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RESUMO 

 

Nos pacientes diabéticos tipo 2, as alterações vasculares que mais impactam na vida dessas 
pessoas e que mais levam a mortalidade são as que acometem os grandes vasos, ou seja, as 
alterações macrovasculares, na qual a aterosclerose é a que mais prevalece e se manifesta, 
ocasionando as doenças cardiovasculares. O objetivo deste trabalho foi identificar quais são 
os tratamentos fisioterapêuticos realizados em pacientes idosos que apresentaram 
complicações cardiovasculares devido a diabetes mellitus tipo 2. Para a elaboração do estudo, 
realizou-se uma revisão integrativa da literatura de artigos publicados entre os anos 2008 e 
2018, nas bases de dados Medline, Scielo e PEDro, com a união dos descritos “diabetes 
mellitus”, “fisioterapia”, “idosos” e “alterações cardiovasculares”. A análise destes revelou 
que 13 artigos atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos, sendo 7,69% (1) da base de 
dados PEDro, 76,92% (10) da Scielo e 15,38% (2) da Medline. Sete artigos (53,84%) 
apresentaram como resultados principais a utilização de exercícios físicos como tratamento 
fisioterápico para idosos diabéticos com complicações cardiovasculares; três artigos (23,07%) 
apresentaram como resultados o componente educativo, como por exemplo a integração 
social, suporte e orientação familiar, e saúde mental-espiritual e três artigos (23,07%) 
apresentaram os principais fatores de risco cardiovasculares no diabetes. Concluímos que o 
tratamento fisioterápico envolvendo exercícios físicos, alongamentos, treinos funcionais de 
marcha e equilíbrio; e a educação do profissional, do paciente e do familiar, associado ao 
conhecimento dos fatores de risco, eventos e alterações cardiovasculares, são essenciais para 
atingirmos o objetivo deste estudo e trazer qualidade de vida para o idoso diabético. 
 

Palavras-chave: Fisioterapia. Alterações cardiovasculares. Idosos. Diabetes Mellitus. 

 

  

 



 
 

ABSTRACT 

 

In type 2 diabetic patients, the vascular alterations that most impact on the life of these people 
and that more lead to mortality are those that affect the great vessels, that is, macrovascular 
changes, in which atherosclerosis is the most prevalent and manifests itself, causing 
cardiovascular diseases. The objective of this study was to identify the physiotherapeutic 
treatments performed in elderly patients who presented cardiovascular complications due to 
type 2 diabetes mellitus. To prepare the study, an integrative review of the literature of articles 
published between 2008 and 2018 was carried out in PubMed, Scielo and PEDro databases, 
with the union of the described "diabetes mellitus", "physiotherapy", "elderly" and 
"cardiovascular diseases". Their analysis revealed that 13 articles met the established 
inclusion criteria, being 7.69% (1) of the PEDro database, 76,92% (10) of Scielo and 15,38% 
(2) of PubMED. Seven articles (53.84%) presented as main results the use of physical 
exercises as a physical therapy treatment for diabetic elderly with cardiovascular 
complications; 3 articles (23.07%) presented as educational results, such as social integration, 
support and family orientation, and mental-spiritual health and three articles (23.07%) 
presented the main cardiovascular risk factors in diabetes. We conclude that physical therapy 
treatment involving physical exercises, stretching, functional walking and balance training; 
and professional, patient and family education, associated to knowledge of risk factors, events 
and cardiovascular alterations, are essential to reach the objective of this study and bring 
quality of life to the diabetic elderly. 
 

Keywords: Physiotherapy. Cardiovascular diseases. Elderly. Diabetes mellitus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O diabetes tem se tornado uma das doenças com maior crescimento mundial do 

século 21, que até 2015 mais de 415 milhões de pessoas, de 20 a 79 anos, foram 

diagnosticadas e mais de 193 milhões de pessoas não são conscientes da sua doença. Estima-

se que 12% dos gastos destinados a saúde, são com tratamento do diabetes e suas 

complicações. No Brasil, o panorama é semelhante. 14,3 milhões de pessoas são diabéticas, 

estando no 4º lugar do ranking mundial e 22 milhões de dólares são gastos em seu 

tratamento.1, 2 

O diabetes é uma doença grave e crônica, causada pela escassa produção de 

insulina ou pela resistência à sua ação no organismo3, que gera acúmulo de glicose circulante 

no sangue que, com o tempo, causa danos ao coração, aos vasos sanguíneos, aos olhos e aos 

nervos. O diabetes tipo 2, é uma subclasse do diabetes mellitus que é caracterizado pela 

resistência à insulina e a hiperinsulinemia, e eventualmente, pela intolerância à glicose 

