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INTRODUÇÃO: a ascensão do envelhecimento trás consigo um aumento da incidência das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), destacando-se o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), sendo caracterizada por um defeito na 

produção da insulina, acometendo principalmente idosos. O Brasil está em 4º lugar na quantidade de pessoas com DM2 

no mundo, de acordo com a International Diabetes Federation. Associada à presença de DM2, destacam-se a baixa 

renda, os sintomas depressivos e a hiperglicemia capilar, resultando em comorbidades típicas da doença. OBJETIVO: 

correlacionar os sintomas depressivos com renda, glicemia de jejum e quantidade de medicamentos em idosos com 

DM2. MÉTODO: trata-se de um estudo observacional analítico de caráter transversal realizado com idosos 

diagnosticados com DM2 e com idade igual ou superior a 60 anos atendidos no ambulatório de geriatria e/ou 

endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal/RN. A pesquisa obteve aprovação no comitê de ética em 

pesquisa com seres humanos através do parecer (CAAE) número 61006516.0.0000.5292. A avaliação consistiu em 

dados pessoais e sociodemográficos (nome, telefone, endereço, sexo, idade, anos de estudo, estado civil, renda e 

participação social) e clínico-funcionais (IMC, número de doenças e medicamentos, exames laboratoriais, sintomas 

depressivos pela Geriatric Depression Scale de 15 itens, GDS-15, dentre outras características). O score da GDS-15 foi 

a variável dependente do estudo e foi realizada a estatística descritiva, teste de Kolmogorov-Smirnov para distribuição 

de normalidade (considerada não normal) e o teste de correlação de Spearman como análise inferencial, adotando 

significância (p<0,05) no software do SPSS versão 20.0. RESULTADOS: 125 idosos foram avaliados e a maioria foi 

feminina (63,2%), com média etária de 68,70 (±6,5) anos, média de 6,90 (±5,1) anos de estudo, com vida conjugal 

(66,4%), renda média de R$2.384,71 e que participa das atividades comunitárias (57,6%). O IMC médio foi de 28,67 

(±12,73), caracterizando sobrepeso, e 65,6% dos sujeitos apresentaram 5 ou mais doenças, bem como 60,8% relatou 

usar 5 ou mais medicamentos. 53,4% apresentou glicemia de jejum dentro do esperado (até 130g/dL), com média de 

152,19mg/dL. A maior parte dos indivíduos apresentou sintomas depressivos (53,2%), com média de 5,02 (±2,93) 

pontos. Os sintomas depressivos se relacionaram significativamente com e renda (p=0,030) e não se relacionaram 



significativamente com glicemia de jejum (p=0,06) e quantidade de medicamentos (p=0,14). CONCLUSÃO: quanto 

menor a renda do idoso com DM2, maior os sintomas depressivos de forma significativa. Já a glicemia de jejum e a 

quantidade de medicamentos não interferiram nos sintomas depressivos para essa parcela populacional.


