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Introdução: A ﬁsioterapia atua no tratamento e prevenção de
doenças e lesões, dessa forma são utilizadas diversas técnicas em
busca da melhora da qualidade de vida dos pacientes. 1,2,3 A
ﬁsioterapia é potencialmente apropriada para o tratamento de idosos
em várias situações que eles apresentem durante suas vidas.1 O
presente estudo tem objetivo de revisar o que a literatura traz das
técnicas utilizadas na busca da qualidade de vida em idosos, e o
quão importante são nessa etapa. Metodologia: Consistiu na busca
pelo cruzamento dos descritores: Fisioterapia, Qualidade de Vida e
Idosos nos bancos de dados LILACS e SciELO, selecionando os
artigos mais apropriados e relacionados ao estudo por meio da
leitura dos títulos e dos resumos. Esses artigos escolhidos foram
lidos completamente, possibilitando coletar informações presentes
no desenvolvimento desse estudo. Resultados e Discussão: Com o
decorrer dos anos, o envelhecimento passou a ser uma realidade na
vida de grande parte da sociedade, estimando-se que daqui a 30
anos terá cerca de dois bilhões de pessoas com 60 anos ou mais no
mundo.1,2,3 Com essa realidade a busca por tratamentos
ﬁsioterapêuticos será enorme, e já se vê investimentos de várias
instituições que buscam melhorar a qualidade de vida do cidadão. 1
Grande parte dos idosos precisam de algum tratamento, é nesse
ponto que a ﬁsioterapia é de suma importância na reabilitação desse
paciente contando com um vasto número de técnicas disponíveis
para atender a sua disfunção.1,2,3 Os estudos mostram a resposta
positiva dos tratamentos realizados e a satisfação que os
participantes expressam.3 É importante ressaltar que a busca por
conhecimento e a disseminação de informações na sociedade sobre
as patologias existentes é de suma importância para buscar um
tratamento ideal e melhorar a compreensão das causas. 3 Além
disso a ﬁsioterapia engloba uma grande importância na qualidade de
vida dos idosos , e a percepção dos mesmos sobre sua efetividade
colabora não somente para os trabalhos da área, mas para todos os
proﬁssionais da saúde e toda a população.1 Conclusão: Observarse que os estudos retratam os efeitos e consequências positivas que
o tratamento realizado através de técnicas ﬁsioterapêuticas em
idosos são necessárias. Na literatura pode se perceber através de
relatos dos pacientes a grande satisfação de estar em tratamento e
o quanto isso faz bem para a vida deles. Contudo, destaca-se que a
Fisioterapia e seus meios de tratamento são a grande chave para
uma boa qualidade de vida dos idosos.
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