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Resum 
 

Introducció: La diabetis és una malaltia greu i crònica que afecta l’estil de vida de les persones 

que la pateixen. Si aquestes són persones grans, se sumen els problemes psicosocials presents en 

aquest grup d’edat, fet que dificulta l’autogestió de la malaltia i, en conseqüència, empitjora la 

seva qualitat de vida. L’objectiu d’aquesta revisió és conèixer la importància i els beneficis per la 

salut de la intervenció psicosocial, des de la perspectiva del Treball Social Sanitari, en persones 

grans diagnosticades de diabetis. 

Metodologia: La cerca d’estudis es va realitzar durant un període de tres mesos a partir de tres 

bases de dades; PubMed, ADA i Scielo. La cerca es va realitzar principalment en anglès i les 

paraules clau utilitzades van ser; diabetes, older, older adults, education, intervention, 

psychosocial intervention, support, self-managment, effectiveness, senior. Es van trobar 251 

referències que, després d’establir criteris d’inclusió i d’exclusió, van ser seleccionades com a 

vàlides 22. 

Resultats: Aquells estudis que treballen entorn l’educació sanitària mostren millores en els 

nivells de glucosa en sang en dejú, d’HbA1c, colesterol, pes i pressió arterial, sobretot en aquells 

que realitzen una intervenció de caràcter pràctic i/o conductual. En quan els estudis que treballen 

entorn el suport psicosocial, mostren millores en els símptomes de depressió, angoixa per diabetis 

i autoeficàcia, sobretot en aquells que realitzen intervencions de caràcter grupal i/o comunitari. 

Conclusions: Existeixen evidències per determinar que la intervenció psicosocial produeix 

beneficis en la qualitat de vida de les persones grans amb diagnòstic de diabetis. 

 

Paraules clau 

Revisió bibliogràfica, Diabetis, Persones grans, Intervenció psicosocial, Educació sanitària, 

Suport psicosocial. 
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Abstract 
 

Introduction: Diabetes is a serious and chronic disease that affects the lifestyle of people who 

suffer from it. If these are elderly people, the psychosocial problems present in this age group are 

added, which makes it difficult to self-manage the disease and, consequently, worsens their 

quality of life. The aim of this review is to know the importance and Health benefits of 

psychosocial interventions, from the perspective of Health Social Work, in elderly people 

diagnosed with diabetes. 

Methodology: The search for studies was carried out over a period of three months from three 

databases; PubMed, ADA and Scielo. The search was conducted primarily in English and the 

keywords used were diabetes, older, older adults, education, intervention, psychosocial 

intervention, support, self-management, effectiveness, senior. 251 references were found which, 

after establishing inclusion and exclusion criteria, were selected as valid 22. 

Results: Those studies that work around Health education show improvements in fasting blood 

glucose levels, HbA1c, cholesterol, weight, and blood pressure, especially in those that perform 

a practical and/or behavioral intervention. When studies working on psychosocial support show 

improvements in the symptoms of depression, diabetes anxiety and self-efficacy, especially in 

those who perform group and/or community interventions. 

Conclusions: There is evidence to determine that psychosocial intervention produces benefits in 

the quality of life of older people diagnosed with diabetes. 

 

Key words 

Bibliographic review, Diabetes, Older adults, Psychosocial intervention, Health education, 

Psychosocial support.  
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1. Introducció 
 

1.1. Característiques de la Diabetis 

 

1.1.1. Concepte 

 

La diabetis afecta a Espanya a quasi 6 milions de persones, sent en l’actualitat una 

malaltia que afecta més als homes que a les dones1. L’Organització Mundial de la Salut 

la defineix com “una malaltia crònica causada per deficiències hereditàries i/o 

adquirides en la producció d’insulina pel pàncrees o per la ineficàcia de la insulina 

produïda. Aquesta deficiència resulta en una major concentració de glucosa en sang, que 

pot danyar molts sistemes del cos, en particular els vasos sanguinis i els nervis”.  

És a dir, les persones diagnosticades de diabetis, presenten nivells alts de glucosa a la 

sang degut a que el pàncrees no pot generar suficient insulina i/o les cèl·lules no responen 

d’una manera normal a aquesta2.  

 

1.1.2. Classificació 

 

Actualment existeixen dos classificacions principals de la diabetis, proposades per 

l’Organització Mundial de la Salut3 i per l’Associació Americana de Diabetis4.  

Ambdós classificacions reconeixen diversos tipus de diabetis però, per no estendre, em 

centraré en els dos tipus més rellevants per l’estudi que ens ocupa, que són la diabetis 

mellitus tipus I i la diabetis mellitus tipus II: 

 

- Diabetis mellitus tipus I; es presenta quan el cos no produeix insulina o no en 

produeix la suficient degut a un mal funcionament de les cèl·lules del pàncrees. 

- Diabetis mellitus tipus II; es presenta quan el cos crea resistència a la insulina i 

aquesta no és utilitzada de forma adequada. 

 

1.1.3. Simptomatologia 

 

Els símptomes de la diabetis tipus I apareixen ràpidament, en qüestió de setmanes. En 

canvi, en la diabetis tipus II tenen un curs més lent i poden aparèixer després d’anys 
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podent ser, les persones afectades, asimptomàtiques durant un llarg període de temps fins 

que apareixen greus problemes de salut5. 

Les persones amb diabetis, poden experimentar crisis relacionades amb un nivell anormal 

de glucosa en sang. Es parla d’Hipoglucèmia quan el nivell de glucosa és baix, inferior a 

70mg/dL, i d’Hiperglucèmia quan és alt, superior a 200mg/dL2.  

Això es pot deure a una mala administració de la medicació, a un augment de la ingesta 

de carbohidrats, a la falta d’exercici físic o algun problema de salut puntual que requereixi 

d’un control específic.  

Els símptomes són5: 

 

Hipoglucèmia Hiperglucèmia 

 

- Tremolors i nervis. 

- Sudoració. 

- Mal de cap. 

- Visió borrosa. 

- Somnolència. 

- Mareig. 

- Confusió. 

- Pal·lidesa. 

- Descoordinació. 

- Irritabilitat. 

- Ritme cardíac elevat. 

- Debilitat. 

- Convulsions. 

- Pèrdua del coneixement. 

- Incapacitat per menjar o beure. 

 

- Augment de la freqüència de les 

ganes d’orinar. 

- Augment de gana i set. 

- Mal de cap. 

- Cansament i debilitat. 

- Irritabilitat. 

- Dolor abdominal. 

- Visió borrosa. 

- Nàusees i vòmits, 

- Sequedat de llavis i boca. 

- Pèrdua de pes. 

             Taula 1. Símptomes hipoglucèmia i hiperglucèmia 

 

El nivell de glucosa en sang també es pot calcular mitjançant el nivell d’hemoglobina 

glicosilada (HbA1c), és una proba que mesura el nivell de glucosa en sang durant els 

últims 3 mesos6. Un nivell normal se situa per sota del 5,7% però les persones que 

pateixen diabetis s’ubiquen per sobre del 6,5%, sent el percentatge òptim inferior al 7%. 
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1.1.4. Etiologia 

 

Les causes de la diabetis varien segons el tipus. Quan parlem de la diabetis tipus I, estudis 

realitzats per TrialNet indiquen que aquesta és causada per gens i factors ambientals com 

ara virus que poden provocar l’inici de la malaltia7.  

Quan ens centrem en la diabetis tipus II, aquesta pot ser causada per diversos factors, 

entre ells, l’estil de vida i la genètica5. El sobrepès, l’obesitat i la manca d’activitat física, 

són factors que augmenten la probabilitat de patir-la, ja que poden crear resistència a la 

insulina.  

 

1.1.5. Tractament 

 

El tractament de la diabetis té l’objectiu de restaurar els nivells de glucèmia normals i 

consisteix bàsicament en la cura de l’alimentació, l’activitat física i la medicació5. 

En la diabetis tipus I, la medicació que es necessita administrar és la insulina, 

majoritàriament injectable, vàries vegades al dia i en els menjars. 

La diabetis tipus II, pot controlar-se seguint un estil de vida saludable, però algunes 

vegades és necessària també la medicació. 

És important mantenir un bon control de la malaltia per prevenir problemes de salut greus, 

per tant, a part de seguir un estil de vida saludable i tenir un bon control en la presa de 

medicació, és vital realitzar un control del nivell de glucosa en sang diari per, d’aquesta 

manera, poder adequar l’alimentació i la medicació a les demandes ocasionades. 

 

1.1.6. Evolució 

 

Amb el temps, la diabetis pot causar neuropatia diabètica, degut a que les altes 

concentracions de glucosa en sang poden danyar els nervis desencadenant, generalment, 

en una neuropatia perifèrica o en una neuropatia autonòmica8. 

La neuropatia perifèrica afecta majoritàriament als peus i a les cames causant una pèrdua 

de sensibilitat a l’hora de poder notar ferides o llagues. Per altra banda, el fet que la 

diabetis disminueixi la quantitat de flux sanguini, dificulta la curació d’aquestes ferides o 

llagues podent provocar infeccions i possibles gangrenes i amputacions de membres o 

part d’ells9. 

La neuropatia autonòmica afecta als òrgans interns i pot ocasionar problemes de salut 

aguts i crònics com ara problemes oculars, renals, cardíacs i complicacions amb la pressió 
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arterial i el colesterol, podent arribar a provocar parades cardíaques o accidents 

cerebrovasculars2. 

 

1.2. Diabetis en les persones grans 

 

Quan centrem la diabetis en les persones grans, hem de saber que és una condició de salut 

molt important a partir dels 65 anys. Segons dades del Ministeri de Sanitat, a Espanya és una 

malaltia que ha demostrat un major percentatge en persones més grans de 65 anys i sobretot 

ha suposat, en els últims anys, un ascens brusc a partir dels 751. Per altra banda, dins d’aquest 

grup d’edat, les dades demostren que existeixen diferències significatives entre homes i 

dones, sent ells els més afectats.  

