idosos, 66 (47,1 %) relataram o hábito de fumar, sendo que 

(16,4%) relataram não fazer o uso do fumo atualmente. Dentre os fumantes, 24 (17,1%) 

indivíduos fumam a mais de 40 anos, 42 (30,0%) fumam uma média de 10 cigarros por dia. O 

consumo de bebida alcoólica foi relatado por 49 (35,0%) idosos, 13 (9,3%) bebem a mais de 

40 anos, sendo as bebidas fermentadas a preferida por 15 (10,7%)deles.  

 A maioria  78 (55,7%) do idosos apresentam alguma dificuldade para dormir, sendo que 

50 (35,7%) relataram demorar para adormecerem e 27 (19,3%) referiram acordar pelo menos 

uma vez durante a noite. Chama a atenção que 37(26,6%) idosos fazem uso de cinco ou mais 

medicamentos por dia e apenas 18 (12,8%) não fazem uso de medicamentos diariamente. 

 Chama a atenção que apenas 20 idosos (14,3%) possuem hábito de praticarem exercício 

físico, sendo a caminhada a atividade física mais relada. A dificuldade de locomoção foi 

retratada por 68 idosos (48.6%), sendo que a maioria deles (26,5%) não necessitam de auxílio 

para deambular. 

Tabela 2. Frequência absoluta e relativa dos dados relacionados a saúde dos idosos 

participantes do estudo. Brasília, 2016. 

Perfil dos Dados de Saúde N % 

Manchester* 

 Não realizado 

 Azul  

 Verde  

 Amarelo  

 

68 

0 

4 

29 

 

48,6 

0,0 

2,9 

20,7 



14 
 

 Laranja  

 Vermelho 

34 

5 

24,2 

3,6 

Fuma 

 Não  

 Sim 

Frequentemente  

Raramente  

Parou de Fumar  

 

74 

66 

29 

14 

23 

 

52,9 

47,1 

20,7 

10,00 

16,4 

Bebida alcoólica 

 Não 

 Sim 

Frequentemente  

Raramente  

Parou de beber 

 

91 

49 

19 

13 

17 

 

65,0 

35,0 

13,6 

9,3 

12,1 

Dificuldades em dormir 

 Não 

 Sim 

Demora 

Acorda a noite 

Acorda cedo 

Sonolento 

 

62 

78 

50 

27 

0 

1 

 

44,3 

55,7 

35,7 

19,3 

0,0 

0,7 

Dificuldades de locomoção 

 Não 

 Sim 

Auxílio de ajuda humano 

Bengalas ou muletas 

Andador 

Cadeiras de Rodas 

Mais de uma opção 

Não necessita 

 

72 

68 

8 

11 

1 

3 

8 

37 

 

51,4 

48,6 

5,7 

7.9 

0,7 

2,1 

5,7 

26,5 

Atividades Físicas 

 Não 

 Sim 

 

120 

20 

 

85,7 

14,3 

Clínica de internação 

 Clínica médica 

 Clínica Cirúrgica 

 Clinica ortopédica 

 

96 

26 

18 

 

68,6 

18,6 

12,8 

Número de medicamentos uso contínuos 

 Nenhum 

 Um medicamento 

 Dois medicamentos 

 Três medicamentos 

 Quatro medicamentos 

 Cinco ou mais medicamentos 

 

18 

17 

25 

23 

20 

37 

 

12,8 

12,1 

17,8 

16,4 

14,3 

26,6 

  Fonte: Os autores da pesquisa 

  * Classificação de Risco- Protocolo de Manchester. 
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 Em relação ao sinais e sintomas depressivos analisados por escala de depressão 

geriátrica (Tabela 3), foi possível verificar que 88 (62.7%) dos idosos participantes, 

apresentaram ausência de sinais depressivos, com uma média de pontos na escala de depressão 

geriátrica de 3,09, já 47 (33.6%) deles apresentaram sintomas depressivos leves, com uma 

média de 7,51 pontos, e cinco (3,6%), sintomas depressivos severos, com média de 11,2 pontos.  

