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O envelhecimento populacional vem crescendo de forma acelerada no Brasil, com isso, o 

número de idosos com doenças crônicas tem alcançado altos níveis. Dentre as doenças 

incapacitantes com maior expressão entre os idosos está o Diabetes Mellitus que, atualmente, 

configura-se como um dos principais problemas de Saúde Pública. O paciente idoso com 

diabetes necessita de tratamento e cuidado individualizado. O profissional que presta 

assistência à população idosa deve atuar na prevenção de agravos e promoção da saúde, com 

vistas a contribuir significativamente para a redução de casos de complicações aos quais os 

diabéticos estão expostos. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo geral conhecer 

a percepção da equipe de enfermagem sobre a assistência e cuidados aos idosos portadores de 

diabetes mellitus acompanhados na Atenção Básica de Saúde de um município do Recôncavo 

da Bahia. E como objetivos específicos: identificar as estratégias e ações realizadas pela 

equipe de enfermagem no cuidado aos idosos e traçar o perfil sociodemográfico dos idosos 

portadores de DM que são acompanhados na ABS. A metodologia desenvolvida foi uma 

pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Como a pesquisa encontra-se em andamento, 

os dados serão ainda organizados e analisados segundo a técnica de análise de conteúdo de 

Minayo, em que se baseia em três etapas: pré-análise, exploração do material, tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação dos dados. Portanto, espera-se que este estudo possa 

contribuir para que as equipes de enfermagem e multidisciplinar que atuam nas Estratégias de 

Saúde da Família reflitam sobre a importância do cuidado integral à saúde dos idosos. 
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