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RESUMO 

 

O trabalho trata sobre a Incidência e fatores de risco com sequelas permanentes em 

pacientes idosos com diabetes mellitus. Essa doença é um distúrbio do metabolismo 

envolvendo glicose, gorduras e proteínas que pode surgir de forma lenta. É 

considerada como um problema de saúde pública em todo o mundo, por levar 

muitos a óbito, principalmente os idosos. O objetivo geral  desse trabalho é citar os 

cuidados especiais e os riscos apresentados em pessoas idosas portadoras de 

diabetes. Os objetivos específicos são: descrever as práticas das pessoas com 

diabetes no que diz respeito à prevenção e aos cuidados especiais a serem 

tomados; identificar o idoso como paciente de tratamento diferenciado, diante da 

diabete e  por último fundamentar sobre a importância da informação do idoso sobre 

a diabete e as mudanças de comportamento para sua saúde. Este artigo é resultado 

de uma pesquisa bibliográfica, debruçando nas discussões de autores como Aguiar, 

Carlos; Duarte, Rui; Carvalho, Davide, BERTOLDI, A. D. FLOR, Luísa Sorio et al, 

SÁ, Rodrigo Cimino, SHAW, J.E e outros autores de renome como também diante 

dos preceitos da lei do estatuto do idoso,  Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. A 

metodologia aplicada para este trabalho foi elencada através de uma 

fundamentação bibliográfica respaldada, por teóricas de autores, nos seus mais 

diversos posicionamentos. Conclui-se que a melhoria dos pacientes idosos com 

diabete só pode ocorrer como mudança para uma melhor qualidade de vida se 

houver por parte destes pacientes um discernimento da consciência de se cuidar, 

zelar pelo corpo e pela mente, como também ter uma alimentação saudável e 

acompanhamento médico, garantidos por lei de forma gratuita , eficiente e eficaz.  

Palavras-Chaves: Idoso. Diabetes Mellitus. Políticas Públicas. Lei n. 10.741/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The work deals with the incidence and risk factors with permanent sequelae in 
elderly patients with diabetes mellitus. This disease is a metabolic disorder involving 
glucose, fats and proteins that can appear slowly. It is considered a public health 
problem worldwide, leading to many deaths, especially the elderly. The general 
objective of this work is to mention the special care and risks presented in elderly 
people with diabetes. The specific objectives are: to describe the practices of people 
with diabetes with regard to prevention and special care to be taken; to identify the 
elderly as a patient with differentiated treatment, in the face of diabetes and, finally, 
to explain the importance of the information of the elderly about diabetes and 
changes in behavior for their health. This article is the result of a bibliographic 
research, focusing on the discussions of authors such as Aguiar, Carlos; Duarte, Rui; 
Carvalho, Davide, BERTOLDI, AD FLOR, Luísa Sorio et al, SÁ, Rodrigo Cimino, 
SHAW, JE and other renowned authors as well as in the face of the law of the statute 
for the elderly, Law No. 10.741, of October 1, 2003. The methodology applied for this 
work was listed through a bibliographic basis supported by authors' theorists in their 
most diverse positions. It is concluded that the improvement of elderly patients with 
diabetes can only occur as a change to a better quality of life if there is a discernment 
on the part of these patients of the conscience of taking care of themselves, caring 
for the body and mind, as well as having a healthy and medical monitoring, 
guaranteed by law free of charge, efficiently and effectively. 

Keywords: Elderly. Diabetes Mellitus. Public policy. Law no. 10.741 / 03 
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1- INTRODUÇÃO 

Tratar sobre a “Incidência e fatores de risco com sequelas permanentes 

em pacientes idosos com diabetes mellitus” é de fundamental importância, diante da 

análise da sua saúde sob controle e uma melhor qualidade de vida com maior 

longevidade.   

       A já citada no parágrafo anterior, Diabetes Mellitus (DM) é uma doença 

que tem provocado uma preocupação em muitos estudioso e pesquisadores da 

saúde, como também despertado uma curiosidade e até mesmo um temor por parte 

da população.   Por se tratar de uma patologia crônica torna-se cada vez mais 

relevante a discussão e o debate perante os anais de estudiosos da saúde pública. 

Com o crescente número de diabéticos no país, é mais do que nunca urgente que as 

autoridades tenham um cuidado diferenciado a estes pacientes, para que haja um 

melhor controle desta doença. 