Encara que les persones grans poden patir qualssevol dels dos tipus de diabetis esmentats 

anteriorment, tenen un risc més elevat de patir diabetis tipus II, degut a la combinació de 

diversos factors com són la resistència a la insulina, relacionada amb l’edat i associada a 

l’adipositat, la sarcopènia i la inactivitat física, i l’alteració de la funció dels illots pancreàtics 

que ocorre durant l’envelliment10. 

Les persones grans que pateixen diabetis tenen una tassa més alta de mort prematura, 

discapacitat funcional, arribant a perdre significativament massa muscular11, i altres malalties 

com la hipertensió, discapacitat visual, malaltia renal terminal, malaltia coronària i accident 

cerebrovascular, que aquelles que no pateixen diabetis2. Les persones majors de 75 anys, són 

més propenses a desenvolupar complicacions, tenen tasses més elevades de mort per crisis 

hiperglucèmiques i una major tassa de visites d’urgència hospitalària per hipoglucèmia10. 

La diabetis és un factor de risc pel desenvolupament de la demència, tant vascular com 

neurodegenerativa12. És probable que les causes de la disfunció cognitiva en la vellesa sigui 

una combinació de patologia isquèmica i degenerativa13. La demència vascular ve donada per 

l’afectació dels vasos produïda per la diabetis, afectant a la funció cognitiva i, per altra banda, 

es creu que la insulina regula les neurones en el sistema nerviós central i els seus efectes 

acceleren la patologia neurodegenerativa, com ara l’Alzheimer14. Diversos estudis confirmen 

aquestes dades, demostrant que el risc de deteriorament cognitiu en la diabetis, augmenta en 

aquest grup d’edat, arribant quasi a duplicar el risc de patir demència o Alzheimer i 

augmentant el risc en aquelles persones tractades amb insulina15,16,17.  

La depressió, per altra banda, també és una condició que està relacionada amb les persones 

grans amb diagnòstic de diabetis18, diferents estudis demostren que la malaltia augmenta el 

risc de depressió de la mateixa manera que també ho fan la resta de malalties cròniques19,20.  
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1.3. Els factors psicosocials a la tercera edat  

 

La vellesa, l’última etapa de la vida, està lligada a una sèrie de pèrdues i canvis tant físics, 

psicològics com socials, interrelacionats entre si, que determinen l’estat de salut de les 

persones grans. Aquestes veuen disminuïdes i/o modificades les seves capacitats físiques, 

psicològiques i socials, ja sigui degut a la pròpia edat, com a altres factors relacionats amb els 

recursos econòmics, el suport familiar i/o social, l’entorn, comorbiditats i/o alteracions 

cognitives com poden ser l’ansietat o la depressió21.  

Diversos estudis han explorat aquest escenari i han identificat varis factors psicològics i 

socials presents en el procés d’envelliment22,23. En l’àmbit psicològic, trobem una pèrdua 

progressiva i irreversible de processos psíquics, disminució d’habilitats, dèficits en la 

resolució de problemes, processos de dol, estrès, pessimisme, autovaloració negativa i/o una 

mala gestió de canvis naturals presents en aquesta etapa, com són la jubilació, canvis físics o 

disminucions funcionals. Els factors que trobem en l’àmbit social estan relacionats amb les 

pèrdues de rols, canvis en l’estructura familiar, manca de suport sociofamiliar, alteracions 

socioeconòmiques, baixa alfabetització, soledat i/o inactivitat. 

Per altra banda, a part dels factors psicosocials presents en la vellesa, també trobem canvis 

físics pels que algunes persones grans es veuen privades de la necessitat de viure de forma 

independent, com dificultats en la mobilitat, deteriorament de la visió i l’audició, dolor crònic, 

fragilitat o altres problemes pels que puguin necessitar assistència de forma parcial o 

totalment continuada24. 

 

1.4. El control de la diabetis a la tercera edat 

 

Quan una persona emmalalteix, no només ho fa a nivell físic, sinó que també ho fa a nivell 

psicològic i social, i així ho senyala la OMS quan descriu el concepte de salut com “aquell 

estat de complet benestar físic, mental i social i no només com l’absència d’una malaltia”. 

La diabetis és una malaltia que obliga a la persona a una adaptació psicològica i social, que 

modificarà completament el seu estil de vida i afectarà a la seva vida personal, familiar i 

social25 i, a la vegada, els factors psicosocials també influiran en el curs de la malaltia i el 

maneig del seu tractament26 per tant, un bon control de la diabetis és necessari per prevenir 

complicacions relacionades amb la malaltia27. 

Durant la vellesa estan presents una sèrie de factors psicosocials clarament determinants a 

l’hora d’afrontar la diabetis adequadament i la gent gran és un grup d’edat molt sensible a les 
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característiques i a les conseqüències d’una diabetis mal tractada, pel que es fa necessària la 

seva atenció específica.  

El maneig de la diabetis en les persones grans presenta diversos reptes, ja que existeix una 

àmplia variabilitat de situacions dins d’aquesta població, en termes clínics i psicosocials, i 

s’ha de tenir en compte que la situació de la persona i el grau de suport sociofamiliar afecten 

directament a l’autogestió de la malaltia28. Trobem estudis que demostren la importància de 

les característiques psicosocials pròpies d’aquest grup d’edat a l’hora de poder autogestionar 

la diabetis i posen de manifest l’existència de dificultats en les tasques d’autogestió29, com és 

el control diari de glucosa, l’ajustament correcte de les dosis d’insulina o l’administració de 

pastilles, com també en les seves capacitats per mantenir un bon control de la dieta, horaris 

dels menjars i exercici físic30.  

Quan parlem de l’alteració de la funció cognitiva, aquesta pot resultar en una menor 

adherència al tractament, mala alimentació, dificultar el control glucèmic i, en conseqüència, 

empitjorar els nivells de glucosa en sang augmentant, així, el risc d’hipoglucèmies i/o 

hiperglucèmies11. El desconeixement dels valors anormals de glucèmia i la manca de 

consciència entorn les característiques i les conseqüències negatives de la malaltia, són els 

principals factors de risc a l’hora de patir una hipoglucèmia o hiperglucèmia greu, sobretot 

quan ens centrem en el perfil de les persones grans31.  

El propòsit d’aquest estudi, doncs, recau en conèixer la importància de la intervenció 

psicosocial des de la perspectiva del Treball Social Sanitari, en persones grans diagnosticades 

de diabetis i poder avaluar si existeixen millores en la seva salut i qualitat de vida. 
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2. Objectius  

 

Per l’estudi que ens ocupa, s’ha establert un objectiu general, del que es deriven cinc objectius 

específics, i tres preguntes d’investigació: 

 

 Objectiu General: 

 

- Conèixer l’impacte de la intervenció psicosocial, des del Treball Social Sanitari, en les 

persones grans amb diagnòstic de diabetis, en el curs de la malaltia i el maneig del seu 

tractament. 

 

 Objectius Específics: 

 

- Identificar els problemes psicosocials que afecten a la gent gran amb diagnòstic de 

diabetis en el curs de la malaltia i el maneig del seu tractament. 

- Identificar el tipus d’intervenció psicosocial més beneficiosa per millorar el curs de la 

diabetis i el maneig del seu tractament en les persones grans. 

- Conèixer l’evolució que experimenten les persones grans amb diagnòstic de diabetis 

després de la intervenció psicosocial. 

- Identificar si existeixen diferències entre homes i dones, en l’evolució de la diabetis i el 

seu tractament, després de la intervenció psicosocial. 

- Conèixer el paper del Treball Social Sanitari en l’atenció psicosocial a la gent gran amb 

diagnòstic de diabetis. 

 

 Preguntes d’investigació: 

 

- Poden disminuir els efectes negatius que produeix la diabetis mal tractada en les persones 

grans, mitjançant el suport psicosocial i l’educació sanitària, tant de la persona afectada 

com del seu entorn sociofamiliar, respecte d’aquelles que no reben cap tipus 

d’intervenció? 

- Es pot millorar l’adherència al tractament de la diabetis en les persones grans, mitjançant 

el suport psicosocial i l’educació sanitària, tant de la persona afectada com del seu entorn 

sociofamiliar, respecte d’aquelles que no reben cap tipus d’intervenció? 
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- Es pot millorar la qualitat de vida i la salut de les persones grans amb diagnòstic de 

diabetis mitjançant el suport psicosocial i l’educació sanitària, tant de la persona afectada 

com del seu entorn sociofamiliar, respecte d’aquelles que no reben cap tipus 

d’intervenció? 
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3. Metodologia 
 

3.1 Disseny 

La tipologia d’aquest estudi consta d’una revisió bibliogràfica, estesa durant un període de 

tres mesos, des de març fins a juny de 2021, amb l’objectiu de cercar i analitzar la bibliografia 

existent relacionada amb l’impacte que causa la intervenció psicosocial des del Treball Social 

Sanitari en persones grans diagnosticades de diabetis, en l’evolució de la malaltia i 

l’autogestió del seu tractament. 

 

3.2 Mètode de cerca 

La cerca d’estudis s’ha realitzat a partir de tres bases de dades biomèdiques; PubMed, ADA 

i Scielo. Les referències que s’han utilitzat per l’elaboració de la revisió bibliogràfica estan 

relacionades amb el tema de l’estudi i la cerca ha estat realitzada principalment en anglès, ja 

que és l’idioma principal utilitzat en aquestes bases de dades, i també en castellà. Els termes 

de cerca inclosos han sigut; diabetes, older, older adults, education, intervention, 

psychosocial intervention, support, self-managment, effectiveness, senior. 

 

Bases de dades 

utilitzades 
Termes de cerca i operadors utilitzats  

PubMed 

diabetes [Title] 

AND older [Title] AND education AND intervention 

AND support AND effectiveness. 

ADA 

older  adults [Title or Abstract or Full Text] AND 

psychosocial intervention [Title or Abstract or Full 

Text] AND self-managment [Title or Abstract or Full 

Text] AND senior [Title or Abstract or Full Text]. 

Scielo 
diabetes [Title] 

AND older [Title] AND education OR intervention. 

                   Taula 2. Mètode de cerca 
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A l’hora de seleccionar les referències vàlides pel seu posterior anàlisi, s’han tingut en 

compte una sèrie de criteris d’inclusió i d’exclusió.  

