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PROMOÇÃO DA SAÚDE EM IDOSOS COM DIABETES MELLITUS

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo no qual há modificações

morfológicas, funcionais e bioquímicas, que levam ao declínio gradual de todas as funções

fisiológicas do organismo. A Diabetes Mellitus é uma doença endócrino-metabólica que afeta a

vida de paciente, podendo levar a incapacidades, tendo se destacado como uma das doenças

crônicas não transmissíveis de maior relevância, apresentando alta incidência em idosos, sendo

responsável pelo aumento de mortes e por afetar a qualidade de vida.
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Os resultados do referido estudo apontam que os idosos são os pacientes que sofrem o maior

número de alterações fisiológicas, devido à diminuição natural da eficácia orgânica, onde a

diabetes mellitus se insere no grupo de patologias com maior prevalência. A manutenção da

saúde e do bem-estar dos idosos é de interesse para profissionais da saúde e seus familiares,

cuja linha de cuidado engloba estratégias de promoção da saúde, que buscam consolidar e

qualificar a atenção à pessoa com esta doença, através da integralidade e da

longitudinalidade do cuidado, em todos os pontos de atenção.

Apresentar os aspectos da promoção da saúde em idosos com diabetes mellitus, observando

sua relação para a prevenção de danos e melhoria da qualidade de vida.

Estudo descritivo, do tipo documental, a partir do levantamento bibliográfico realizado por

meio da seleção de artigos científicos publicados em periódicos indexados nas bases de dados

do SCIELO (The Scientific Electronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino Americana e do

Caribe em Ciências e Saúde), tendo a busca ocorrida entre os meses de maio a junho de 2021,

utilizando os descritores extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), a saber:

Envelhecimento; Diabetes Mellitus; Qualidade de Vida.

Conclui-se que a diabetes mellitus é uma das principais doenças crônicas que acometem a

população, principalmente os idosos, sendo um grave problema de saúde pública nos países

em desenvolvimento, frente aos incrementos na expectativa de vida, uma vez que a

prevalência da doença aumenta com a idade. As ações de promoção da saúde em idosos com

diabetes mellitus são elementos imprescindíveis para o controle deste agravo e prevenção de

diversas complicações.
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