      Portanto, a saúde do idoso, principalmente no que diz respeito ao controle 

da diabetes mellitus, a abordagem aos devidos cuidados necessário contra essa 

doença, como o acompanhamento médico e nutricional que fazem parte de um 

melhor padrão de qualidade de vida do idoso é o que justifica este trabalho de 

pesquisa.  

     Sobre esse assunto, a sociedade médica de uma forma geral tem tido uma 

preocupação bastante especial, por ser uma doença delicada que acomete em 

especial a população adulta. Esse tema flui em debates cada vez mais fervorosos e 

preocupados com o trabalho realizado pela saúde pública. 

      A relevância desse estudo ocorre por se propor a produzir material que 

descreva o perfil e as condições em que os pacientes diabéticos evoluem para 

comorbidades e complicações que venham naturalmente trazer para si transtornos a 

sua qualidade de vida.  

       Diante do exposto, faz-se o seguinte questionamento: Quais os fatores de 

risco e incidência para as principais sequelas permanentes da diabetes mellitus 

registrado na literatura dos últimos dez anos?  

       Já o objetivo geral  desse trabalho é citar os cuidados especiais e os 

riscos apresentados em pessoas idosas portadoras de diabetes. Os objetivos 
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específicos  são:  descrever as práticas das pessoas com diabetes no que diz 

respeito à prevenção e aos cuidados especiais a serem tomados; identificar a 

importância do idoso como paciente de tratamento diferenciado, diante da diabete e  

por último fundamentar sobre a importância da informação do idoso sobre a diabete 

e as mudanças de comportamento para sua saúde. 

       A referência teórica faz parte de um vasto dado de pacientes diabéticos 

no Brasil. Várias medidas têm sido tomadas pelas autoridades competentes e em 

especial no que diz respeito ao conjunto de ações para o tratamento contra a 

diabete. É oportuno citar da importância de se tratar de forma urgente as diretrizes 

necessárias para uma melhor adoção de medidas preventivas, através de 

evidencias e dados concretos realizados pelos estudiosos deste assunto.  

A doença é um distúrbio do metabolismo envolvendo glicose, gorduras e 
proteínas e pode surgir de forma abrupta ou lentamente. É considerado 
como um problema de saúde pública em todo o mundo, pois atinge um 
grande quantitativo de pessoas, sobretudo indivíduos na faixa etária entre 
30 a 69 anos (SÁ; ALVES; DE ARAÚJO, 2014; FLOR et al., 2015).  

        A diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está entre as dez principais causas de 

morte no mundo e o Brasil de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, 

“...ocupa a quarta posição entre os países com o maior número de diabéticos, 

registrando cerca de 11,9 milhões de diabéticos em 2013” (SHAW; SICREE; 

ZIMMET, 2010; BERTOLDI et al, 2013). Como se ver,  os dados são alarmantes e  

exige-se dos órgãos públicos um posicionamento urgente de tomada de decisões e 

ação diante destes dados. 

     Para tanto, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, debruçando nas 

discussões de autores como Aguiar, Carlos; Duarte, Rui; Carvalho, Davide, 

BERTOLDI, A. D., FLOR, Luísa Sorio et al, SÁ, Rodrigo Cimino, SHAW, J.E e outros 

autores de renome como também diante dos preceitos da lei do estatuto do idoso,  

Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Portanto, a importância desta pesquisa é 

focada numa preocupação de toda a comunidade sobre a  saúde do idoso  e em 

especial a preocupação do índice cada vez mais alto de pessoas portadoras de 

diabete.  
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       A metodologia aplicada para este trabalho foi elencada através de uma 

fundamentação bibliográfica respaldada, por teóricas de autores, nos seus mais 

diversos posicionamentos. 

2. QUAIS OS FATORES DE RISCO E INCIDÊNCIA PARA AS PRINCIPAIS 

SEQUELAS PERMANENTES DO DIABETES MELLITUS REGISTRADO NAS 

LITERATURAS DE PESQUISAS MÉDICAS? 