 

Criteris d’inclusió Criteris d’exclusió 

 

- Estudis basats en intervencions a 

persones majors de 65 anys. 

- Estudis que contemplen intervencions 

basades en l’educació sanitària i el 

suport psicosocial de pacients i 

familiars amb diagnòstic de diabetis. 

- Estudis relacionats amb altres 

professions sanitàries diferents al 

Treball Social Sanitari, sempre i 

quant la intervenció pugui incloure’s 

dins d’aquesta última. 

- Estudis, assajos aleatoritzats i 

revisions sistemàtiques 

 

- Estudis basats en intervencions fora 

de l’àmbit psicosocial. 

- Estudis centrats en investigar 

l’evolució d’altres patologies que no 

són la diabetis. 

- Estudis centrats en la prevenció de la 

diabetis. 

- Articles basats merament en l’opinió 

dels seus autors. 

             Taula 3. Criteris d'inclusió i d'exclusió 

 

3.3 Resultats de la cerca 

En el procés de cerca, s’han localitzat 251 referències de les quals, a partir dels criteris 

d’inclusió i d’exclusió esmentats anteriorment, s’han seleccionat com a vàlides 22. 

 

Bases de dades 

utilitzades 
Referències trobades Referències vàlides 

PubMed 108 16 

ADA 97 3 

Scielo 46 3 

Total 251 22 

                   Taula 4. Resultats de la cerca 
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3.4 Valoració de qualitat 

A l’hora de valorar la qualitat i la validesa dels estudis seleccionats, s’han tingut en compte 

els següents paràmetres: 

 

Tema 
- Definició clara del tema d’estudi. 

- Fonamentació teòrica. 

Objectiu 
- Definició clara de l’objectiu de l’estudi. 

- L’objectiu té relació amb el tema d’estudi. 

Metodologia 

- Explicació clara i detallada de la selecció de participants. 

- Inclusió del perfil i les característiques de la població d’estudi. 

- Diferenciació entre homes i dones: Enfocament amb perspectiva de 

gènere. 

- Explicació clara i detallada del procés de recollida de dades. 

- Explicació clara i detallada del procés d’anàlisi de dades. 

- Explicació clara i detallada de la intervenció. 

Resultats 
- Explicació clara i detallada dels resultats de l’estudi. 

- Inclusió d’elements gràfics.  

Conclusions 
- Les conclusions tenen relació amb el tema i l’objectiu de l’estudi. 

- Arguments clars i ben fonamentats. 

        Taula 5. Valoració de qualitat  
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3.5 Cronograma 

 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cerca bibliogràfica

Valoració bibliogràfica

Analisi bibliogràfic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cerca bibliogràfica

Valoració bibliogràfica

Analisi bibliogràfic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cerca bibliogràfica

Valoració bibliogràfica

Analisi bibliogràfic

ACTIVITATS

ABRIL

MAIG

MARÇ
ACTIVITATS

ACTIVITATS
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4. Resultats 
 

4.1 Informació descriptiva 

 

De les 22 referències seleccionades, 11 han sigut assajos controlats  

aleatoritzats32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 1 d’ells prospectiu40 i 2 pragmàtics41,42, 10 referències han 

sigut estudis43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 4 d’ells transversals47,48,49,50 i 2 prospectius51,52 i, per últim, 

1 referència ha sigut una revisió sistemàtica53. 

 

4.2 Perfil i característiques dels participants 

 

En tots els estudis, l’edat dels participants ha sigut major de 65 anys. En 15 estudis l’edat ha 

sigut de 65 anys o més32,33,34,35,36,37,38,39,44,45,46,49,50,51,52, en 3 estudis ha sigut de 75 anys o 

més40,43,48 i en 3 estudis s’han proporcionat anàlisis de subgrups per franges d’edat (60-69 o 

70-79 o >80)40,41,46.  

Trobem que, en referència a la situació clínica dels participants, en 16 estudis aquests s’han 

trobat en situació de comorbiditat32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,52, 11 d’ells moderada-

greu32,33,34,36,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51 i 5 d’ells lleu35,37,39,46,52, i en 5 estudis no s’ha especificat 

la seva situació clínica34,45,49,50,51. 

Per últim, la revisió sistemàtica ha analitzat estudis de participants majors de 65 anys53, però 

conté variabilitat de perfils i característiques de diversos estudis, per això no està inclosa a la 

Taula 6. 

 

Estudi  

(Ref. Bibliogràfica) 

Nº 

participants 

Mitja d’edat 

(anys) 

Sexe  

(%dones/homes) 
Situació clínica 

32 8 65 14/86 71% malaltia en salut mental 

33 36 65,9 44,5/55,5 13,8% deteriorament cognitiu 

34 62 67,2 45/55 No s’especifica 
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35 1665 70,8 63/37 

Sense deteriorament cognitiu, 

visual ni de mobilitat. Sense 

situació de comorbiditat 

severa. 

36 76 69,7 28,9/71,1 
100% Situació de 

comorbiditat 

37 1500 65 No s’especifica 
Sense situació de comorbiditat 

severa. 

38 71 67 41/59 
42% depressió 

42,8% ansietat 

39 100 69 54/46 
Sense situació de comorbiditat 

severa. 

40 155 76,2 66,5/33,5 

74,1% hipertensió 

69,2% símptoma geriàtric 

37,7% problemes cardíacs 

20% depressió 

15,1% ictus 

41 132 

27,9% 65-69 anys 

27,9% 70-74 anys 

44,1% >75 anys 

62,9/37,1 

81,4% més de cinc malalties 

cròniques 

5,2 depressió 

42 159 

32,5% 65-69 anys 

40% 70-74 anys 

27,5% >75 anys 

57,5/42,5 

75% hipertensió 

80% malaltia cardíaca 

68,8% artritis 

43 113 75 55,5/44,5 

53,6% problemes cardíacs 

49,6% artritis 

31,3% depressió/ansietat 
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44 1099 67,33 53,6/46,4 13,2% dificultat funcional 

45 70 65 51,1/48,8 No s’especifica 

46 123 65 61/39 
Sense situació de comorbiditat 

severa. 

47 406 

63,5% 60-69 anys 

29,8% 70-79 anys 

6,7% >80 anys 

68,5/31,5 

75,4% hipertensió 

34% altres malalties cròniques 

15% problemes cardíacs 

48 60 75,3 51,7/48,3 
90% hipertensió 

13,3% malaltia coronària 

49 211 71 54,3/45,7 No s’especifica 

50 90 69 58,2/41,8 No s’especifica 

51 122 67,2 41,87/58,2 No s’especifica 

52 20 66,5 55/45 

Sense deteriorament cognitiu 

8,4% amb situació de 

comorbiditat. 

Taula 6. Perfil i característiques dels participants 

 

4.3 Intervencions 

 

Tots els estudis han investigat l’efecte que produeix la intervenció psicosocial, dirigida a 

persones grans amb diagnòstic de diabetis, en el curs de la malaltia i el maneig del seu 

tractament. 16 estudis han avaluat l’educació sanitària32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,51,52,53, 8 

estudis han avaluat el suport psicosocial32,34,37,38,39,41,42,52 i 5 estudis han investigat la 

importància del suport sociofamiliar44,47,48,49,50.  

La revisió bibliogràfica ha analitzat diversos estudis amb l’objectiu d’avaluar l’impacte de 

l’educació sanitària en l’autocontrol de la diabetis en les persones grans53. Degut a la pluralitat 
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d’estudis que ha analitzat, no s’ha especificat una temporalitat concreta, tipus ni modalitat 

d’intervenció. 

 

Estudi 

(Ref. Bibliogràfica) 
Temporalitat Tipus d’intervenció 

Modalitat 

d’intervenció 

32 10 mesos 
Educació sanitària 

Suport psicosocial 

Individual 

Telefònic 

33 9 mesos Educació sanitària 
Grupal 

Presencial 

34 6 mesos 
Educació sanitària 

Suport psicosocial 

Individual / Grupal 

Virtual 

35 5 anys Educació sanitària 
Individual 

Virtual 

36 3 mesos Educació sanitària 
Individual / Grupal 

Presencial 

37 1 any 
Educació sanitària 

Suport psicosocial 

Individual 

Virtual 

38 12 mesos 
Educació sanitària 

Suport psicosocial 

Individual / Grupal 

Presencial 

39 12 mesos Suport psicosocial 
Individual 

Telefònic 

40 6 mesos Educació sanitària 
Individual 

Presencial 

41 6 mesos 
Educació sanitària 

Suport psicosocial 

Comunitària / Grupal 

Presencial 

42 6 mesos 
Educació sanitària 

Suport psicosocial 

Comunitària / Grupal 

Presencial 

43 5 mesos Educació sanitària 
Individual 

Presencial 

44 7 anys Suport sociofamiliar 
Individual 

Presencial 

45 5 mesos Educació sanitària 
Individual 

Presencial 
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46 3 anys Educació sanitària 
Grupal 

Presencial 

47 No s’especifica Suport sociofamiliar 
Individual 

Presencial 

48 No s’especifica Suport sociofamiliar 
Individual 

Presencial 

49 No s’especifica Suport sociofamiliar 
Individual 

Presencial 

50 No s’especifica Suport sociofamiliar 
Individual 

Presencial 

51 3 mesos Educació sanitària 
Individual 

Presencial 

52 6 mesos 
Educació sanitària 

Suport psicosocial 

Individual 

Virtual 

53 
6 mesos – 18 

mesos 
Educació sanitària No s’especifica 

         Taula 7. Intervencions 

 

4.4 Variables 

 

L’elecció de les variables analitzades en els diferents estudis, va encaminada a determinar si 

hi ha hagut una millora en la qualitat de vida dels participants. Aquestes variables han sigut: 

 

- Variables físiques; el nivell de glucosa en sang en dejú, el nivell d’HbA1c, la pressió 

arterial, el colesterol i el pes. 

- Variables emocionals; la depressió, l’angoixa per diabetis i l’autoeficàcia. 

