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INTRODUÇÃO
Diabetes mellitus é uma patologia metabólica crônica caracterizada pela elevação dos níveis glicêmicos
decorrente da ausência ou impossibilidade de produção de insulina em sua normalidade, ocasionando
diversas complicações e disfunções no organismo. Essa doença tem efeitos danosos à saúde da pessoa
idosa, no qual ocorre deterioração do estado de saúde como um todo.
OBJETIVO
Objetiva-se buscar na literatura, formas de prevenção das complicações decorrentes do diabetes mellitus em
idosos.
MÉTODO
Revisão bibliográfica, realizada em fevereiro de 2021 no Google Acadêmico, utilizando os Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS) “Complicações do Diabetes”, “Idosos” e “Prevenção de Doenças”. Como critérios
de inclusão, artigos em inglês e português, publicados entre 2017 e 2021. Os critérios de exclusão, revisões
e os que não respondiam ao objetivo. Foi selecionado 6 artigos para evolução do tema.
RESULTADOS
A avaliação podal do idoso, com vista a evitar o pé-diabético. Medidas como inspeção de ulcerações,
calosidades, bem como testes avaliativos de sensibilidade vibratória e dolorosa e avaliação dos reflexos, são
algumas formas de prevenir amputações. Aponta-se a necessidade de profissionais da saúde,
essencialmente enfermeiros e médicos, incorporarem este tipo de avaliação na prática clínica, visando a
integralidade da atenção em saúde. O diagnóstico precoce e controle glicêmico adequado, são fatores que
possibilitam a redução dos índices de complicações futuras, seguido de uma dieta equilibrada e terapêutica
correta. A retinopatia diabética pode ser evitada por meio de um rastreamento visual efetivo dos idosos. O
autocuidado é uma forma de melhora na qualidade de vida, como também o uso adequado dos fármacos de
uso contínuo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As medidas de prevenção e controle dessas complicações devem ser implementadas em todos os âmbitos do
cuidar em saúde, para oferecer uma assistência segura ao idoso.
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