     O número de idoso em nosso país tem aumentado cada vez mais e isso 

traz uma preocupação às autoridades públicas, como também da sociedade e da 

família. Um dos pontos que muito preocupa a sociedade por um todo é exatamente 

a saúde do idoso e neste interim o que tem levantado questionamento de estudos e 

de busca de melhor controle é o que diz respeito as doenças relacionadas ao 

diabete e em especial a Diabetes Mellitus. A World Health Organization (WHO)- 

(Organização Mundial da Saúde) diz que a diabetes mellitus (DM): 

(...)configura-se como uma epidemia mundial. Atualmente a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) estima que 346 milhões de pessoas sejam 
diabéticas; em 2030, estima-se que as mortes por essa condição crônica 
dobrem em relação a 2005.  

      Estes dados são preocupantes, pois se sabe da falta de cuidados 

especiais do idoso  por parte de sua saúde.  Muitos destes idosos não desenvolvem 

atividades físicas, não tem uma rotina de fazer uma simples caminhada, se 

entregam muitas vezes ao sedentarismo, são negligentes com eles mesmo, pois 

acabam se acomodando com a sua saúde.  

       É sabido que diante da condição econômica do nosso país, por estarmos 

ainda calcados numa grande margem de pobreza, muitos idosos têm uma 

alimentação  precária, desbalanceada e outros chegam até mesmo a passar fome, e 

muitos nem sequer tem o cuidado mínimo que os familiares poderiam lhe 

proporcionar.  

        Percebe-se que quando o idoso não tem a cultura de cuidar do seu 

corpo e de sua mente, infelizmente no que diz respeito a sua saúde este tende a ter 

um  quadro mais comprometedor ainda.  Com isso, mediante ao alto índice de 

pacientes idosos com diversas doenças que vão sendo desencadeadas ao longo do 

tempo, o diabetes mellitus (DM) tem sido uma destas doenças de caráter mais 
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preocupantes para as autoridades de saúde. A Lei Federal  n.º 10.741, de 1.º de 

outubro de 2003 em seu art. 15 diz o seguinte:  

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e 
igualitário, articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial 
às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

      O idoso tem o direito legal de ter a prevenção de sua saúde, a precaução 

mínima de evitar possíveis transtornos e que o mesmo possa vir a ter uma qualidade 

de vida. Infelizmente, a negligencia, por parte de nossos políticos e pela falta de uma 

plataforma mais centrada e voltada à questão da saúde do idoso tem levado ao alto 

índice de diabetes mellitus (DM) tipo II entre idosos, outras doenças também como 

hipertensão, ansiedade, depressão, como por exemplo. 

     A diabetes mellitus tipo II tem crescido significativamente de forma 

assustadora, com isto tem adquirido um quadro epidêmico cada vez mais alarmante 

em diversos países. Os países em desenvolvimento têm sido os mais afetados, até 

mesmo pela questão econômica e o seu quadro de pobreza e miséria. Isto se dá por 

conta do mínimo de quem detém a concentração da renda está no topo da pirâmide 

e são exatamente aqueles que detêm o poder de mando e controle econômico do 

país.  

     Infelizmente o diabetes mellitus do tipo II é referendado pelos estudiosos 

da ciência  como o responsável por reduzir a expectativa de vida dessa população 

(MALERBI, 1991). Esta é uma situação que nos preocupa cada vez mais, pois o 

idoso tem sido mais suscetível a tudo isso. Portanto,  é louvável fazermos algumas 

reflexões: O que fazer diante de um quadro tão avassalador que tem acontecido no 

nosso país no que diz respeito a diabetes mellitus (DM) tipo II? O que as autoridades 

médicas, órgãos públicos estão fazendo quanto a isto? Quais medidas adotadas, ou 

quais medidas precisam ser tomadas de forma mais urgente para desafogar 

tamanha tragédia?  Estas e outras questões são levantas por estudiosos da ciência, 

e nos leva sempre a uma meditação sobre a condição especial do idoso. 

        O DM tipo II  é uma doença que preocupa, com isto tende a ser cada vez 

mais galopantes os dados estatísticos apresentados. LIEBERMAN, 2003 p. 77 diz 

que:  
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O DM tipo II é uma doença crônica de etiologia multifatorial, de distribuição 
cosmopolita e prevalência crescente. Trata-se de um problema em franca 
progressão como manifestação da transição epidemiológica que, com 
ritmos diferentes, acomete praticamente todos os países do mundo. 