(hiperglicemia).4 É a apresentação mais comum da doença e estima-se que, no ano de 2015, 

380 milhões de pessoas da população mundial foram diagnosticadas com esse tipo de 

diabetes5, que aumenta de duas a quatro vezes o risco de doenças cardiovasculares, sendo a 

principal causa de mortalidade em diabéticos (JARDIM et al., 2005). Devido aos sintomas 

mais brandos, como micção frequente, sede excessiva, perda de peso e visão borrada, muitas 

pessoas não são conscientes de sua condição e os danos ao corpo devido ao excesso de glicose 

no sangue são agravados pelo tempo.1 

No Brasil, os principais fatores de risco cardiovasculares identificados foram o 

sobrepeso, antecedentes familiares, sedentarismo e idade avançada, sendo que 80% desses 

diabéticos são hipertensos.7 A prevalência do diabetes tem sido principalmente na população 

idosa, que tem aumentado mundialmente nas últimas décadas, e segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o número dessa população com idade acima de 60 anos, pode 

chegar em 2 bilhões de pessoas até o ano de 2050.8 Associado ao processo de envelhecimento 

ocorrem também várias alterações bio-psíquico-sociais que fazem com que a qualidade de 

vida desses indivíduos diminua, o que muitas vezes somado ao estilo de vida dessa população 

e às alterações micro e macrovasculares, aumenta a incidência de doenças crônicas, levando a 

maiores custos econômicos e sendo uma das principais causas de mortalidade no mundo.9  
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As doenças circulatórias relacionadas ao diabetes compreendem os 

acometimentos macrovasculares, que como prevalência possui a aterosclerose, que é 

manifestada na doença arterial coronariana, nas alterações cerebrovasculares e de vasos 

periféricos,  causando expressiva morbidade e impacto na vida das pessoas diabéticas.10 

O fisioterapeuta é um profissional que está em contato direto com seus pacientes, 

trabalhando questões biológicas, como os exercícios terapêuticos; psicológicas, para 

conscientização corporal e empoderamento do próprio ser; e socialmente, visando a inserção 

da pessoa no convívio social e familiar. O idoso diabético com complicações cardiovasculares 

deve receber atenção em todas estas três áreas citadas, sendo de interesse dos profissionais da 

área da saúde, essencialmente aos fisioterapeutas, que a qualidade de vida e a funcionalidade 

desses indivíduos sejam preservadas. Portanto, este estudo visa explanar o que tem sido 

realizado de tratamento fisioterápico, programas e estratégias. 
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2 OBJETIVO 

 

Este estudo teve como objetivo principal descrever a abordagem fisioterápica no 

paciente idoso com diabetes tipo 2, com complicações cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que consiste em um método 

amplo de pesquisa científica que reúne resultados que proporcionam uma aplicabilidade na 

prática baseada em evidência (PBE).11 

A PBE é uma abordagem metodológica atual que auxilia os fisioterapeutas a 

garantir qualidade da assistência à saúde e prática profissional, identificando as melhores 

intervenções ao analisarem o impacto que a doença/condição de saúde está causando na vida 

da pessoa biopsicossocialmente. Associado a isso, a revisão integrativa contribui para que os 

profissionais alcancem esse objetivo com maior rapidez, pois os mesmos poderão obter, 

interpretar e integrar os resultados da pesquisa ao conjunto dos dados do paciente e às 

observações clínicas.12, 13 

Essa revisão foi feita em seis etapas, sendo que na primeira foi identificado a 

necessidade de um maior conhecimento sobre o tratamento fisioterápico realizado em idosos 

diabéticos com complicações cardiovasculares, para assim haver uma melhor aplicabilidade 

na prática clínica. Na segunda etapa, foi realizado uma pesquisa nas bases de dados: 