- Variables socials: Suport sociofamiliar, nivell d’alfabetització. 

 

4.5 Educació sanitària i suport psicosocial 

 

L’educació sanitària inclou diversos tipus d’intervencions, l’educació entorn la diabetis i el 

seu tractament, l’educació nutricional i l’educació entorn l’exercici físic. 10 estudis s’han 

centrat en l’educació entorn la diabetis i el seu tractament32,34,35,36,37,40,41,43,46,51, 1 estudi s’ha 

centrat en l’educació nutricional45 i 5 estudis s’han centrat en intervencions mixtes incloent 

també l’educació entorn l’exercici físic33,38,42,52,53. 
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                         Il·lustració 1. Tipus d'educació sanitària 

 

Les intervencions relacionades amb el suport psicosocial, han treballat aspectes com 

l’autoeficàcia, la resolució de problemes i/o conflictes, l’assoliment d’objectius i 

l’afrontament emocional envers les problemàtiques derivades de la diabetis. 

 

En general, els estudis mostren una millora significativa en la qualitat de vida dels participants 

després d’haver rebut la intervenció, respecte d’aquells que no l’han rebuda.  

Si ens centrem en la Il·lustració 2, clarament es pot observar que, tots els estudis que han 

analitzat el nivell d’HbA1c, han detectat una disminució després de rebre la intervenció. Un 

dels estudis, ha analitzat aquest paràmetre en dos modalitats d’intervenció diferents, una 

individual i una grupal, i ha obtingut diferents resultats, no havent diferències en el nivell 

d’HbA1c, en la intervenció individual, entre l’inici i el final38. 

 

 

                      Il·lustració 2. Nivell d'HbA1c 
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Els dos estudis que analitzen les variables del colesterol i la tensió arterial, mostren millores 

significatives després de la intervenció34,35, sobretot l’estudi que ha ocupat un període de 

temps més llarg, de 5 anys35. 

 

 

                      Il·lustració 3. Colesterol 

 

 

                      Il·lustració 4. Pressió arterial 

 

Diversos estudis que han combinat l’educació sanitària i el suport psicosocial, han mostrat 

millores tant en els aspectes físics com emocionals dels participants, però han evidenciat una 

millor eficàcia en les intervencions de caràcter conductual32,38,52. 
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Un estudi analitza l’eficàcia de programes educacionals per millorar l’autoeficàcia i 

l’autocontrol dels peus mitjançant intervencions individuals i grupals i obté també millores 

tant en símptomes físics com emocionals, millorant també la seva qualitat de vida36. 

Hi ha estudis que no han mostrat millores significatives en els aspectes físics però sí han 

mostrat millores en els aspectes emocionals41,42. Aquests estudis, han combinat intervencions 

relacionades amb l’educació sanitària i el suport psicosocial, mitjançant sessions grupals i 

conferències on compartien inquietuds, experiències i objectius relacionats amb la malaltia. 

Els participants d’aquests estudis han millorat els símptomes depressius i l’angoixa per 

diabetis, però no han millorat el control de glucosa ni els nivells d’HbA1c. 

Un estudi ha analitzat l’impacte d’una intervenció educativa de caràcter pràctic sobre l’ús 

adequat de la ploma d’insulina tant en els participants com en el seu entorn sociofamiliar, i 

ha obtingut resultats òptims en els aspectes físics, disminuint els errors comesos en 

l’administració d’insulina passant de 3,9 a 1,5 errors per persona i augmentant les lectures de 

glucosa un 20%51. 

Per altra banda, altres estudis han millorat significativament en aspectes físics, en 

l’autoeficàcia i el comportament envers el professional però no s’han obtingut diferències en 

els aspectes emocionals entre el grup control i el grup experimental37,43. 

Per últim, un estudi ha obtingut bons resultats en el coneixement de la diabetis i el seu 

tractament, mitjançant un qüestionari realitzat abans i després de la intervenció, però no ha 

obtingut millores significatives en els aspectes físics ni en el control de glucosa en sang46. 

 

4.6 Noves tecnologies 

 

Són quatre els estudis que han optat per introduir les noves tecnologies com a modalitat 

d’intervenció, mitjançant la telemedicina, programes web, videotrucades i material 

electrònic34,35,37,52. Tots els estudis han mostrat millores significatives en els aspectes físics 

dels participants, però un d’ells, que ha combinat l’educació sanitària i el suport psicosocial, 

no ha mostrat canvis en els símptomes depressius i angoixa per diabetis37. 

Un dels estudis ha integrat aquesta modalitat d’intervenció en persones grans que rebien l’alta 

hospitalària i, a part de millorar els símptomes físics, no hi va haver reingressos hospitalaris 

per part de cap participant52. 
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4.7 Suport sociofamiliar 

 

Cinc estudis han analitzat l’impacte del suport sociofamiliar en el curs de la diabetis i 

l’autogestió del seu tractament, mitjançant qüestionaris als participants on es valoraven els 

coneixements teòrics, les pràctiques d’autogestió de la diabetis, el suport sociofamiliar, 

l’autoeficàcia i el suport emocional44,47,48,49,50.   

Quatre dels estudis, mostren millores significatives en aquells participants que compten amb 

suport sociofamiliar, millorant el control de glucosa i el nivell d’HbA1c44,47,48,50. En un d’ells, 

el 76,8% dels participants tenien suport sociofamiliar que els ajudava en el control de la 

diabetis. El 50,2% va respondre correctament menys del 50% de les preguntes teòriques 

entorn la malaltia i les respostes incorrectes encara van ser més acusades quan es tractava de 

preguntes relacionades amb símptomes i complicacions, però el 65% dels participants va 

respondre correctament a preguntes de caràcter pràctic47.  

Un dels estudis, ha analitzat diferències entre el suport sociofamiliar destinat a millorar els 

aspectes físics de la malaltia i el destinat a millorar el comportament conductual dels 

participants i ha obtingut millors resultats en els aspectes físics sense observar afectació en el 

comportament d’autogestió48.  

Un dels estudis, ha mostrat que els participants amb suport familiar de la parella o de fills 

convivents, ha obtingut un major percentatge d’adherència al tractament que els que no tenien 

suport50. 

Per altra banda, un estudi no ha mostrat diferències significatives entre aquelles persones que 

compten amb suport sociofamiliar i les que no, encara que aquest estudi no especifica les 

característiques clíniques dels participants49. 
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5. Discussió 
 

5.1 Interpretació dels resultats 

 

En general, els estudis analitzats han donat bons i significatius resultats en la millora de la 

qualitat de vida de les persones grans amb diagnòstic de diabetis, mitjançant una educació 

entorn l’autogestió de la diabetis (DSME). 

 

Quan parlem dels tipus d’intervencions dutes a terme, trobem que aquelles que són de caràcter 

pràctic i/o conductual, donen millors resultats en comparació d’aquelles que són de caràcter 

teòric. Els estudis que només han realitzat activitats basades en coneixements teòrics sobre la 

diabetis i el seu tractament han mostrat un menor efecte en la intervenció, respecte d’aquells 

que les han combinat o han estat realitzats merament entorn activitats pràctiques. Això indica 

que no és del tot necessari un component teòric en les intervencions per obtenir millores en 

els resultats, a no ser que aquest es combini amb contingut pràctic i/o conductual. Una altra 

revisió sistemàtica, que analitza paràmetres similars, obté els mateixos resultats descrits54. 

Les persones grans mostren mancances a l’hora de conèixer, explicar i retenir de forma teòrica 

coneixements entorn la malaltia i el seu tractament, aquest fet es pot entendre donades les 

problemàtiques clíniques i psicosocials que presenta aquest grup d’edat. Tot i així, algun 

estudi obté millores significatives en intervencions de caràcter merament teòric, però aquests 

resultats es poden entendre degut a les característiques dels participants, els quals presenten 

una bona situació clínica, sense deteriorament cognitiu ni situació de comorbiditat. 

Les intervencions de tipus pràctic i/o conductual, aquelles que tracten d’educar entorn la 

forma d’administració de la medicació i la gestió d’aspectes emocionals, resolució de 

conflictes i establiment d’objectius i metes, obtenen millors beneficis a l’hora d’autogestionar 

la diabetis a nivell general i mostren millores tant en els aspectes físics com emocionals. 

Quan parlem de la modalitat de les intervencions, aquelles que són grupals i/o comunitàries 

obtenen millores en els resultats, concretament en els aspectes emocionals de la diabetis. Les 

intervencions grupals i/o comunitàries agrupen persones, generalment en la mateixa situació, 

que treballen conjuntament entorn experiències, inquietuds, malestars, pors, eines i formes 

d’autogestió, fet que augmenta el suport social, l’afrontament de situacions socials, afavoreix 

la percepció de normalitat de la malaltia, mobilitza recursos personals, promou habilitats 

socials i redueix l’aïllament55. Sobretot, ajuda a tractar problemes emocionals com la 

depressió i l’angoixa per diabetis i a millorar l’autoeficàcia. 



 

 
28 

Els estudis que compten amb intervencions individuals no obtenen, generalment, millores en 

els aspectes emocionals de la malaltia, però sí obtenen bons resultats en els aspectes físics i 

aquells relacionats amb l’autogestió del tractament. Aquest fet es pot deure a la necessitat, en 

aquest cas, d’una intervenció més personalitzada, concreta i centrada en les característiques 

individuals de cada persona. 

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC), han mostrat millores 

significatives en els aspectes físics de la malaltia, millores en el nivell de glucosa en sang, 

d’HbA1c, colesterol, pes i pressió arterial. Les NTIC juguen un paper molt important per a 

les persones grans, com a instruments de participació activa de la població, d’interacció amb 

les diferents entitats i serveis i de facilitació de les relacions socials56. Tot i així, en els estudis 

analitzats, tots els seus participants presentaven una bona situació clínica, sense deteriorament 

cognitiu ni comorbiditat, condició que segurament afavoreix l’ús correcte de les NTIC. 