       Todos os países do mundo têm sido acometido por esta doença da  

diabetes mellitus (DM) tipo II, seja os países ricos e pobres e em especial os países 

menos desenvolvidos tem o maior índice de dados sobre esta doença que acomete 

muitos os idosos. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu 

Art. 6º, estabelece os seguintes  direitos sociais fundamentais: Art. 6°- São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.  Já em seu Art. 196 diz que: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

       Este direito a saúde, o direito social de garantia para todos pode ser 

também aplicado de forma direta aos paciente com diabetes,  estes paciente tem por 

força de lei o direito legal ao acesso de forma gratuita a um tratamento digno , a 

todos os insumos necessários para o seu tratamento até mesmo no diz respeito a 

inclusão de automonitorização da glicemia.  

      Sem sombra de dúvida estes direitos a priori constituídos são de suma 

importância no que diz respeito ao seu estilo de vida, a um melhor cuidado e 

controle da diabetes. Os órgãos públicos,  as plataformas de projetos por parte do 

Estado e instituições como ONGs e Associações tem realizado de forma intensiva 

um trabalho de conscientização e controle do diabetes. 

         Em relação a conscientização do portador de diabetes no que diz 

respeito as mudanças de estilo de vida, o cuidar melhor do corpo, o incentivo a 

educação física, a caminhada, a mudança de paradigma, de estilo de vida como a 

alimentação, acompanhamento nutricional e psicológico tem sido tema de grande 

relevância neste momento.  

         O cuidado a obesidade ao sedentarismo tudo isto são pontos 

fundamentais para melhorar a qualidade de vida do paciente com diabetes e 

principalmente para o paciente idoso.  
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          A diabete é um distúrbio no metabolismo da glicose do organismo, no 

qual a glicose presente no sangue passa pela urina sem ser usada como um 

nutriente pelo corpo (GUYTON; HALL, 1997). A diabetes mellitus é uma síndrome 

que compromete o metabolismo dos carboidratos, das gorduras como também das 

proteínas, e tudo isto  tem como causa a ausência de secreção de insulina, ou por 

um outro lado pode-se aferir a redução da sensibilidade dos tecidos à insulina. 

       A Lei Federal 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes ela cita em seu Art. 2, § 1 que: 

Art. 2 - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.  

§ 1 - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação. 

      Portanto, o reconhecimento da saúde como direito fundamental do ser 

humano e o papel do  Estado são  condições indispensáveis ao seu pleno exercício 

de cuidar, de primar pela dignidade da pessoa humana. A Lei Federal 8.080/90 tem 

ainda um papel importante no que diz respeito a saúde como o financiamento da 

mesma.  Em seguida, o Art. 5º da Lei Federal 8.080/90 estabelece os principais 

objetivos do SUS:  

I- Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde;  

                                        II-   formular política de saúde;  

III- promover, proteger e recuperar a saúde a partir de ações assistenciais e     
de atividades preventivas. 

       O SUS tem um trabalho importante no que diz respeito a saúde, como as 

políticas públicas de saúde que também tem o dever de proteger e recuperar a 

saúde através de atividades preventivas. A questão do idoso e em especial os 

idosos portadores de diabetes mellitus (DM) tipo II precisam de um tratamento 

especial por parte do Estado. O trabalho de conscientização, de palestras, como 

também de recursos para o controle da diabetes é uma luta de todos.  

       Outro ponto a ser referendado é no que diz respeito as sequelas 

permanentes da diabetes mellitus. A diabete em caso mais grave pode levar o 
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paciente a óbito, por isso o cuidado especial e principalmente no que diz respeito a 

condição do idoso que é um paciente com maior vulnerabilidade. A diabete pode 

causar o aumento da glicemia e isto naturalmente pode vir a acarretar diversos 

problemas como o comprometimento da sua saúde como os olhos, rins, o coração.  

2.1. Conhecer os cuidados especiais e os riscos apresentados em pessoas 

idosas portadoras de diabetes: 

         O cuidado da diabete é uma preocupação de todos da sociedade, como 

um todo como também uma responsabilidade de cada um de nós. É importante que 

se crie politicas de incentivo no que diz respeito ao idoso portador de diabetes. Hoje,  

diversas intuições começam a realizar companhas do zelo, para  com o corpo e sem 

sombra de dúvida as atividades físicas, a alimentação, os cuidados das emoções 

fazem parte do cuidado especial para uma melhor qualidade de vida. Hoje se busca 

a extensão de uma vida mais equilibrada, de uma harmonia entre corpo e mente.  