Physiotherapy Evidence Database, PEDro; Scientific Electronic Library Online, SciELO e 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Medline; onde foram selecionados 

artigos científicos, sem restrição para tipo de estudo, que demonstrassem evidências sobre o 

tema proposto. Já na terceira etapa estabeleceu-se como critérios de inclusão as publicações 

que associavam dois ou mais dos descritores (fisioterapia; alterações cardiovasculares; idosos; 

diabetes mellitus); a abordagem do tema proposto; o ano de publicação do artigo nos últimos 

dez anos (2008 a 2018) e os artigos que estão disponíveis na íntegra em um dos sites 

pesquisados, podendo estar publicados em inglês, português ou espanhol. Na exclusão, foram 

utilizados os critérios no qual a publicação não se enquadrava nos critérios de inclusão ou não 

abordassem a temática dessa revisão. Na quarta etapa, os artigos encontrados foram avaliados 

e na quinta etapa realizou-se a interpretação destes. A sexta, e última etapa, constitui da 

apresentação da revisão e a síntese do conhecimento. 
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4 RESULTADOS 

 

A busca nas três bases de dados foi realizada entre os meses de março e maio de 

2018, resultando em 197 referências. No final do período de busca foi realizado uma 

comparação interpesquisadores onde foram selecionados 52 artigos. Na base de dados PEDro 

foram encontrados 33 artigos, destes 25 foram selecionados. Na base de dados Scielo, foram 

achados 101 artigos, na qual somente 14 atendiam aos critérios de inclusão desse estudo. Já na 

base de dados Medline, foram descobertos 63 artigos, sendo que 13 se enquadraram aos 

critérios estabelecidos. 

 

 

QUADRO 1: Resumo da quantidade de estudos achados, excluídos e incluídos das bases de 
dados. 

Base de dados Artigos encontrados Artigos excluídos Artigos incluídos 

PEDro 33 08 25 

Scielo 101 87 14 

Medline 63 50 13 

           Fonte: dados da pesquisa 

 

Após ler os artigos selecionados na íntegra, a amostra final foi constituída de 13 

artigos que atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos neste estudo, sendo 7,69% (1) da 

base de dados PEDro, 76,92% (10) da Scielo e 15,38% (2) da Medline.  

Para a realização da análise descritiva e crítica dos dados dos artigos selecionados, 

foi elaborado um quadro com a síntese dos artigos encontrados, contendo neste os métodos de 

inclusão, exclusão e as variáveis de interesse. Com base no quadro 2, foi dado em sequência, 

a análise descritiva. 

Após o estudo do conteúdo dos 13 artigos selecionados, é possível verificar que, 

apesar dos artigos não descreverem detalhadamente a prática do exercício realizado 

(frequência, séries, repetições) na população estudada, foi constatado nos resultados das 

publicações, que a intervenção fisioterápica traz benefícios importantíssimos para a qualidade 

de vida dessa população. 

Após amostragem final, sete artigos (53,84%) apresentaram como resultados 

principais a utilização de exercícios físicos aeróbicos como tratamento fisioterápico para 

idosos diabéticos com complicações cardiovasculares14, 15, 18, 20, 21, 24, 25; três artigos (23,07%) 
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apresentaram como resultados o componente educativo, como por exemplo a integração 

social, suporte e orientação familiar, e saúde mental-espiritual8, 16, 17; e três artigos (23,07%) 

apresentaram os principais fatores de risco cardiovasculares no diabetes.19, 22, 23 (QUADRO 2) 
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QUADRO 2: Estudos incluídos para revisão integrativa segundo dados de publicação. 

Autores 

Ano 

Título Descritores Sujeitos Objetivos Tipo de estudo Resultados 

ALVARENGA, P. P.; 

PEREIRA, D. S.; 

ANJOS, D. M. C. 

 

2010 

Mobilidade funcional e 

função executiva em idosos 

diabéticos e não 

diabéticos14 

diabetes 

mellitus and 

elderly 

Idosos Comparar idosos com e sem diabetes 

tipo 2 quanto à mobilidade funcional, 

ao risco de quedas e à função executiva 

e verificar a correlação entre essas 

variáveis. 

Ensaio clínico Os diabéticos apresentaram pior 

desempenho no teste de fluência 

verbal. Uma diferença 

estatisticamente significativa foi 

observada entre os grupos em 

relação à mobilidade funcional, 

sendo que o G1 apresentou pior 

desempenho no TUG. Uma 

correlação significativa foi 

observada entre o TUG cognitivo 

e o teste de fluência verbal apenas 

no G1. 

