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SAÚDE DO IDOSO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE.

No Brasil, indivíduos com deficiência física estão amparados por políticas públicas de saúde e
direitos sociais assegurados por lei, todavia, existe uma determinada limitação acerca da
compreensão por parte de gestores e profissionais de saúde sobre o vínculo entre a
deficiência e o processo de envelhecimento natural, com ênfase em complicações na saúde
mental, interações sociais e culturais. Nesse contexto, é notório que em parte majoritária dos
casos, os idosos não são assistidos por uma assistência integral de saúde, que reconheça a
deficiência física concomitantemente ao processo de envelhecimento.
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A deficiência física somada ao processo de envelhecimento é capaz de causar inúmeras
dificuldades cotidianas que levam os idosos a dependência ou limitação na realização das
atividades diárias consideradas simples, como higiene, alimentação, lazer e trabalho, o que
pode originar diversos prejuízos à saúde desses indivíduos, como implicações na condição
mental, corporal e social. Outrossim, a falta de autonomia associada às características
especificas dos inúmeros tipos de deficiências, mostram o nível elevado de vulnerabilidade de
saúde dessas pessoas, trazendo um alerta sobre as lacunas presentes no serviço de saúde bem
como a necessidade de profissionais de saúde que compreendam a relevância da assistência
integral para às pessoas com deficiência, especialmente à medida que envelhecem. Os idosos
com deficiência física são extremamente atingidos por obstáculos atitudinais, ambientais e
institucionais, o que inviabiliza sua interação plena e equitativa em todos os aspectos da vida.
Diante dessa perspectiva, é notório que pessoas da terceira idade com deficiência estão entre
as mais adversamente afetadas, comprometendo sua saúde em esferas diferentes, um âmbito
biopsicossocial.

Reconhecer a importância da assistência integral para idosos com deficiência física.

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, devido à caracterização da análise dos
conteúdos selecionados em bancos de dados sobre a temática abordada. O presente estudo
possui natureza descritiva, com abordagem qualitativa, tendo em vista à seleção de dados
pertinentes ao estudo. Nesse contexto, os dados foram coletados através de uma seleção de
produções científicas acerca dos descritores.

É notória a necessidade e a importância da assistência integral de saúde destinada aos idosos
com deficiências, devido à potencialização das vulnerabilidades presentes na vida dessas
pessoas, que são afetadas em nível físico, mental e social. Destarte, pessoas do grupo de
terceira idade que são deficientes precisam urgentemente que os profissionais de saúde
compreendam suas necessidades para terem uma boa qualidade de vida.