 Destaca-se que a relação de prevalência na religiosidade organizacional foi de 0,31 

(IC95% 0,05-1,80) não sendo possível realizar associações com as outras variáveis da escala 

de religiosidade em idosos com sinais e sintomas de depressão severa.  

 Em todos as dimensões da escala da religiosidade, a Razão de Prevalência (RP) foi 

relativamente baixa, o que demonstrou fator protetor pequeno entre os idosos que tinha forte 

associação com a religião em relação aos que tinham baixa ou ausência de religiosidade.  

Tabela 3. Relação entre a média, desvio padrão e razão de prevalência entre escala de depressão 

geriátrica EDG e escala de religiosidade de DUREL. Brasília.2016. 

 

EDG 

 

Nº (%) 

 

M 

 

DP 

Escala de Religiosidade de Durel 

RO  RNO  RI 

RP 

 (IC95%) 

 RP  

(IC95%) 

 RP 

(IC95%) 

RP 

(IC95%) 

RP  

(IC95%) 

Normal 88 

(62,7%) 

3,09 1,26 0,93 

(0.71-1.21) 

 0.75 

(0,55-1,02) 

 0.61 

(0.54-0,70) 
0.65 

(0.53-0.81) 

0.93 

(0,63-1.37) 

Leve 47 

(33,7%) 

7,51 1,47 0.75 

(0,55-1,02) 

 1.91 

(0,53-6.87) 
 0,43 

(0.31-0.59) 

1.74 

(0.61- 4.93) 

1.00 

(0.47 a 2.14) 

Severa 5 

(3,6%) 

11,2 0,44 0,31 

(0.05-1,80) 

  

x 

  

x 

 

x 

 

x 

Fonte: Os autores da pesquisa 

Dados: Nº número de participantes, M- média, DP-Desvio padrão, RP- Razão de Prevalência, IC- Intervalo de 

confiança. 

 

 A  associação entre sinais depressivos e religiosidade foi realizada por meio da  análise 

estatística da distribuição de qui-quadrado ( χ2 ) para  um nível descritivo de valor-p 

significativo de ≤ 0.05 (Tabela 4) foram verificadas diferenças significativas em relação a 

depressão e o nível de religiosidade em duas associações, entre a  ausência de sinais depressivos 

e a presença de religiosidade intrínseca  em  seu segundo nível (p=0,02) e a presença de sinais 

depressivos e a ausência de religiosidade intrínseca no seu primeiro nível (p = 0,00). 
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Tabela 4. P-valor (Qui-quadrado) e coeficiente de correlação de Pearson (r) entre escala de 

depressão geriátrica EDG e escala de religiosidade de Durel. Brasília. 2016 

 

Nível 

 

Escala de Religiosidade de Durel 

Questões 

 

Escala de depressão geriátrica EDG-15 

 Normal Lev

e 

Severa 

 p* r ** p* r** p** r** 

RO Com que frequência você vai a uma 

igreja, templo ou outro encontro 

religioso? 

 

0.62 0.13 0.18 0.13 0.50 0.12 

RNO Com que frequência você dedica o 

seu tempo a atividades religiosas 

individuais, como preces, rezas, 

meditações, leitura da bíblia ou de 

outros textos religiosos? 

0.18 0.00 0.26 0.01 0.50 0.00 

 

RI-1 

 

Em minha vida, eu sinto a presença de 

Deus (ou do Espírito Santo)? 

 

 

0,11 

 

0.11 
 

≤0.00 

 

0.12 

 

0,69 

 

0.12 

RI-2 As minhas crenças religiosas estão 

realmente por trás de toda a minha 

maneira de viver? 

 

0.02 0.06 0.24 0.05 0.43 0.07 

RI-3 Eu me esforço muito para viver a 

minha religião em todos os aspectos 

da vida? 

 

0.74 0.02 0.98 0.05 ´x 0.03 

Fonte: Os autores da pesquisa 

*valor_p= Teste do X² (Qui- Quadrado). 