MONTEIRO, L. Z.; 

FIANA, C. R. V.; 

FREITAS, M. C. F.; 

ZANETTI, M. L.; 

FOSS, M. C. 

 

2010 

Redução da pressão 

arterial, da IMC e da 

glicose após treinamento 

aeróbico em idosas com 

diabete tipo 2 15 

diabetes 

mellitus and 

physiotherapy 

Idosos Verificar os efeitos de 13 semanas de 

treinamento aeróbico de intensidade 

moderada sobre a pressão arterial, o 

índice de massa corpórea e a glicemia 

em idosas com diabete tipo 2. 

Ensaio clínico Houve redução significativa da 

glicemia e da pressão arterial 

diastólica nos dois grupos. Não 

foram encontradas reduções 

significativas no IMC após o 

treinamento aeróbico em ambos 

os grupos. 

FRANCISCO, P. M. S.; 

BELON, A. P.; 

BARROS, M. B. A.; 

CARANDINA, L.; 

ALVES, M. C. G. P.; 

GOLDBAUM, M.; 

Diabetes auto referido em 

idosos: prevalência, fatores 

associados e práticas de 

controle 16 

diabetes 

mellitus and 

elderly 

Idosos Avaliar a prevalência de diabetes auto 

referido em idosos, identificando 

fatores associados, conhecimentos e 

práticas relacionadas às opções de 

tratamento. 

Estudo transversal Necessidade de mudanças 

comportamentais para prevenir e 

controlar o diabetes e suas 

complicações. Intervenções 

educacionais são necessárias para 

ampliar a cobertura do tratamento 
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CESAR, C. L. G. 

 

2010 

do diabetes. 

RIBEIRO, J. P.; 

ROCHA, S. A.; 

POPIM, R. C. 

 

2010 

Compreendendo o 

significado de qualidade de 

vida segundo idosos 

portadores de diabetes 

mellitus tipo II 17 

diabetes 

mellitus and 

elderly 

Idosos Descrever o significado de qualidade de 

vida, segundo relatos de idosos 

portadores de diabetes mellitus tipo II, e 

avaliar as repercussões da doença sobre 

sua vida. 

Qualitativa Constatou-se que para esses 

idosos a qualidade de vida está 

intimamente relacionada à saúde 

física, independência na vida 

diária e econômica, integração 

social, suporte familiar e saúde 

mental-espiritual. A restrição 

alimentar foi o ponto de maior 

repercussão do diabetes sobre seu 

modo de viver. Verificou-se ainda 

que cabe aos profissionais de 

saúde ampliar o diálogo 

profissional-paciente, 

promovendo autonomia e 

independência no cuidado e 

corresponsabilização. 

AURICHIO, T. R.; 

REBELATTO, J. R.; 

CASTRO, A. P. 

 

2010 

Obesidade em idosos do 

Município de São Carlos, 

SP e sua associação com 

diabetes melito e dor 

articular 18 

diabetes 

mellitus and 

elderly 

Idosos Verificar a prevalência de obesidade e 

sua associação com diabetes melito 

(DM) e dores articulares na população 

idosa residente em São Carlos, SP 

Ensaio clínico Os resultados mostram que 73,6% 

das idosas e 66,9% dos idosos 

apresentavam sobrepeso ou eram 

obesos. Entre as mulheres da 

amostra foi encontrada associação 

entre a presença de DM, dores no 

pé, tornozelo e joelho e a 

condição “obesa”. No grupo 

masculino, a condição obeso só 

apresentou associação com a 
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presença de DM. Foi, pois, 

constatada associação entre 

obesidade e presença de DM. 

Mulheres idosas apresentam 

maior prevalência de obesidade e 

associação entre dores articulares 

e excesso de peso corporal. 

FERREIRA, C. C. C.; 

PEIXOTO, M. R. G.; 

BARBOSA, M. A.; 

SILVEIRA, É. A. 

 

2010 

Prevalência de Fatores de 

Risco Cardiovascular em 

Idosos Usuários do Sistema 

Único de Saúde de 

Goiânia19 

diabetes 

mellitus and 

elderly 

Idosos Investigar a prevalência de fatores de 

risco cardiovascular (FRCV) em idosos 

usuários da atenção básica do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em Goiânia - 

Goiás. 