Els resultats obtinguts entorn el suport sociofamiliar ens diuen que és un aspecte molt 

important a tenir en compte durant la intervenció. Tots els estudis han mostrat millores en els 

aspectes tant físics com emocionals, aquests últims sobretot en aquells participants que 

comptaven amb parella, fet que s’associa a la possibilitat de tenir amb qui compartir les 

dificultats i obtenir suport. Trobem que s’han obtingut millors resultats en aquells participants 

que convivien amb algú, sigui la parella o els fills, això explica que el suport és més eficaç si 

es presta de manera continuada i no puntual. Per altra banda, s’ha mostrat que el suport 

sociofamiliar afecta més positivament a la millora dels aspectes físics de la diabetis que al 

comportament d’autogestió dels participants, això es pot deure a que el canvi conductual és 

el resultat d’un esforç personal que l’entorn sociofamiliar no pot oferir. 

Per últim, és important reflexionar sobre el paper del Treball Social Sanitari i el per què no 

apareix com a professional essencial en la intervenció psicosocial. L’àmbit de la infermeria 

com a gestora de casos pren rellevància en els estudis analitzats i possiblement es deu a la 

falta de coneixement en relació a la importància de la inclusió del Treball Social dins de 

l’àmbit sanitari. 

 

5.2 Limitacions 

 

Tots els estudis s’encaminaven a analitzar la millora de la qualitat de vida dels seus 

participants però, encara que analitzaven variables similars, algunes no coincidien en tots els 

estudis i això ha dificultat l’obtenció de resultats i l’elaboració d’un anàlisi exhaustiu. 

En quant a la temporalitat, alguns estudis s’han centrat en un temps d’intervenció curt, inferior 

a 6 mesos, pel que no s’han pogut observar els resultats a llarg termini. Per altra banda, encara 
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que alguns han analitzat els resultats mesos més tard, en molts no s’han pogut determinar els 

beneficis fora de la intervenció. 

La perspectiva de gènere ha sigut un aspecte que tots els estudis han tingut en compte per a 

l’elecció dels seus participants, però a l’hora d’analitzar els resultats, la majoria no han 

explicat les diferenciacions, si és que n’hi ha hagut, entre homes i dones. 

Tots els estudis basats en les NTIC, comptaven amb participants en bona situació clínica, 

sense deteriorament cognitiu ni situació de comorbiditat. Hagués fet falta analitzar l’ús de les 

NTIC en persones grans en una situació clínica més complexa per poder realitzar una 

comparativa de resultats i avaluar els seus beneficis en persones grans amb altres 

característiques. 

Per últim, no s’ha trobat cap estudi que analitzés les intervencions psicosocials des del Treball 

Social Sanitari, sinó que s’han analitzat des d’altres perfils professionals com és la infermeria, 

en major part. Encara que la majoria de les intervencions descrites en els estudis són pròpies 

del Treball Social Sanitari, aquest no s’ha tingut en compte i això ha dificultat la interpretació 

dels resultats des d’aquest àmbit, sense poder determinar si aquests haguessin pogut ser 

diferents. 

 

5.3 Noves preguntes d’investigació 

 

Arrel d’aquesta revisió bibliogràfica, s’han identificat noves preguntes susceptibles 

d’investigació, per tal d’aprofundir més en alguns aspectes detectats.  

Aquestes són: 

 

- Pot millorar la qualitat de vida de les persones grans amb diagnòstic de diabetis, 

mitjançant la intervenció psicosocial grupal respecte d’aquelles que reben una intervenció 

psicosocial individual? 

- Pot millorar la qualitat de vida de les persones grans amb diagnòstic de diabetis, 

mitjançant una intervenció psicosocial de caràcter pràctic respecte d’aquelles que reben 

una intervenció psicosocial de caràcter teòric? 

- Pot millorar la qualitat de vida de les persones grans amb diagnòstic de diabetis, 

mitjançant una intervenció psicosocial basada en les noves tecnologies respecte 

d’aquelles que reben una intervenció psicosocial habitual? 

- Pot millorar la qualitat de vida de les persones grans amb diagnòstic de diabetis que 

presenten suport sociofamiliar, respecte d’aquelles que no en tenen? 
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- Poden millorar els resultats de les intervencions psicosocials dirigides a les persones 

grans amb diabetis, mitjançant la intervenció des del Treball Social Sanitari respecte 

d’aquelles que la reben mitjançant la intervenció des d’una altre perfil professional? 

- Es poden reduir els costos sanitaris, tant de recursos materials com professionals, 

mitjançant intervencions psicosocials dirigides a persones grans amb diabetis, respecte 

d’aquelles que no reben dita intervenció?  
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6. Aplicabilitat i noves línies de recerca 
 

A partir dels resultats i les preguntes d’investigació obtingudes d’aquesta revisió bibliogràfica, es 

planteja una proposta d’estudi destinada a detectar si existeix una millora en la qualitat de vida de 

les persones grans amb diagnòstic de diabetis que compten amb suport sociofamiliar, respecte 

d’aquelles que no en tenen. 

 

6.1 Disseny i selecció de participants 

 

La investigació que es proposa serà un estudi transversal, en diversos Centres d’Atenció 

Primària de Barcelona, amb l’objectiu de conèixer si existeixen beneficis en els efectes de la 

diabetis en les persones grans que compten amb suport sociofamiliar. 

Es realitzarà una primera selecció de participants dividint la mostra en dos grups, per una 

banda persones grans que viuen acompanyades o compten amb suport sociofamiliar i, per 

altra banda, persones grans que viuen soles o no compten amb suport. Els criteris d’inclusió 

seran; persones grans, majors de 65 anys i amb diabetis sigui com a diagnòstic primari o 

secundari. Els criteris d’exclusió seran; dèficits de memòria i demència severa. Una vegada 

feta la primera selecció, es procedirà a contactar amb els participants per obtenir el seu 

consentiment. 

 

6.2 Recollida de dades 

 

Es durà a terme una metodologia quantitativa i qualitativa. 

Primerament, es realitzarà una recollida de dades de les característiques clíniques dels 

participants entorn els nivells de glucosa en sang en dejú, d’HbA1c, pressió arterial, colesterol 

i pes d’un període de 6 mesos enrere. I, per altra banda, se’ls realitzarà un test per calcular la 

depressió i l’angoixa per diabetis. 

Posteriorment, se’ls realitzarà un qüestionari mitjançant el qual es plantejaran preguntes 

relacionades amb el seu estil de vida i la presència o no de suport sociofamiliar, el tipus i la 

seva qualitat. Algunes d’aquestes preguntes podran ser; Segueix una dieta diabètica?, 

Realitza activitat física diària?, Es mira la glucosa cada dia?, Se sap injectar la insulina 

sense dificultat?, Acudeix als controls mèdics amb regularitat?, Amb qui conviu?, Compta 

amb suport sociofamiliar?, El suport amb el que compta l’ajuda amb les tasques relacionades 

amb la diabetis? Amb quines?, Se sent recolzat pel seu entorn sociofamiliar?. 
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6.3 Variables d’estudi 

 

Variables dependents Variables independents 

 

- Nivell de glucosa en sang en dejú. 

- Nivell d’HbA1c. 

- Pressió arterial. 

- Colesterol. 

- Pes. 

- Depressió. 

- Angoixa per diabetis. 

 

- Presència de suport sociofamiliar. 

- Tipus de suport sociofamiliar. 

- Qualitat de les relacions 

sociofamiliars. 

            Taula 7 Variables d'estudi 

 

6.4 Anàlisi de dades 

 

Una vegada extretes les dades, es realitzarà un anàlisi d’aquestes mitjançant escales de suport 

sociofamiliar per determinar la qualitat d’aquest i posteriorment es realitzarà una comparativa 

entre ambdós grups per observar si existeixen diferències entre ells. 

 

6.5 Consideracions ètiques 

 

L’estudi haurà de respectar en tot moment la integritat, tant física com psicològica, dels 

subjectes que hi participin i el seu benestar sempre estarà per sobre de qualsevol interès 

científic. D’igual manera, s’haurà de garantir el dret a la intimitat, dignitat i a les conviccions 

tant de les persones participants com de les seves famílies. 

Una vegada informats els subjectes sobre la finalitat, objectius, metodologia, beneficis i 

possibles incomoditats de la investigació, es demanarà el seu consentiment lliure i informat 

per escrit, podent retirar-se en el moment que ho considerin sense que es vegin perjudicats. 

Per altra banda, abans de realitzar l’estudi, aquest haurà de ser aprovat per un Comitè d’Ètica, 

el qual haurà d’examinar els protocols i emetre el dictamen corresponent.  
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7. Conclusions 
 

 

Existeixen nombroses evidències per determinar que la intervenció psicosocial en la diabetis, ja 

sigui mitjançant l’educació sanitària o el suport psicosocial, incideix i treballa sobre els problemes 

psicosocials de la gent gran, produint beneficis tant en els efectes físics com emocionals de la 

malaltia. D’igual manera, fomentar el suport sociofamiliar i incloure’l a la intervenció és 

fonamental per obtenir uns bons resultats i millorar la qualitat de vida de les persones afectades. 

S’ha vist que l’atenció personalitzada, tenir en compte les característiques particulars de cada 

persona, la seva situació clínica i social concreta, són indispensables a l’hora d’elaborar un pla 

d’intervenció centrat en la persona i obtenir, per tant, millores en la intervenció. 

Les noves tecnologies poden esdevenir una nova eina per a la intervenció, agilitzant-ne els 

possibles canvis i augmentant i millorant el contacte i la relació entre pacient i professional.  

S’haurà de reflexionar entorn l’absència detectada del Treball Social Sanitari en les intervencions 

i treballar per tal de donar visibilitat a una professió indispensable a l’hora de seguir un model 

d’atenció biopsicosocial i aconseguir millores en la qualitat de vida de les persones grans amb 

diabetis, mitjançant eines d’adaptació a la malaltia tenint en compte les característiques 

psicosocials concretes de cada persona i del seu entorn.  

No només s’han d’entendre els beneficis a nivell personal de les persones ateses, sinó també a 

nivell general, tant sanitari com institucional. La millora de la qualitat de vida de les persones 

produeix una disminució en les consultes d’urgència i en els ingressos hospitalaris i, en 

conseqüència, una disminució dels costos sanitaris, tant de recursos humans com materials. 

