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RESUMO 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica grave que tem relação 

direta com os mecanismos da ação do hormônio insulina. O DM está afetando a 

população de forma cada vez mais crescente, tornando-se um sério problema de 

saúde pública em todo o mundo, sendo que se não tratada e controlada de forma 

eficaz, pode acarretar sérias doenças. A fisioterapia é um grande aliado para uma 

boa qualidade de vida de pacientes com DM, podendo atuar de forma primária, 

secundaria e terciaria. Como a população idosa encontra-se em crescimento há a 

necessidade de avaliar a qualidade de vida de idosos com diabetes mellitus e qual é 

o papel da fisioterapia nestes casos. Realizaremos um estudo de revisão de 

literatura sobre a importância da Fisioterapia para a melhoria de Qualidade de vida 

em idosos com diabetes mellitus. 
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INTRODUÇÃO 

O diabetes mellitus constitui, atualmente, um dos principais problemas de saúde, 

que se refere tanto ao número de pessoas afetadas, gerando incapacidade e 

mortalidade, quanto ao elevado investimento do governo para o controle e 

tratamento de suas complicações (Pace et al.,2003). 

O tratamento do diabetes mellitus baseia-se em orientação nutricional, exercício e 

insulinoterapia, com o portador sendo sempre observado através de exames, para 

que a terapia tenha como enfoque a reação individual de cada paciente à conduta 

proposta pelo profissional que o acompanha (Barros, 2012).  



Em meados do século XX, houve a necessidade de expansão e melhoramento nos 

atendimentos oferecidos à população, no sentido de transformar o modelo 

hospitalocêntrico, curativo e reabilitador, para um modelo assistencial promotor da 

saúde, preventivo e, principalmente incluindo a participação popular e a 

interdisciplinaridade dos diferentes profissionais de saúde (Borges et al., 2010). 

O fisioterapeuta, junto à equipe multiprofissional, tem ação decisiva nos três níveis 

de prevenção do diabetes mellitus. Para tanto, é necessário conhecer 

profundamente a doença, as alterações e impactos que ela gera sobre a saúde dos 

indivíduos portadores (Bernardi, 2010). 

 

OBJETIVO 

 Estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a 

importância da Fisioterapia para a melhoria da qualidade de vida em idosos com 

diabetes mellitus. 

 

METODOLOGIA 

Este é um estudo de revisão de literatura, onde serão pesquisados trabalhos 

publicados nos últimos 10 anos sobre o tema em questão. Realizaremos o 

levantamento bibliográfico utilizando as bases de dados pubmed, scielo e lilacs. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O Diabetes Mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de 

insulina e/ou da incapacidade da mesma de exercer adequadamente seus efeitos, 

resultando em resistência insulínica. Caracteriza-se pela presença de hiperglicemia 

crônica, frequentemente, acompanhada de dislipidemia, hipertensão arterial e 

disfunção endotelial (Mclellan et al., 2008). 

O diabetes mellitus configura-se como um problema de saúde pública em ascensão, 

apresentando elevada morbimortalidade e alto índice de complicações que geram 



consequências de cunho econômico, social e psicológico, além da diminuição da 

qualidade de vida dos doentes e seus familiares (Barros et al., 2012). 

O aumento da expectativa de vida também é um fator determinante quando se trata 

do crescimento mundial da população diabética. É necessária uma equipe 

multiprofissional voltada ao portador do diabetes mellitus para que o mesmo possa 

obter uma melhora de sua qualidade de vida. Dentre estes, o fisioterapeuta deve 

estar inserido, desde a avaliação ao tratamento, pois também é um profissional 

responsável por ações de promoção à saúde (Barros, 2012). 

A fisioterapia atua na prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção 

primária corresponde à identificação e controles de fatores de risco, a orientação, 

incentivo, planejamento e execução da mudança os hábitos de vida do indivíduo que 

ainda não tem a doença. Quando a doença encontra-se instalada a prevenção 

secundária tem o intuito de retardar ou reduzir o aparecimento de complicações. A 

promoção à saúde é dever do fisioterapeuta, que o fará através de orientações 

sobre a doença, suas causas e fatores de predisposição, os benefícios de se 

preconizar a boa qualidade de vida, a manutenção das capacidades funcionais, 

garantindo o máximo de independência no dia a dia (Bernardi, 2010). 

Em relação a prevenção terciária é primordial que se avalie a magnitude das 

complicações já instaladas, buscando minimizar seus efeitos e, dentro do possível 

impedir a progressão do quadro (Bernardi, 2010). 

A inclusão e orientação dos familiares são de grande importância para o sucesso do 

tratamento. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

As informações apresentadas até o momento são resultam de um levantamento 

bibliográfico preliminar, o estudo segue em andamento buscando revisar de forma 

sistemática qual é importância da Fisioterapia para a melhoria da qualidade de vida 

em idosos com diabetes mellitus. 
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