      As atividades físicas são um dos requisitos fundamentais para manter o 

controle da diabete, como também o cuidado especial de estar sempre fazendo 

exames, de uma mudança total de vida. Uma boa nutrição balanceada, a 

monitorização glicêmica e medicação são também de suma importância.  

Os pacientes que se cuidam, que estão de forma periódica fazendo  
exames, estes tem a condição de fazer uma melhor prevenção e até mesmo 
evitar doenças mais sérias causadas pelo diabete. Ao constatar o 
diagnóstico do DM do tipo II, é importante observar em que nível está esta 
doença, pois o estágio inicial é bem mais fácil de controlar. Segundo 
AZEVEDO; GROSS, 1990  p.181-186. 

     A diabete tipo 2 pode ocorrer em crianças e adolescentes, mas, 

normalmente, ela inicia após os 30 anos e torna-se progressivamente mais comum 

com o avançar da idade. Aproximadamente 15% dos indivíduos com mais de 70 

anos de idade apresentam a diabete tipo 2. A obesidade é um fator de risco dessa 

doença; 80 a 90% dos indivíduos que a apresentam são obesos. 

Seu tratamento pode ser aplicado através de terapias, acompanhamento 
constante, como também uma modificação radical de alguns hábitos que 
precisam de forma urgente serem repensados, se não forem interessantes 
para o controle da diabetes. Entre as modificações dos hábitos 
comportamentais e a medicamentosa é importante sempre repensar no que 
for melhor. Essa interação consiste em quatro estágios e deve seguir as 
recomendações médicas (MÜLLER, 2008).  
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      Sem sombra de dúvida e aqui se pode referendar que o cumprimento do 

plano alimentar contribui e muito para o controle metabólico do organismo, como 

também possíveis complicações vindouras. Tudo é uma questão de disciplina, saber 

da doença e se cuidar. Outro ponto que nos preocupa é o aumento da população de 

idosos.   

Felizmente (...) o número de idosos no Brasil vêm crescendo de forma 
substancial, aumentou de 5,1%, em 1970, para 8,6%, em 2000. E segundo 
estimativas em 2020 terão aproximadamente 31,8 milhões de habitantes 
com mais de 60 anos (PEREIRA et al., 2006). 

     Diante deste ínterim faz-se necessário que as autoridades tomem os 

devidos cuidados o mais urgente e que haja, por parte dos órgãos publicas, medidas 

mais efetivas, pois é sabido que os idosos estão mais suscetíveis as doenças. 

Muitos não têm um acompanhamento médico digno de qualidade. O Estado nem 

sempre oferece  a condição necessária para que o idoso possa ter uma vida mais 

digna.  

      O tratamento da diabetes traz uma mudança radical na vida do cidadão e 

em especial do idoso que tem que ter um cuidado a mais. Seu estilo de vida, sua 

rotina não são mais as mesmas coisas. Mudam tudo de forma completa. Uma 

conscientização e uma aplicação prática passam a ser agora o foco principal. A 

perda de peso, o trabalhar as emoções, o acompanhamento geriátrico, psicológico, 

tudo isto são alternativas de uma melhor qualidade de vida.  

      A diabetes mellitus (DM) faz parte de uma problemática da nossa saúde 

pública, os custos são muito altos e isto preocupa os gestores que estão na linha de 

frente do combate contra essa doença.  

      Estes profissionais possuem um papel relevante no que diz respeito aos 

investimentos diretos, como também a busca de melhores alternativas para o 

tratamento da diabetes.  

     A questão da diabete é tão séria que se a mesma não for diagnosticada, 

como também não for realizado o procedimento adequado de controle, sem sombra 

de dúvidas esta doença virá a trazer diversos problemas para o paciente e o idoso 

sofre mais quanto a isto. A diabetes mellitus é uma síndrome caracterizada pelo 

excesso de açúcar (glicose) no sangue. Portanto segundo GUYTON ; HALL, ( 2002. 

p. 827-840). 



14 

 

O diabetes está associado ao aumento da mortalidade e ao alto risco de 
desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares, como também 
de neuropatias, pode resultar em cegueira, insuficiência renal e amputações 
de membros.  