Per acabar, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per la 

Organització de les Nacions Unides, aquesta revisió bibliogràfica està relacionada amb la salut i 

el benestar, per tal de garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots, a totes les edats. 

  



 

 
34 

8. Bibliografia 
 

1. Ministeri de Sanitat. [Sede web]. Madrid: 2021. La diabetis a Espanya. En dades i gràfics. 

Disponible a: La diabetes en España, en datos y gráficos (epdata.es). 

2. Medline. [Sede web]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. [Actualitzada 26 de febrer 

de 2021]. Diabetis. Disponible a: Diabetes : MedlinePlus enciclopedia médica. 

3. World Health Organisation. Department of Noncommunicable Disease Surveillance. 

1999. Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. 

Estats Units: American Diabetes Association. 

4. Cefalu, William T. 2016. Classification and Diagnosis of Diabetes. Estats Units: American 

Diabetes Association. 

5. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. [Sede web]. 2016. 

Disponible a: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) 

(nih.gov). 

6. Medline. [Sede web]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. [Actualitzada 29 d’octubre 

de 2020]. Prueba de hemoglobina glicosilada (HbA1c). Disponible a: Prueba de hemoglobina 

glicosilada (HbA1c): MedlinePlus en español. 

7. TrialNet. [Sede web]. Datos T1D. Disponible a: T1D Facts | TRIALNET Type 1 Diabetes 

TrialNet.  

8. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. [Sede web]. Neuropatías 

diabéticas: el daño de los nervios. Disponible a: Neuropatías diabéticas: el daño de los nervios 

| NIDDK (nih.gov). 

9. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. [Sede web]. La diabetes y 

los problemas de los pies. Disponible a: La diabetes y los problemas de los pies | NIDDK 

(nih.gov). 

10. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. M. Sue 

Kirkman, Vanessa Jones Briscoe, Nathaniel Clark, Hermes Florez, Linda B. Haas, Jeffrey B. 

Halter, Elbert S. Huang, Mary T. Korytkowski, Medha N. Munshi, Peggy Soule Odegard, 

Richard E. Pratley, Carrie S. Swift,MS. 2012. Diabetes in older adults. Disponible a: Diabetes 

in Older Adults (nih.gov). 

11. American Diabetes Association. [Sede web]. 2020. Decreased Muscle Strength and Quality 

in Older Adults With Type 2 Diabetes. Disponible a: Decreased Muscle Strength and Quality 

in Older Adults With Type 2 Diabetes | Diabetes (diabetesjournals.org).  

12. American Diabetes Association. [Sede web]. 2017. Cognitive Dysfunction in Older Adults 

With Diabetes: What a Clinician Needs to Know. Disponible a: Cognitive Dysfunction in 

https://www.epdata.es/datos/diabetes-espana-datos-graficos/472
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001214.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://www.niddk.nih.gov/
https://www.niddk.nih.gov/
https://medlineplus.gov/spanish/a1c.html
https://medlineplus.gov/spanish/a1c.html
https://www.trialnet.org/t1d-facts
https://www.trialnet.org/t1d-facts
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/prevenir-problemas/neuropatias-diabeticas
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/prevenir-problemas/neuropatias-diabeticas
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/prevenir-problemas/pies-piel
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/prevenir-problemas/pies-piel
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirkman%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirkman%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20Briscoe%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clark%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Florez%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haas%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halter%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halter%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Korytkowski%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munshi%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Odegard%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pratley%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swift%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23106132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525769/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525769/
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/55/6/1813?ijkey=9becff1348614a6d732d2a602c036602b3379bb4&keytype2=tf_ipsecsha
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/55/6/1813?ijkey=9becff1348614a6d732d2a602c036602b3379bb4&keytype2=tf_ipsecsha
https://care.diabetesjournals.org/content/40/4/461


 

 
35 

Older Adults With Diabetes: What a Clinician Needs to Know | Diabetes Care 

(diabetesjournals.org). 

13. Umegaki H. 2010. Fisiopatología de la disfunción cognitiva en personas mayores con 

diabetes tipo 2: ¿cambios vasculares o neurodegeneración? Envejecimiento de la edad. 

14. PubMed [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Lin 

Li , Christian Hölscher. 2007. Common pathological processes in Alzheimer disease and type 

2 diabetes: a review. Disponible a: Common pathological processes in Alzheimer disease and 

type 2 diabetes: a review - PubMed (nih.gov). 

15. PubMed [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. T 

Cukierman , H C Gerstein, J D Williamson. 2005. Cognitive decline and dementia in diabetis-

systematic overview of prospective observational studies. Disponible a: Cognitive decline and 

dementia in diabetes--systematic overview of prospective observational studies - PubMed 

(nih.gov). 

16. American Academy of Neurology. A. Ott, R.P. Stolk, F. van Harskamp, H.A. 

P. Pols, A. Hofman, M.M. B. Breteler. 1999. Diabetes mellitus and the risk of dementia. 

Disponible a: Diabetes mellitus and the risk of dementia | Neurology. 

17. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. R Stewart, D 

Liolitsa. 1999. Type 2 diabetes mellitus, cognitive impairment and dementia. Disponible a: 

Type 2 diabetes mellitus, cognitive impairment and dementia - PubMed (nih.gov). 

18. Francesc Formiga Pérez, Ramón Reñe, Manuel Pérez Maraver. 2015.  Demencia y diabetes: 

¿relación casual o causal? 2015. Medicina Clínica. Barcelona. Vol: 144. Nº 4. Pàg: 176-180.   

19. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Lindsay B. 

Kimbro, Carol M. Mangione, W Neil Steers, O Kenrik Duru, Laura McEwen, Andrew 

Karter, Susan L. Ettner. 2014. Depression and all-cause mortality in persons with diabetis 

mellitus: are older adults at higher risk? Results from the Translating Research Into Action 

for Diabetes Study. Disponible a: Depression and all-cause mortality in persons with diabetes 

mellitus: are older adults at higher risk? Results from the Translating Research Into Action for 

Diabetes Study - PubMed (nih.gov). 

20. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Evangelia-

Ioanna Gerontoukou, Sofia Michaelidoy, Maria Rekleiti, Maria Saridi, Kyriakos Souliotis. 

2015. Disponible a: Investigation of Anxiety and Depression in Patients with Chronic Diseases 

(nih.gov). 

21. American Diabetes Association. [Sede web]. 2020. Older Adults: Standards of Medical Care 

in Diabetes. Disponible a: Older Adults: Standards of Medical Care in Diabetes—2020 | 

Diabetes Care (diabetesjournals.org). 

https://care.diabetesjournals.org/content/40/4/461
https://care.diabetesjournals.org/content/40/4/461
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+L&cauthor_id=17920690
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+L&cauthor_id=17920690
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=H%C3%B6lscher+C&cauthor_id=17920690
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17920690/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17920690/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cukierman+T&cauthor_id=16283246
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cukierman+T&cauthor_id=16283246
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gerstein+HC&cauthor_id=16283246
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Williamson+JD&cauthor_id=16283246
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16283246/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16283246/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16283246/
https://n.neurology.org/content/53/9/1937?ijkey=f5ee4fc41cb1ff386f996cde419e2a93e979f605&keytype2=tf_ipsecsha
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stewart+R&cauthor_id=10229302
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liolitsa+D&cauthor_id=10229302
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liolitsa+D&cauthor_id=10229302
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10229302/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=464550
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3613641
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=864130
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kimbro+LB&cauthor_id=24823259
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kimbro+LB&cauthor_id=24823259
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mangione+CM&cauthor_id=24823259
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Steers+WN&cauthor_id=24823259
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Duru+OK&cauthor_id=24823259
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McEwen+L&cauthor_id=24823259
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Karter+A&cauthor_id=24823259
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Karter+A&cauthor_id=24823259
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ettner+SL&cauthor_id=24823259
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24823259/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24823259/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24823259/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerontoukou%20EI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26973961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerontoukou%20EI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26973961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Michaelidoy%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26973961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rekleiti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26973961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saridi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26973961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souliotis%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26973961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4768533/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4768533/
https://care.diabetesjournals.org/content/43/Supplement_1/S152
https://care.diabetesjournals.org/content/43/Supplement_1/S152


 

 
36 

22. Fernández Brañas Sonia, Almuiña Güemes Marcia, Alonso Chil Oscar, Blanco Mesa Blanca. 

Factores psicosociales presentes en la tercera edad. Revista Cubana de Higiene y 

Epidemiología  [Internet]. 2001. Disponible a: Factores psicosociales presentes en la tercera 

edad (sld.cu). 

23. Blanco Molina, Mauricio. 2010. Predictores psicosociales del envejecimiento activo: 

Evidencias en una muestra de persones adultes mayores. Anales en Gerontología. Nº: 6/11-

29.  

24. World Health Organisation. [Sede web]. 2017. La salud mental y los adultos mayores. 

Disponible a: La salud mental y los adultos mayores (who.int). 

25. American Diabetes Association. [Sede web]. 2020. Classification and Diagnosis of Diabetes: 

Standards of Medical Care in Diabetes. Disponible a: Classification and Diagnosis of 

Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2020 | Diabetes Care 

(diabetesjournals.org). 

26. American Diabetes Association. [Sede web]. Deborah Young-Hyman, Mary de Groot, Felicia 

Hill-Briggs, Jeffrey S. Gonzalez, Korey Hood, Mark Peyrot. 2020. Psychosocial Care for 

People With Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association. Disponible 

a: Psychosocial Care for People With Diabetes: A Position Statement of the American 

Diabetes Association (diabetesjournals.org). 

27. American Diabetes Association. [Sede web]. Margaret M. McCarthy, Margaret Grey. 2018. 

Type 1 Diabetes Self-Management From Emerging Adulthood Through Older Adulthood. 

Disponible a: Type 1 Diabetes Self-Management From Emerging Adulthood Through Older 

Adulthood | Diabetes Care (diabetesjournals.org). 