** r= Correlação de Pearson. 

 

 A correlação de Pearson (r) demonstrou uma correlação ínfima positiva (r=0,06) em 

relação ao segundo questionamento da Religiosidade Intrínseca, e ausência de sinais 

depressivos, e uma correlação fraca positiva (r=0,12) para a presença de sinais depressivos leves 

e religiosidade intrínseca em seu primeiro questionamento, os dados corroboram  com os 

resultados obtidos com as Razoes de prevalência ( RP) (Tabela 3), nas mesma associações onde 

o valor-p foi significativo,  apresentaram razoes de associação fracas (RP 0,43 IC 0,31-0,59) e 

(RP 0,65 IC 0,53 a 0,81) demonstrando que a religiosidade dos idosos tem efeitos benéficos 

pequenos sobre aparecimentos de sinais depressivos nos idosos. 

DISCUSSÃO 
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 O resultado do estudo demonstrou que aproximadamente 50% dos pacientes idoso 

atendidos na unidade, não realizaram classificação de risco, muito em virtude da não realização 

da classificação de risco no período das 7:00 às 24 horas, salientando que os pacientes com guia 

de atendimento em unidades de ortopedia e cirurgia usualmente não passam pela classificação 

de risco, pela característica da instituição em que foi realizada a pesquisa.   

 A classificação de risco surgiu a partir das Política Nacional de Humanização (PNH) do 

Ministério da Saúde para que os hospitais implantassem o sistema de acolhimento com 

classificação de risco, direcionando sua atenção ao grau de gravidade do caso e não a lógica de 

ordem de chegada(12). Desta forma a classificação de risco quando realizada apresentou grau de 

concordância entre a classificação, e o desfecho de internação do paciente, demonstrando a 

eficácia do protocolo. 

 A clínica médica, unidade de internação da urgência e emergência, é caracterizada como 

a clínica com maior número de idosos internados, principalmente pelos quadros de agudizações 

de doenças crônicas não transmissíveis. Dado semelhante foi apresentado por um estudo 

científico, que revelou que a prevalência de reintegrações por DCNT é maior entre idosos e 

pessoas de baixo grau de escolaridade(13).  

Internações e reinternações podem estar associados ao processo de senilidade, que leva 

a diminuição ou perda de mobilidade, consequentemente baixa aptidão física, o 

desenvolvimento de sarcopenia e síndromes de fragilidades, que tornam esses idosos, mais 

vulneráveis a problemas de agudizações de doenças crônicas, consequentemente a internações, 

muitas dessas sensíveis a intervenção na atenção primária(14). 

  Além disso,  o fato de um grupo de idoso (23,54%) residirem na RIDE-DF ou  em outros 

estados, desprovidos de assistência à saúde, levam esses idosos a deslocamentos longos para 

atendimento no DF, configurando um risco a integridade e a saúde desses idosos, estes achados 

legitimam com os apontados em estudo realizado em Minas Gerais, que demonstrou que idosos 
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moradores de regiões distante do centro metropolitano de Belo horizonte apresentavam maior 

exposição a adversidade sociais,  maior grau de fragilidades, somatizando de forma sinérgicas 

na ascensão de multimorbidades e principalmente as DCNT(14).  

  Esta delimitação muitas vezes pode estar associada padrão de vida de risco das pessoas, 

principalmente inerentes a hábitos não saudáveis como o consumo de álcool e bebidas alcoólica. 

No presente estudo 47,14% dos idosos foram expostos aos efeitos deletérios do fumo e 35%, 

foram expostos a álcool, dados que se assemelha a pesquisas sobre o consumo de álcool entre 

idosos(15).  

 Inquérito realizado em São Carlos, estado de São Paulo, mostrou que 46% dos idosos 

apresentavam consumo de álcool nos últimos 12 meses, sendo destes, 79%  com padrão  nocivo 

para o consumo de tabaco, já em estudo realizado com idosos institucionalizados mostrou uma 

prevalência de uso nocivo em 32,2 %(15-16). 