     A diabete é uma questão complexa que precisa ser revista pelas 

autoridades de saúde, faz-se necessário que haja cada vez mais um emprenho por 

parte das autoridades e mudanças de paradigmas e também um maior amparo por 

parte dos representantes legais.  

      É importante que haja um trabalho de mídia de forma intensa para que 

haja uma maior conscientização por parte da população. A televisão, a internet, o 

rádio têm uma força expressiva para passar a informação. Muitas pessoas são 

acometidas de determinadas doenças por uma falta de conscientização, de 

informação. Os veículos de comunicação têm uma grande força de atingir a massa 

de uma forma genérica e abrangente.  

3. AS PRÁTICAS DAS PESSOAS COM DIABETES NO QUE DIZ RESPEITO À 

PREVENÇÃO E AOS CUIDADOS ESPECIAIS A SEREM TOMADOS:  

        A Diabetes Mellitus faz parte de um relevante problema de ordem publica 

e isto tem preocupado a todos. Faz-se necessário que se busque alternativas mais 

incisivas de mudanças positivas para que haja uma menor estatística de expansão 

desta doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde 246 milhões de pessoas 

no mundo apresentam problemas graves de Diabetes. 

       O idoso faz parte de uma história de vida e de uma experiência bastante 

peculiar. Este ser humano serviu a sociedade de uma forma geral, deixou um 

legado, construiu algo, ele fez a parte dele. Porém, por um outro lados muitos se 

deparam com um novo portal de doenças acometidas pelo ciclo natural da idade, 

problemas de visão, coração, hipertensão e principalmente diabetes são comuns 

neste ciclo da vida em que se aproxima da morte.  

       Doenças crônico-degenerativas, como também em destaque as 

cardiovasculares, têm sido uma das principais causas de morte dos idosos nos dias 

atuais. O envelhecimento faz parte da população de uma forma geral, sabemos que 

é inevitável, faz parte do ciclo da vida. Com o tempo o idoso vai apresando vários 

sintomas, o que é comum na idade senil. 
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      A qualidade de vida dos idosos tende a se agravar com a idade, mas em 

especial com a devida falta de alguns cuidados básicos, como frequentar sempre 

uma clínica, falar com o seu médico especialista, mudança de comportamento de 

vida, mudança na alimentação. Tudo isto se não for realizado uma reeducação de 

sua rotina para um melhor cuidado do seu corpo e mente este tende a ter sérios 

problemas não só fisiológicos como também de cunho psicológico. 

    O idoso precisa ter a devida consciência de que é preciso se cuidar de 

forma bem mais intensiva, pois somente de uma consciência da importância de 

cuidar da saúde de forma mais intensiva este terá a oportunidade de vir a ter um 

maior tempo de vida saudável. 

   Alguns idosos conseguem a tempo cuidar,  por uma rotina de exames 

rotineiros, prevenir doenças de maior e de menor potencial ostensivo. Infelizmente 

outros não têm condições econômicas para manter uma melhor qualidade de vida e  

até mesmo por  ignorância acabam desenvolvendo algumas doenças e entre elas 

temos a diabete.   

      O relevante em qualquer doença que o individuo venha a contrair é o 

cuidado, a informação, é a prevenção. A partir do momento que há um olhar 

diferenciado diante do diagnóstico recebido pelo idoso que o mesmo encontra-se na 

fase inicial da diabetes faz-se necessário que haja um cuidado mais célere. Quando 

este se depara com a pé diabético é importante um cuidado especial.  

A etiopatogenia do pé diabético e suas implicações no processo de 
envelhecimento mostrou que havia uma dificuldade de identificação do risco 
para desenvolver a complicação pé diabético em idosos, visto que 
apresentavam complicações do diabetes que eram, na maioria das vezes, 
confundidas com alterações do envelhecimento e, portanto, negligenciadas 
no tratamento. Assim, idosos apresentavam como uma das consequências 
graves o desenvolvimento do pé diabético sem terem o conhecimento 
prévio de que eram diabéticos – tal desconhecimento levava ao início tardio 
do tratamento, o que, muitas vezes, impossibilitava evitar as amputações 
(GUIMARÃES 2011, p. 17) 

       Com a evolução da ciência as coisas mudaram. Hoje se pode fazer uma 

prevenção mais rápida, mais cautelosa para uma vida melhor do idoso. Os pacientes 

hoje estão de certo modo mais empoderados, já detêm um certo conhecimento do 

seu estado de saúde. A tecnologia das redes sociais, das múltiplas informações 

sobre diversos assuntos leva o indivíduo a uma pesquisa prévia sobre o seu estado 
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de saúde. Claro que é importante antes de tudo está atento a fonte destas pesquisas 

pois se corre o risco de colher informações que nem sempre condizem com o seu 

diagnóstico propriamente dito dado pelo médico.  