28. American Diabetes Association. [Sede web]. Erika Leung, Supakanya Wongrakpanich, 

Medha N. Munshi. 2018. Diabetes Management in the Elderly. Disponible a: Diabetes 

Management in the Elderly | Diabetes Spectrum (diabetesjournals.org). 

29. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Caroline 

Blaum, Christine T. Cigolle, Cynthia Boyd, Jennifer L. Wolff, Zhiyi Tian, Kenneth M. Langa, 

David R. Weir. 2010. Clinical complexity in middle-aged and older adults with diabetes: the 

Health and Retirement Study. Disponible a: Clinical complexity in middle-aged and older 

adults with diabetes: the Health and Retirement Study - PubMed (nih.gov). 

30. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Ali 

Tomlin, Alan Sinclair. 2016. The influence of cognition on self-management of type 2 diabetes 

in older people. Disponible a: The influence of cognition on self-management of type 2 

diabetes in older people - PubMed (nih.gov). 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032001000200001&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032001000200001&lng=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-y-los-adultos-mayores
https://care.diabetesjournals.org/content/43/Supplement_1/S14
https://care.diabetesjournals.org/content/43/Supplement_1/S14
https://care.diabetesjournals.org/content/43/Supplement_1/S14
https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/39/12/2126.full.pdf
https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/39/12/2126.full.pdf
https://care.diabetesjournals.org/content/41/8/1608
https://care.diabetesjournals.org/content/41/8/1608
https://spectrum.diabetesjournals.org/content/31/3/245
https://spectrum.diabetesjournals.org/content/31/3/245
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Blaum+C&cauthor_id=20355264
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Blaum+C&cauthor_id=20355264
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cigolle+CT&cauthor_id=20355264
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Boyd+C&cauthor_id=20355264
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wolff+JL&cauthor_id=20355264
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tian+Z&cauthor_id=20355264
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Langa+KM&cauthor_id=20355264
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Weir+DR&cauthor_id=20355264
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20355264/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20355264/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tomlin+A&cauthor_id=26855601
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tomlin+A&cauthor_id=26855601
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sinclair+A&cauthor_id=26855601
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26855601/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26855601/


 

 
37 

31. American Diabetes Association. [Sede web]. Ruban Dhaliwal, Ruth S. Weinstock. 2014. 

Management of Type 1 Diabetes in Older Adults. Disponible a: Management of Type 1 

Diabetes in Older Adults | Diabetes Spectrum (diabetesjournals.org). 

32. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Aanand D 

Naik, Craig D White, Suzanne M Robertson, Maria EA Armento,  Briana Lawrence, Linda A 

Stelljes, Jeffrey A. Cully. 2012. Behavioral health coaching for rural-living older adults with 

diabetes and depression: an open pilot of the HOPE Study. Disponible a:  Behavioral health 

coaching for rural-living older adults with diabetes and depression: an open pilot of the HOPE 

Study (nih.gov). 

33. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Carlos 

Vasconcelos, António Almeida, Maria Cabral, Elisabete Ramos, Romeu Mendes. 2019. The 

Impact of a Community-Based Food Education Program on Nutrition-Related Knowledge in 

Middle-Aged and Older Patients with Type 2 Diabetes: Results of a Pilot Randomized 

Controlled Trial. Disponiblr a: The Impact of a Community-Based Food Education Program 

on Nutrition-Related Knowledge in Middle-Aged and Older Patients with Type 2 Diabetes: 

Results of a Pilot Randomized Controlled Trial (nih.gov). 

34. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Martha Price, 

Susan M. Mccurry, Linda Teri, Gail E. Bond, Robert Burr, Frederic M. Wolf. 2007. The Effects 

of a Web-Based Intervention on the Physical Outcomes Associated with Diabetes Among 

Adults Age 60 and Older. Disponible a: The Effects of a Web-Based Intervention on the 

Physical Outcomes Associated with Diabetes Among Adults Age 60 and Older (nih.gov). 

35. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Steven 

Shea, Ruth S. Weinstock, Jeanne A. Teresi, Walter Palmas, Justin Starren, James J. Cimino, 

Albert M. Lai, Lesley Field, Philip C. Morin, Robin Goland, Roberto E. Izquierdo, Susana 

Ebner, Stephanie Silver, Eva Petkova, Jian Kong, Joseph P. Eimicke. 2009. A Randomized 

Trial Comparing Telemedicine Case Management with Usual Care in Older, Ethnically 

Diverse, Medically Underserved Patients with Diabetes Mellitus: 5 Year Results of the 

IDEATel Study. Disponible a: A Randomized Trial Comparing Telemedicine Case 

Management with Usual Care in Older, Ethnically Diverse, Medically Underserved Patients 

with Diabetes Mellitus: 5 Year Results of the IDEATel Study (nih.gov). 

36. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Siti 

Khuzaimah Ahmad Sharoni, Hejar Abdul Rahman, Halimatus Sakdiah Minhat, Sazlina 

Shariff-Ghazali, Mohd Hanafi Azman Ong. 2018.  The effects of self-efficacy enhancing 

program on foot self-care behaviour of older adults with diabetes: A randomised controlled 

trial in elderly care facility, Peninsular Malaysia. Disponible a: The effects of self-efficacy 

https://spectrum.diabetesjournals.org/content/27/1/9
https://spectrum.diabetesjournals.org/content/27/1/9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naik%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22828177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naik%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22828177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=White%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22828177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robertson%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22828177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Armento%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22828177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lawrence%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22828177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stelljes%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22828177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stelljes%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22828177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cully%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22828177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cully%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22828177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3542105/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3542105/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3542105/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vasconcelos%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31284568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vasconcelos%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31284568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almeida%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31284568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cabral%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31284568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramos%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31284568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mendes%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31284568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6650826/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6650826/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6650826/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748064/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748064/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shea%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shea%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weinstock%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teresi%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palmas%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Starren%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cimino%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lai%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Field%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morin%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goland%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Izquierdo%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ebner%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ebner%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silver%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petkova%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kong%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eimicke%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19390093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2705246/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2705246/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2705246/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmad%20Sharoni%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29534070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmad%20Sharoni%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29534070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdul%20Rahman%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29534070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Minhat%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29534070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shariff-Ghazali%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29534070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shariff-Ghazali%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29534070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azman%20Ong%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29534070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5849313/


 

 
38 

enhancing program on foot self-care behaviour of older adults with diabetes: A randomised 

controlled trial in elderly care facility, Peninsular Malaysia (nih.gov). 

37. American Diabetes Association. [Sede web]. Paula M. Trief, Jeanne A. Teresi, Roberto 

Izquierdo, Philip C. Morin, Robin Goland, Leslie Field, Joseph P. Eimicke, Rebecca Brittain, 

Justin Starren, Steven Shea, Ruth S. Weinstock. 2017. Psychosocial Outcomes of Telemedicine 

Case Management for Elderly Patients With Diabetes. Disponible a: Psychosocial Outcomes 

of Telemedicine Case Management for Elderly Patients With Diabetes | Diabetes Care 

(diabetesjournals.org). 

38. American Diabetes Association. [Sede web]. Elizabeth A. Beverly, Shane Fitzgerald, Lilya 

Sitnikov, Om P. Ganda, A. Enrique Caballero, Katie Weinger. 2013. Do Older Adults Aged 

60–75 Years Benefit From Diabetes Behavioral Interventions?. Disponible a: Do Older Adults 

Aged 60–75 Years Benefit From Diabetes Behavioral Interventions? | Diabetes Care 

(diabetesjournals.org). 

39. American Diabetes Association. [Sede web]. Medha N. Munshi, Alissa R. Segal, Emmy Suhl, 

Courtney Ryan, Adrianne Sternthal, Judy Giusti, Yishan Lee, Shane Fitzgerald, Elizabeth 

Staum, Patricia Bonsignor, Laura DesRochers, Richard McCartney, Katie Weinger. 2013. 

Assessment of Barriers to Improve Diabetes Management in Older Adults. Disponible a: 

Assessment of Barriers to Improve Diabetes Management in Older Adults | Diabetes Care 

(diabetesjournals.org). 

40. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Anke K. 

Braun, Thomas Kubiak, Jörn Kuntsche,4 Martina Meier-Höfig, Ulrich A. Müller, Irene Feucht, 

Andrej Zeyfang. 2009. SGS: a structured treatment and teaching programme for older 

patients with diabetes mellitus. A prospective randomised controlled multi-centre trial. 

Disponible a: SGS: a structured treatment and teaching programme for older patients with 

diabetes mellitus—a prospective randomised controlled multi-centre trial (nih.gov). 

41. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. John J. 

Miklavcic, Kimberly D. Fraser, Jenny Ploeg, Maureen Markle-Reid, Kathryn Fisher, Amiram 

Gafni, Lauren E. Griffith, Sandra Hirst, Cheryl A. Sadowski, Lehana Thabane, Jean A. C. 

Triscott, Ross Upshur. 2020. Effectiveness of a community program for older adults with type 

2 diabetes and multimorbidity: a pragmatic randomized controlled trial. Disponible a: 

Effectiveness of a community program for older adults with type 2 diabetes and 

multimorbidity: a pragmatic randomized controlled trial (nih.gov). 

42. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Maureen 

Markle‐Reid, Jenny Ploeg, Kimberly D. Fraser, Kathryn A. Fisher, Amy Bartholomew, Lauren 

E. Griffith, John Miklavcic, Amiram Gafni, Lehana Thabane, Ross Upshur. 2017. Community 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5849313/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5849313/
https://care.diabetesjournals.org/content/30/5/1266
https://care.diabetesjournals.org/content/30/5/1266
https://care.diabetesjournals.org/content/30/5/1266
https://care.diabetesjournals.org/content/36/6/1501
https://care.diabetesjournals.org/content/36/6/1501
https://care.diabetesjournals.org/content/36/6/1501
https://care.diabetesjournals.org/content/36/3/543
https://care.diabetesjournals.org/content/36/3/543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braun%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19454403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braun%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19454403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kubiak%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19454403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuntsche%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19454403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meier-H%26%23x000f6%3Bfig%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19454403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%26%23x000fc%3Bller%20UA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19454403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feucht%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19454403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeyfang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19454403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2699189/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2699189/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miklavcic%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miklavcic%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fraser%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ploeg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Markle-Reid%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fisher%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gafni%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gafni%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffith%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirst%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sadowski%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thabane%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Triscott%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Triscott%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Upshur%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32404059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7218835/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7218835/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Markle%26%23x02010%3BReid%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29178317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Markle%26%23x02010%3BReid%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29178317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ploeg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29178317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fraser%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29178317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fisher%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29178317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bartholomew%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29178317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffith%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29178317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffith%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29178317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miklavcic%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29178317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gafni%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29178317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thabane%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29178317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Upshur%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29178317


 

 
39 

Program Improves Quality of Life and Self‐Management in Older Adults with Diabetes 

Mellitus and Comorbidity. Disponible a: Community Program Improves Quality of Life and 

Self‐Management in Older Adults with Diabetes Mellitus and Comorbidity (nih.gov). 

43. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Dianne 

Goeman, Sue Conway, Ralph Norman, Jo Morley, Rona Weerasuriya, Richard H. 

Osborne, Alison Beauchamp. 2016. Optimising Health Literacy and Access of Service 

Provision to Community Dwelling Older People with Diabetes Receiving Home Nursing 

Support. Disponible a: Optimising Health Literacy and Access of Service Provision to 

Community Dwelling Older People with Diabetes Receiving Home Nursing Support 

(nih.gov). 

44. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Emily J. 

Nicklett, Mary E. Michele Heisler, Michael S. Spencer, Ann-Marie Rosland. 2013. Direct 

Social Support and Long-term Health Among Middle-Aged and Older Adults With Type 2 

Diabetes Mellitus. Disponible a: Direct Social Support and Long-term Health Among Middle-

Aged and Older Adults With Type 2 Diabetes Mellitus (nih.gov). 

45. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Seung Hye 

Yang, Hye-Kyung Chung, Seung-Min Lee. 2016. Effects of Activity-Based Personalized 

Nutrition Education on Dietary Behaviors and Blood Parameters in Middle-Aged and Older 

Type 2 Diabetes Korean Outpatients. Disponible a: Effects of Activity-Based Personalized 

Nutrition Education on Dietary Behaviors and Blood Parameters in Middle-Aged and Older 

Type 2 Diabetes Korean Outpatients (nih.gov). 

46. Scielo. [Base de dades a internet]. María de la Caridad Casanova Moreno, Héctor Demetrio 

Bayarre Vea, Daysi Antonia Navarro Despaigne, Giselda Sanabria Ramos, Maricela 

Trasancos Delgado. 2017. Efectividad de una estrategia educativa dirigida a adultos mayores 

diabéticos tipo 2 y proveedores de salud.. Disponible a: SciELO - Salud Pública - Efectividad 

de una estrategia educativa dirigida a adultos mayores diabéticos tipo 2 y proveedores de salud 

Efectividad de una estrategia educativa dirigida a adultos mayores diabéticos tipo 2 y 

proveedores de salud (scielosp.org). 

47. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Emily J. 

Nicklett, Mary E. Michele Heisler, Michael S. Spencer, Ann-Marie Rosland. 2013. Does social 

support effect knowledge and diabetes self-management practices in older persons with Type 

2 diabetes attending primary care clinics in Cape Town, South Africa?. Disponible a: Does 

social support effect knowledge and diabetes self-management practices in older persons with 

Type 2 diabetes attending primary care clinics in Cape Town, South Africa? (nih.gov). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5836873/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5836873/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goeman%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27668261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goeman%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27668261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conway%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27668261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27668261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morley%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27668261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weerasuriya%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27668261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Osborne%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27668261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Osborne%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27668261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beauchamp%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27668261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5030436/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5030436/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5030436/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicklett%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24150176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicklett%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24150176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heisler%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24150176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spencer%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24150176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosland%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24150176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805290/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805290/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27812513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27812513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27812513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27812513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5093221/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5093221/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5093221/
https://www.scielosp.org/article/rcsp/2017.v43n3/332-348/
https://www.scielosp.org/article/rcsp/2017.v43n3/332-348/
https://www.scielosp.org/article/rcsp/2017.v43n3/332-348/
https://www.scielosp.org/article/rcsp/2017.v43n3/332-348/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicklett%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24150176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicklett%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24150176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heisler%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24150176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spencer%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24150176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosland%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24150176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7069645/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7069645/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7069645/


 

 
40 

48. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Daniel 

David, Joanne Dalton, Cherlie Magny-Normilus, Maura Moran Brain, Tyler Linster, Sei J. Lee. 

2019. The Quality of Family Relationships, Diabetes Self-Care, and Health Outcomes in Older 

Adults Disponible a: The Quality of Family Relationships, Diabetes Self-Care, and Health 

Outcomes in Older Adults (nih.gov). 

49. Scielo. [Base de dades a internet]. Natalia Verónica Bello Escamilla, Pamela Aurora Montoya 

Cáceres. 2017. Adherencia al tratamiento farmacológico en adultos mayores diabéticos tipo 

2 y sus factores Asociados. Disponible a: Adherencia al tratamiento farmacológico en adultos 

mayores diabéticos tipo 2 y sus factores asociados (isciii.es). 

50. Scielo. [Base de dades a internet]. Damary Elizabeth Alcaíno Díaz, Nataly del Carmen Bastías 

Rivas, Carolina Andrea Benavides Contreras, Daniela Carolina Figueroa Fuentealba y 

Carolina Elena Luengo Martínez. 2014. Cumplimiento del tratamiento farmacológico de la 

diabetes mellitus de tipo 2 en adultos mayores: influencia de los factores familiares. 

Disponible a: Cumplimiento del tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus de tipo 2 

en adultos mayores: influencia de los factores familiares (isciii.es). 

51. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Aida 

Sefidani Forough, Parsa Riazi Esfahani. 2017. Impact of Pharmacist Intervention on 

Appropriate Insulin Pen Use in Older Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in a Rural Area 

in Iran. Disponible a: Impact of Pharmacist Intervention on Appropriate Insulin Pen Use in 

Older Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in a Rural Area in Iran (nih.gov). 

52. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Christina R. 

Whitehouse, Judith A. Long, Lori McLeer Maloney, Kimberly Daniels, David A. Horowitz, 

Kathryn H. Bowles. 2020. Feasibility of Diabetes Self-Management Telehealth Education for 

Older Adults During Transitions in Care. Disponible a: Feasibility of Diabetes Self-

Management Telehealth Education for Older Adults During Transitions in Care (nih.gov). 

53. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. 

Soontareeporn Thongsai, Malinee Youjaiyen. 2013. The Long-Term Impact of Education on 

Diabetes for Older People: A Systematic Review. Disponible a: The Long-Term Impact of 

Education on Diabetes for Older People: A Systematic Review (nih.gov). 

54. PubMed. [Base de dades a internet]. Bethesda: Biblioteca Nacional de Medicina. Aslak 

Steinsbekk, Lisbeth Rygg, Monde Lisulo, Marit B Subida, Atle Fretheim. 2012. Group based 

diabetes self-management education compared to routine treatment for people with type 2 

diabetes mellitus. A systematic review with meta-analysis. Disponible a: Group based diabetes 

self-management education compared to routine treatment for people with type 2 diabetes 

mellitus. A systematic review with meta-analysis (nih.gov). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=David%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31168284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=David%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31168284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dalton%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31168284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magny-Normilus%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31168284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brain%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31168284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Linster%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31168284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31168284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6528399/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6528399/
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2017000200073&lang=es
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2017000200073&lang=es
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2014000100003&lang=es
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2014000100003&lang=es
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forough%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28616435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forough%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28616435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esfahani%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28616435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5463546/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5463546/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitehouse%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31834415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitehouse%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31834415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Long%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31834415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maloney%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31834415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daniels%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31834415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horowitz%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31834415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bowles%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31834415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8008169/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8008169/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thongsai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24171871
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Youjaiyen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24171871
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4776864/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4776864/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinsbekk%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22824531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinsbekk%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22824531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rygg%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22824531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lisulo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22824531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rise%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22824531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fretheim%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22824531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3418213/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3418213/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3418213/


 

 
41 

55. Simon Houghton, Dave Saxon. 2007. An evaluation of large group CBT psycho-education for 

anxiety disorders delivered in routine practice. Patient Educ Couns, 68. Pàg:107-110. 

56. Elsevier. [Sede web]. 2007. Envejecimiento y nuevas tecnologías. Revista Española de 

Geriatria y Gerontología. Vol. 41. Pàg: 57-65. Disponible a: Envejecimiento y nuevas 

tecnologías | Revista Española de Geriatría y Gerontología (elsevier.es). 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-envejecimiento-nuevas-tecnologias-13110091
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-envejecimiento-nuevas-tecnologias-13110091

	Resum
	Abstract
	1. Introducció
	1.1. Característiques de la Diabetis
	1.1.1. Concepte
	1.1.2. Classificació
	1.1.3. Simptomatologia
	1.1.4. Etiologia
	1.1.5. Tractament
	1.1.6. Evolució

	1.2. Diabetis en les persones grans
	1.3. Els factors psicosocials a la tercera edat
	1.4. El control de la diabetis a la tercera edat

	2. Objectius
	3. Metodologia
	3.1 Disseny
	3.2 Mètode de cerca
	3.3 Resultats de la cerca
	3.4 Valoració de qualitat
	3.5 Cronograma

	4. Resultats
	4.1 Informació descriptiva
	4.2 Perfil i característiques dels participants
	4.3 Intervencions
	4.4 Variables
	4.5 Educació sanitària i suport psicosocial
	4.6 Noves tecnologies
	4.7 Suport sociofamiliar

	5. Discussió
	5.1 Interpretació dels resultats
	5.2 Limitacions
	5.3 Noves preguntes d’investigació

	6. Aplicabilitat i noves línies de recerca
	6.1 Disseny i selecció de participants
	6.2 Recollida de dades
	6.3 Variables d’estudi
	6.4 Anàlisi de dades
	6.5 Consideracions ètiques

	7. Conclusions
	8. Bibliografia