Estudo transversal As prevalências dos FRCV 

foram: 80,4% de hipertensão 

arterial; 83,3% de obesidade 

central; 59,8% de sedentarismo; 

32,2% de obesidade total; 23,4% 

de dislipidemias; 19,1% de 

diabete melito; 10,0% de 

tabagismo e 5,9% de consumo de 

bebida alcoólica. Quanto à 

simultaneidade, 2,4% dos idosos 

não apresentaram FRCV. A 

simultaneidade de dois ou mais 

FRCV ocorreu em 87,3% dos 

idosos e mostra-se com maior 

frequência entre as mulheres. 

MENDES, T. A. B.; 

GOLDBAUM, M.; 

SEGRI, N. J. S.; 

BARROS, M. B. A.; 

CESAR, C. L. G.; 

CARANDINA, L.; 

ALVES, M. C. G. P. 

Diabetes mellitus: fatores 

associados à prevalência 

em idosos, medidas e 

práticas de controle e uso 

dos serviços de saúde em 

São Paulo, Brasil 8 

diabetes 

mellitus and 

elderly 

Idosos Analisar os fatores associados à 

prevalência de diabetes segundo 

variáveis demográficas, 

socioeconômicas, estado de saúde e 

estilo de vida em 872 idosos residentes 

na cidade de São Paulo, além de 

medidas e práticas de utilização e 

Estudo transversal Há uma falta de informação, 

conhecimento e uso de medidas 

de controle para diabetes entre os 

idosos. Políticas de saúde com 

foco na formação profissional e 

orientação familiar são 

necessárias para promover 
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2011 

controle de serviços de saúde. mudanças no estilo de vida dos 

idosos. 

 

ULHOA, L. S.; 

LIMA, R. C. O. Lima; 

CUNHA, V. N. C.; 

GOMES, E. B.; 

CAMPBELL, C. S. G.; 

PEDROSA, H. C. 

 

2011 

Mobilidade articular de 

idosos diabéticos e não 

diabéticos e influência da 

fisioterapia 20 

diabetes 

mellitus and 

physiotherapy 

Idosos Verificar e comparar entre idosos, 

portadores ou não de diabetes mellitus, 

os que possuem maior limitação de 

mobilidade articular (LMA); analisar a 

relação da LMA com a idade, o tempo 

de DM, a presença de sinal da prece 

(SP), o risco neuropático (RN) e a 

influência dos exercícios utilizados na 

fisioterapia. 

Ensaio clínico Observa-se a influência da 

fisioterapia (DMF > DM), 

significante no movimento de 

extensão de punho. Quanto maior 

a idade e o tempo de DM maior a 

tendência de LMA, porém, essas 

diferenças não foram 

significativas. Conclui-se que o 

diabetes interfere 

significativamente na ADM e que 

houve influência benéfica da 

fisioterapia, por meio de 

alongamentos e exercícios leves. 

ANJOS, D. M. C.; 

ARAUJO, I. L.; 

BARROS, V. M.; 

PEREIRA, D. A. G.; 

PEREIRA, D. S. 

 

2012 

Avaliação da capacidade 

funcional em idosos 

diabéticos 21 

diabetes 

mellitus and 

elderly 

Idosos O objetivo deste estudo foi comparar a 

capacidade funcional de idosos 

diabéticos e não diabéticos. 

Ensaio clínico O grupo de idosos diabéticos 

percorreu menor distância no TC6 

e apresentou pior teste de 

sensibilidade quando comparado 

com os não diabéticos, mas 

nenhuma diferença foi encontrada 

no TDMF. Os idosos diabéticos 

relataram pior aptidão física 

quando comparados com os não 

diabéticos. 

 

 

KOVACIC, J. C.; 

 

 

The Relationships Between 

 

 

diabetes 

 

 

- 

 

 

O risco de aumento da morbidade e 

 

 

Estudo descritivo 

 

 

O foco deve ser colocado de volta 



19 
 
CASTELLANO, J. M.; 

FARKOUH, M. E.; 

FUSTER, V. 

 

2014 

Cardiovascular Disease and 

Diabetes: Focus on 

Pathogenesis 22 

mellitus and 

cardiovascular 

complication 

 

mortalidade cardiovascular tem sido 

reconhecido há anos, tornando o 

diabetes “equivalente à doença 

cardiovascular”. 

nos mecanismos que impedem o 

desenvolvimento de diabetes e 

patologias relacionadas através da 

promoção da saúde 

cardiovascular pela cessação do 

tabagismo, exercícios, seguindo 

uma dieta saudável e estratégias 

de emagrecimento, que 

melhorarão os resultados de saúde 

e reduzirão os custos. 