      Portanto faz-se necessário citar a importância dos pacientes idosos 

consultarem o seu médico geriatra costumeiramente para um melhor diagnóstico e 

um acompanhamento mais eficaz, pois a auto medicação e o auto exame pode 

muitas vezes trazer um prejuízo psicológico e fisiológico. 

      A Diabetes Mellitus e Pé Diabético, definida como uma  doença crônica é 

responsável por atingir um número bastante expressivo de idosos, trazendo com isto 

uma preocupação cada vez maior diante  das áreas da saúde  e das  políticas 

públicas. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005), estima que teremos no 

nosso país 11,3 milhões de pessoas diabéticas no ano de 2030 e esta doença 

ocorrerá diante das pessoas com idade avança. 

        Sem sobra de dúvida o maior cuidado para prevenir é o cuidado especial 

do corpo, da mudança da alimentação, da prática de exercícios diários, de poupar o 

idoso de preocupações, como também a periodicidade de exames, de participação 

de palestras, de socialização entre grupos, de ginásticas habituais, de banho de 

piscina com a presença de um bom profissionais, pois só assim este idoso poderá 

prevenir, remediar esta doença que preocupa a todos nós.  

     O grande pensador do Direito professor Rizzatto Nunes (2002, p. 10), traz 

à tona a importância da dignidade da pessoa humana que é muito citada na 

Constituição Federal de 1988 em que diz:   

“a tomada de consciência pela implementação da dignidade humana como 
princípio absoluto e fundamental é um marco na história do pensamento 
ético – jurídico – universal”. O idoso precisa ter a sua dignidade pautada em 
todos os segmentos jurídicos legais pois só assim este poderá pleitear 
qualquer tipo de comportamento contrário a esta postura do estado e do 
próprio cidadão.   

       A importância do estatuto do idoso como também a constituição são 

bases de uma solidez para um maior reclame por parte do idoso quando os seus 

direitos forem reprimidos, excluídos. O envelhecimento da população tem mudado o 

debate por meio da geografia, da sociologia, como também através dos veículos de 
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comunicação, tudo isto é importante para que haja uma ação urgente de uma 

política voltada a esta condição do idoso de uma melhor qualidade de vida.  

     Hoje o cidadão não pode mais se dizer desenformado, porque a cada dia 

mais as informações vêm sendo estreitadas por diversos órgãos de mídia. Não pode 

mais dizer que informação A ou B não chegou a um determinado grupo. Estamos 

diante de uma tecnologia cada vez mais arrojada que tem a condição de oferecer ao 

cidadão de uma melhor condição de vida, conhecer o que lhe é lícito e legal como 

também entender aquilo que lhe faz mal.  

      A população idosa tem condição através dos veículos de mídia se 

informar mais e mudar os seus costumes para melhor sair da zona de conforto do 

ócio e da inercia e partir para um melhor cuidado para com o corpo e a mente.  Não 

se pode mais dizer que esta população que está vivendo mais está desenformada, 

não. O que pode acontecer é que ela possa não está sendo assistida como deveria 

ser por parte dos órgãos públicos.  

      No entender de Silva e Santos (2010) diz que: “A velhice é vista como um 

processo de modificação contínua em que a capacidade para o autocuidado é 

constantemente modificada, é um processo contínuo de reconquista do equilíbrio”.  

