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CUIDADOS PALIATIVOS E RECORRÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA EM IDOSOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS

O declínio funcional no envelhecimento é fisiológico, sobretudo para indivíduos com mais de
60 anos, que necessitam de cuidados paliativos cada vez mais frequentes, integral e
humanizado, frente a serviços que visem minimizar os efeitos da fragilidade e debilidade em
decorrência do curso da falência orgânica, principalmente quando doenças crônicas como o
Diabetes Mellitus (DM) e seus efeitos nocivos se somam a esse processo. A infecção urinária
no idoso portador de DM é uma das condições mais frequentes que tem influenciado
negativamente nos cuidados e na garantia de uma melhor qualidade de vida, pois
amplamente relacionada aos níveis séricos de glicose no sangue e subitamente na urina, tem
condicionado recorrentes processos infecciosos no trato urinário.
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A glicosúria no portador de DM é uma das principais alterações metabólicas que afetam com
determinada frequência o indivíduo, e sua recorrência pode estar atrelada a hiperglicemia em
decorrência dos níveis metabólicos de glicose não controlados ou por patologias renais que
afetem a capacidade de reabsorção de glicose pelo órgão, resultando em uma maior saturação
do açúcar na urina. A glicosúria ocasiona um ambiente hiperglicêmico a qual estimula a
colonização de microorganismos patogênicos no trato urinário, aumentando a probabilidade
de infecções tanto no trato urinário baixo quanto no alto, em que tem acarretado com maior
prevalência uretrites, prostatites e cistites. Frente a tais vulnerabilidades, os cuidados
paliativos tendem a ser majoritariamente voltado para a prevenção das infecções urinárias,
além de que as ações de cuidados integrais devem sempre compreender uma atenção mais
adequada da genitália, garantindo uma diligência em vista as precauções que favoreçam a
integridade do idoso e uma melhor qualidade de vida.

Abordar a propensão de infecção urinária em idosos portadores de Diabetes Mellitus; discutir
acerca dos cuidados paliativos a idosos portadores de Diabetes Mellitus mediante infecção
urinária.

Trata-se de uma revisão integrativa fundamentada a partir de pesquisas publicadas entre
2016 e 2021, nas bases de dados SciELO e BVS. Em vista à coleta de dados, foi levado em
consideração os descritores: cuidados paliativos, Diabetes Mellitus, glicosúria e infecção
urinária na população idosa. Aos critérios de inclusão e exclusão foram traçados a partir de
pesquisas cujos resumos e resultados se enquadravam, ou não, nos objetivos do trabalho.

Em detrimento dos condicionantes relatados para a infecção urinária, o controle glicêmico se
torna a primeira barreira para diminuir a incidência de infecções e demais consequências em
sua sucessão.


