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RESUMO  

O sedentarismo na terceira idade, juntamente com a falta de orientação alimentar, levam idosos 

à serem vulneráveis a doenças da idade, no qual é a diabete mellitus do tipo 2. Objetivou-se 

orientar os idosos, a terem conhecimento a respeito da diabete mellitus, juntamente com práticas 

preventivas, visto que o número de casos de idosos com diabete mellitus aumentou. O estudo 

feito na área da Saúde, com a de Gerontologia como alvo de nosso olhar, focalizou a questão 

da conscientização de idosos acerca da Diabetes Mellitus tipo 2 e seus cuidados. Teve como 

objetivo relatar experiencia vivenciada por acadêmicos de enfermagem, relacionada ao cuidado 

a saúde do idoso. A metodologia usada, foi através de palestras no centro de convivência da 

família, em Manaus/Am. Para complementar o estudo, foi realidade busca no Scielo e Pubmed, 

entre 2015 e 2022, para elencar pontos de referência da Educação em Saúde para uma 

metodologia de cuidado ao idoso com pré-diabetes em nível ambulatorial. Como resultado, 

partiu-se da premissa que o idoso com diabetes pode ter um envelhecimento bem-sucedido, não 

sendo o diagnóstico um empecilho. Isso não significa necessariamente viver por mais anos. 

Significa, sim, viver o processo de envelhecimento com qualidade e dignidade mesmo diante 

das limitações impostas pela doença. Nesse sentido, foi fundamental planejar estratégias 

educativas com a participação de idosos e seus cuidadores com a finalidade de melhorar o 

controle da doença, a fim de possibilitar à pessoa idosa realmente viver melhor e, não 

necessariamente, viver mais. Procura-se, durante a ação deste estudo, visar a orientação da 

        



problemática, sendo a realidade de boa parte da população idosa não ter conhecimento sobre os 

fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2, e que os mesmos estão correlacionados com a vida 

sedentária e falta de orientação a respeito do tema. A mudança de comportamento em relação à 

saúde é um dos grandes fatores de dificuldade para o enfrentamento desta patologia. O estudo 

teve impacto positivo, pois muitas dúvidas surgiram e foram sanadas, a mudança de habito 

juntamente com a orientação alimentar foram resultados obtidos no estudo. A enfatização sobre 

a mudança do habito alimentar, antes errôneo e a necessidade de exercícios aeróbicos para uma 

prevenção, foram explicadas e postas em pratica, para uma intervenção efetiva e que pudera 

cooperar significativamente para uma melhor qualidade de vida na terceira idade. Por fim, 

acredita-se que o resultado trouxe uma melhora na qualidade de vida do idoso, através da 

intervenção proposta. É de importância, que o público idoso tenha uma melhor qualidade de 

vida, afim de prolongar à sua expectativa de vida, juntamente com a mudança de seus hábitos 

e conhecimento a respeito do tema.  
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