GARCIA, M. M. S.; 

DAVIDSON, J. A. 

 

2014 

Cardiovascular Disease in 

Diabetes Mellitus 23 

diabetes 

mellitus and 

cardiovascular 

complication 

 

- Diabetes mellitus (DM) é uma condição 

em aumento, com alto risco de 

complicações cardiovasculares. 

Estudo descritivo O tratamento de riscos 

cardiovasculares conhecidos, 

como hipertensão, hiperlipidemia 

e tabagismo, é fundamental para 

diminuir o risco de eventos 

cardiovasculares. 

CADORES, E. L.; 

IZQUIERDO, M. 

 

2015 

Exercise interventions in 

polypathological aging 

patients that coexist with 

diabetes mellitus: 

improving functional status 

and quality of life 24 

 

diabetes 

mellitus and 

elderly 

Idosos Fornecer informações sobre as reduções 

exacerbadas na capacidade funcional 

em pacientes idosos diabéticos em 

comparação com idosos saudáveis e 

descrever os efeitos benéficos de 

diferentes intervenções de exercício 

sobre a capacidade funcional de 

pacientes com envelhecimento 

polipatológico que coexistem com 

diabetes mellitus e declínio funcional 

grave. Além disso, descrever os efeitos 

de diferentes intervenções de exercício 

no controle glicêmico em pacientes 

Revisão sistemática Uma combinação de resistência e 

treinamento de resistência é a 

intervenção de exercício mais 

eficaz para promover a aptidão 

física geral nos pacientes. Além 

disso, em pacientes diabéticos 

com fragilidade e declínio 

funcional grave, um programa de 

exercícios multicomponente, 

incluindo treinamento de força e 

potência, exercícios de equilíbrio 

e treinamento de marcha pode ser 

uma intervenção eficaz para 
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diabéticos idosos. reduzir quedas e melhorar a 

capacidade funcional e a 

qualidade de vida desses 

pacientes. 

FREIRE, A. P. C. F.; 

PALMA, M. R.; 

LACOMBE, J. C. A.;  

MARTINS, R. M. L.;  

PACAGNELLI, F. L. 

 

2015 

Implementation of 

physiotherapeutic shares in 

the prevention of diabetes 

complications in a Family 

Health Strategy 25 

diabetes 

mellitus and 

physiotherapy 

Idosos Implementar ações de avaliação e 

diretrizes para pacientes com DM tipo 2 

que frequentam um Programa de Saúde 

da Família em relação ao pé diabético e 

à prática de exercício físico regular no 

controle e prevenção das complicações 

do Diabetes Mellitus. 

Revisão sistemática Dos participantes, 76% eram 

sedentários, 24% conheciam os 

benefícios da prática de exercício 

físico regular, 25% foram 

submetidos a uma avaliação 

médica antes da realização de 

exercícios físicos e, destes, 25% 

foram supervisionados por 

profissional habilitado. 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502015000100069&lng=pt&nrm=iso
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5 DISCUSSÃO 

 

Esse estudo demonstrou que o exercício físico é a principal intervenção 

fisioterápica utilizada em pacientes idosos diabéticos e com complicações cardiovasculares. 

Ulhoa et al. (2011) ressalta justamente a influência da fisioterapia, atuando com alongamentos 

e exercícios na limitação de mobilidade articular, que é agravada pela idade e pelo tempo de 

diabetes mellitus. É confirmado que na idade mais avançada, o indivíduo já tenha grande lista 

de perdas físicas, mentais e sociais, que associado ao DM e as complicações cardiovasculares 

podem ter grandes agravos na qualidade de vida. Para isso, Anjos et al. (2012) comparou a 

capacidade funcional de idosos diabéticos e não diabéticos, constatando uma pior aptidão 

física nos idosos diabéticos, o que concorda também com a pesquisa de Alvarenga et al. 

(2010), que conclui que há um pior desempenho na mobilidade funcional e na fluência verbal 

de idosos diabéticos, ocasionando um maior risco de quedas para esses indivíduos. 

Cadore et al. (2015), nos mostra que apesar do declínio funcional e fragilidade 

dos pacientes diabéticos, o tratamento da fisioterapia com treino de força, marcha e equilíbrio 

são eficazes para melhora do quadro apresentado nos idosos, e o que é o concluído também 

nos demais estudos já citados.  