 Um fator relevante entre os idosos em situação de vulnerabilidades é a presença de sinais 

depressivos, que muitas vezes estão associadas a idade avançada, baixa escolaridade, uso de 

substancias toxicas, insônia e DCNT. Essas vulnerabilidades mostram elevado grau deletério 

na vida desses idosos, também visível nos dados encontrados na pesquisa que revelou uma 

prevalência de sinais depressivos de 37.57% de idosos com sintomas leves e 4.79% com sinais 

severos, totalizando 42.36% de prevalência de sintoma depressivos na amostra.  

 Esses dados são divergentes de outros dados  realizados com a mesma escala  de 

rastreamento de depressão; as prevalências observadas  em estudo realizados no município de 

Bagé, Rio Grande do Sul, foi 18%, já em Montes Claros, Minas Gerais, demonstraram uma 

prevalência de 34,8% para pessoas muito idosas  e 26,3% para a população na faixa etária de 

60 a 79 anos, em Alfenas MG, o estudo demonstrou que 88% apresentavam sinais depressivos 

leves e 5% sinais depressivos severos,  porém ambos estudos foram realizados com idosos da 
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comunidade, o que pode explicar essa divergência com a pesquisa, que teve como amostra, 

idosos hospitalizados e fragilizados pelo processo de doença (17-19). 

 Quanto aos aspectos religiosos o estudo demonstrou valores de associação significativas 

(p=0,02) entre a Religiosidade Intrínseca no seu segundo nível que infere uma busca da 

internalização da crença religiosidade como objetivo pleno em sua vida e a ausência de sintomas 

depressivos, com grau de correção infimamente associada.  

 Nos pacientes que apresentaram grau de religiosidade altas, a religiosidade não se 

mostrou fortemente ligada a ausência de sinais depressivos, a associação foi fraca e positiva. 

Em religiosidade intrínseca, a nível de a sensação da presença de Deus.  Em estudos 

semelhantes realizados em Alfenas, utilizando a escala de Religiosidade de Durel, demostrou 

ausência de associação entre a presença de religiosidade e ausências de sinais depressivos 

(p=0,522)(20).  

O estudo apresenta limitações no que tangencia a percepção da espiritualidade pelos 

idosos, a escala de religiosidade não engloba aspectos importantes do domínio existencial e a 

essência do ser humano. A espiritualidade é algo inato que promove bem-estar, saúde e 

estabilidade, e uma percepção individual do indivíduo que desperta sentimentos de esperança 

amor e fé, possibilita a transcendência e explicações de fatos pessoais, abrindo a possibilidade 

de reestruturação da vida (20) 

CONCLUSÃO 

 Concluímos com o estudo que as vulnerabilidades inerentes ao processo de 

envelhecimento, levam esses idosos a se tornarem fragilizados e muitas vezes desenvolverem 

sintomas depressivos. 

  Entre esses idosos da pesquisa, observou-se que a religiosidade, contribuiu para a bem-

estar social e pessoal, contudo não se observa uma associação entre os níveis de religiosidade 

e ausências de sinais depressivos, porém a religiosidade deve ser estimulada uma vez que idosos 
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tendenciam ao isolamento, e o processo internalização de sua religiosidade podem os torna mais 

resiliente ao enfrentamento das adversidades da vida. 

Os benefícios da pesquisa se refere em trabalhar com estratégias de apoio a religiosidade 

dos idosos, bem como desenvolver estratégias de otimização do atendimento, e diminuição das 

vulnerabilidades 

O estudo apresenta algumas limitações, algumas inerentes ao próprio levantamentos dos 

dados, como a real percepção de religioso relatada com a real praticada, além de que o ambiente 

hospitalar e o processo de hospitalização, juntamente com os processos de agudização de 

enfermidades possa potencializar sinais depressivos ou desperta uma percepção de finitude e 

aproximação com Deus. 
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