3.1. Identificar a importância do cuidado do idoso como paciente de tratamento 

diferenciado diante da diabete:  

       Diversos desafios têm sido apontados diante do envelhecimento da 

população idosa, para isto faz-se necessário um tratamento diferenciado. Muitas 

dificuldades são apontadas no que diz respeito ao cuidado para com o idoso. Eles 

fizeram por seu país, doaram sua força de trabalho e para isto tem o direito legal de 

uma aposentadoria digna. Infelizmente não é isto que o idoso vivencia e 

principalmente aquele acometido de doenças. A diabetes tem sido uma das doenças 

que muito preocupa a sociedade, as autoridades de saúde pública. Para Guimarães 

(2011, p. 53) 

      A idade pode influenciar na complicação devido aos problemas inerentes 

do envelhecimento, como alterações cardiovasculares e deficiência na produção de 

insulina, ou atuando como fator que dificulta o autocuidado – nesse caso, o idoso 
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pode ter deficiências visuais ou articulares que o impeçam de realizar o cuidado com 

os pés. 

     Mudanças de cunho psicológico, físicas, como também de interação social 

tem sido um problema sério para os idosos. As pessoas idosas possuem um forme 

mudança no seu corpo quando chega a velhice, pois a massa corpórea não é mais a 

mesma, a sua vitalidade, rapidez diante das coisa não são mais a mesma, muitas 

vezes a sua coordenação motora, falta de memória e outros problemas acometidos 

por conta da idade aparecem. 

      Diante de todas estas doenças naturais até mesmo pela questão da idade 

avançada a diabetes tem sido uma preocupação latente. No ano de 2003, foi 

aprovado o Estatuto do Idoso pactuada, pela  (Lei n. 10.741/03). Esta lei teve uma 

colaboração bastante expressiva por parte da sociedade  e isto trouxe uma mudança 

aos direitos do idoso com idade igual ou superior a 60 anos.  

      As políticas públicas diante de um trabalho contínuo e de forma adequada 

a condição do idoso contribuíram de forma positiva para um melhor índice de 

redução da diabetes, como também um controle de forma mais eficaz.  Trabalhos 

realizados por profissionais competentes contra a diabetes tem contribuir de forma 

mais eficaz no que diz respeito a uma melhor equilíbrio emocional como também 

fisiológico.  A população de uma forma geral precisa de um posicionamento por 

parte do estado mais célere.  

       As políticas públicas podem vir a apresentar algumas precariedades 

diante do trabalho para com os idosos, pois é sabido quanto o quadro cada vez 

maior de idosos a título estatístico, Isto faz com que os órgãos públicos procurem de 

alguma forma buscar alternativas mais céleres de cuidado com o idoso. 

4. CONCLUSÃO 

Por meio deste artigo, pontuou-se a questão do idoso, no que diz respeito à 

questão da sua saúde sobre a diabetes mellitus tipo 2, como também sobre a 

importância dos cuidados necessários para possuir uma qualidade de vida.  

O idoso tem adquirido a cada tempo um empoderamento, um discernimento 

como também tem este lutado pelos seus direitos por força de lei. O estatuto do 
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idoso tem sido um elemento teórico de direitos que vem exigindo dos órgãos 

públicos os devidos cuidados legais do que tem que ser feito em relação ao idoso. 

     Infelizmente ainda se tem muito por fazer pelo idoso no que diz respeito a 

questão da sua saúde. Estatísticas mostram que ainda existe um alto índice de 

pessoas de idade avançadas com diabetes DM tipo 2.   

     No decorrer desta pesquisa e analise verificou-se que a questão 

econômica do idoso como também o empoderamento de reconhecer os seus 

direitos e fazer valer a questão da dignidade da pessoa humana também tem sido 

tema recorrente de debate em diversos órgãos voltados a questão dos direitos do 

idoso. A questão da diabetes não é simples, ainda se tem muito por fazer, pois é 

necessário que haja uma mudança radical por todos os órgãos de saúde pública 

competente, para que um trabalho de conscientização de cuidados básicos 

necessários por parte do idoso seja de certo despertado, para que haja um melhor 

controle, pelos os órgãos públicos. 

      Portanto, conclui-se que a melhoria dos pacientes idosos com diabete só 

pode ocorrer uma mudança para uma melhor qualidade de vida se houver por parte 

destes pacientes um discernimento da consciência de se cuidar, zelar pelo corpo e 

pela mente, como também ter uma alimentação saudável pois só assim poderá ser 

reduzido o número de estatística de pessoas idosas com diabetes. Faz-se 

necessário não só um acompanhamento médico do idoso ao geriatra como também 

as mudanças de hábitos.  
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