A relação entre o diabetes mellitus e as complicações cardiovasculares mostram 

uma grande prevalência de hipertensão e doença arterial obstrutiva coronariana, levando a 

uma insuficiência cardíaca, gerando aumento na mortalidade dos diabéticos, principalmente 

aqueles com 65 anos ou mais.13 No entanto, para reverter essa situação, é necessário a prática 

de exercício físico, e é por isso, que Monteiro et al. (2010), resalta que o treinamento aeróbico 

promove a redução da pressão arterial diastólica (PAD) e da glicemia, acarretando assim a 

diminuição dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares e consequentemente da taxa 

de mortalidade.  

Uma das alterações que maior levam os indivíduos a procurarem por ajuda 

especializada é a dor, seja ela de qualquer intensidade. Sabe-se que as dores articulares são 

uma das mais prevalentes na população idosa e que o DM e a obesidade podem ser fatores 

que intensificam esse quadro álgico. Rabiatti et al. (2010), demonstra em sua pesquisa que há 

associação entre obesidade, presença de DM e dores articulares, sendo o índice de prevalência 

maior em mulheres idosas.   

Diante das discussões anteriores, Freire et al. (2015), ressalta a importância da 

fisioterapia na implementação de ações de tratamento utilizando o exercício físico e na 
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atuação da educação desses indivíduos diabéticos, sendo um outro dado relevante achado 

neste estudo.  

A análise dos artigos é clara quando demonstra que o componente educativo é 

uma ação importantíssima a ser abordada pelos profissionais de saúde, pois foi constatado que 

os portadores dessa doença ainda possuem escasso conhecimento para seu autocuidado. 

Francisco et al. (2010), assim como Ribeiro et al. (2010) e Mendes et al. (2011) demonstram 

em seus resultados a eficácia das intervenções educacionais como tratamento. As mudanças 

no estilo de vida, as orientações familiares, a autonomia e independência no cuidado e na 

responsabilidade sobre si mesmo, provem exatamente dessa educação, que proporciona a 

promoção e a prevenção da saúde, ampliando assim o tratamento.  Portanto, cabe ao 

fisioterapeuta o diálogo próximo ao paciente, com ensinamentos voltados para sua realidade 

de vida, visando o seu empoderamento. 

Segundo Ferreira et al. (2010), os fatores de riscos cardiovasculares (FRCV) mais 

presentes nos idosos diabéticos são hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo e tabagismo 

e que 87,3% destes pacientes possuem dois ou mais FRCV. Esses dados vão de encontro aos 

artigos de Kovacic et al. (2014) e Garcia et al. (2014), que dizem que quando tratados 

adequadamente ou cessados da vida do indivíduo, podem melhorar os índices de eventos 

cardiovasculares e reduzir os custos da saúde pública. Tornará inviável para a economia, arcar 

com os custos dos 300 milhões de pacientes diabéticos projetados até 2015, a menos que 

soluções como estas discutidas nesse estudo se tornem efetivas e eficientes. Com isso, 

chegamos a outro resultado importante, pois conhecer os fatores de riscos cardiovasculares, 

permite ao fisioterapeuta um tratamento mais embasado e específico durante sua abordagem e 

prática clínica. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Concluímos que para atingirmos nosso objetivo de tratamento fisioterápico em 

idosos diabéticos, são necessárias três ações fundamentais. Sendo elas, os exercícios físicos, 

alongamentos, treinos funcionais de marcha e equilíbrio; a educação do profissional, do 

paciente e do familiar, associado ao conhecimento dos fatores de risco, eventos e alterações 

cardiovasculares, que são essenciais para proporcionar qualidade de vida ao idoso diabético. 

A fisioterapia é uma profissão da área da saúde que proporciona a funcionalidade 

aos indivíduos que possuem uma perda bio-psiquico-social, por isso esse estudo é uma 

ferramenta para contribuir na minimização dessa perda, dos custos na saúde e na diminuição 

dos índices de morbimortalidade destes pacientes. 

Diante disso, visamos a importância de o fisioterapeuta buscar informações e 

conhecimento para traçar um plano de tratamento individual baseado no exercício físico e 

educação que envolva a demanda do idoso e seu ambiente familiar e social. 
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