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RESUMO 

 

A população idosa mundial vem crescendo de forma muito acelerada e no decorrer do 

processo de envelhecimento ocorrem déficits funcionais, morfológicos, psicológicos e 

comportamentais. Grande parte dessas mudanças, que levam a incapacidades e fragilidades, 

podem ser impedidas ou reduzidas através de exercícios físicos regulares. Contudo, existem 

inúmeras barreiras que impedem os idosos de aderirem a um programa de exercícios físicos. 

O objetivo desta revisão foi esclarecer os diversos fatores e motivos que impedem a adesão ou 

que levam ao abandono pelos idosos a variados tipos de programas de exercícios físicos, além 

de fornecer informações que podem guiar os profissionais para manter os pacientes assíduos 

ao tratamento. Os resultados sugerem que fatores como baixa autoestima, desmotivação, falta 

de apoio e de percepção corporal, baixa expectativa com o resultado do tratamento, reduzida 

interação com os profissionais, fatores econômicos e falta de tempo estão entre as principais 

barreiras para a adesão dos idosos a programas de exercícios físicos. 

 

Palavras-chave: Adesão. Aderência. Idosos. Fisioterapia. Exercícios físicos.  



ABSTRACT 

 

The world's elderly population is growing fast and during the aging process occurs several 

deficits such as functional, morphological, psychological and behavioral. Great part of these 

changes, which lead to disability and weaknesses, can be prevented or reduced through 

regular physical exercises. However, there are numerous barriers that prevent older people to 

adhere to an exercise program. The objective of this review was to clarify the various factors 

and reasons that refrain adhesion or lead to the abandonment by the elderly to various types of 

physical exercise programs, also to provide information that can guide professionals to 

maintain the patients regular to the treatment. The results suggest that factors such as low self-

esteem, demotivation, lack of support and body awareness, low expectation with treatment 

outcome, reduced interaction with the professionals, economic factors and lack of time are 

among the main barriers adhesion of the elderly to physical exercise programs. 

 

Keywords: Adhesion. Adherence. Eldery. Physiotherapy. Physical exercises. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e, para os indivíduos 

brasileiros, o envelhecimento populacional é uma realidade crescente, ocorrendo de forma 

radical e bastante acelerada. No Brasil, a população de pessoas com 60 anos ou mais 

aumentou em cerca de 17 milhões de 1960 para 2008. A estimativa é que, em 2020, um a cada 

13 brasileiros tenha idade superior a 60 anos, ou seja, uma população idosa que ultrapasse 30 

milhões de pessoas, vindo a se tornar o sexto país do mundo em número de idosos
1
. Esse fato 

aponta para uma necessidade de atenção maior a esse grupo etário, por possuir um impacto na 

saúde e nos níveis de independência e autonomia, e que levará a uma modificação da 

prioridade dos programas governamentais de saúde, voltando-se para melhoria do estado 

funcional e do bem-estar dessa população que envelhece
2
. 

O processo de envelhecimento ocorre em pessoas acima de 60 anos e manifesta-se 

com um declínio das capacidades físicas, psicológicas e comportamentais, que sofrem 

influência das condições socioculturais e econômicas de cada indivíduo
1
. O envelhecimento 

consiste na degeneração progressiva dos sistemas corporais, gerando alterações morfológicas, 

funcionais, bioquímicas e psicológicas, que resultam em perdas funcionais progressivas dos 

órgãos e dos sistemas como um todo. Essas modificações podem ser agravadas pela presença 

de doenças crônicas, uso de medicamentos e inatividade, reduzindo a funcionalidade, 

independência e aumentando o risco de quedas e incapacidades nos idosos
3
. A maioria dos 

idosos gostaria de permanecer independente até a morte, mas o sedentarismo, dieta 

inadequada e doenças incapacitantes contribuem para o declínio funcional afetando a sua 

independência
4
. 

Idosos tornam-se cada vez mais imobilizados diante do aumento do risco de quedas, e 

sua ocorrência de fato
4
. As quedas são um problema de saúde em idosos, sendo o principal 

tipo de acidente doméstico
5
, e uma das principais razões para internação hospitalar e para a 

institucionalização desses indivíduos. Uma quantidade substancial de quedas é evitável
6
 

através de uma abordagem adequada, levando a uma melhora funcional e melhor desempenho 

nas Atividades de Vida Diária (AVD)
2,7

. 

Para promover uma melhora no desempenho funcional, qualidade de vida desses 

idosos, e reduzir o risco de desenvolver problemas de saúde secundários, é fundamental a 

realização de exercícios físicos regulares
2,7

. A participação regular em programas de 

exercícios pode manter a população idosa independente e reduzir os custos de cuidados de 

saúde com essa população
4
. 
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O exercício físico regular pode ser realizado independentemente da idade da pessoa, e 

quando devidamente executado, traz muitos benefícios e atenua as perdas funcionais. Ele 

pode ainda reduzir a fadiga e melhorar a função cardíaca e pulmonar. A atividade e exercícios 

físicos também foram relacionados com melhora do estado cognitivo, promoção de saúde, 

bem-estar e também contribui para a prevenção de doenças
7,8

. Quando as pessoas se 

exercitam regularmente, as capacidades fisiológicas e psicológicas também melhoram
8,9

. 

Porém apesar dos benefícios, as estatísticas mostram que a maioria dos idosos não adere às 

atividades físicas. 

Contudo, a adesão a um programa de exercícios é problemática em todas as faixas 

etárias, mas principalmente entre os idosos onde existem inúmeros fatores demonstrados 

como barreiras para o exercício regular
10

. Assim, antes de promover um exercício, os 

profissionais da saúde devem conhecer os diferentes fatores que aumentam a adesão 

(motivadores) ou que a reduz (barreiras)
8,11

, de forma a garantir melhor assiduidade ao 

tratamento. 

O conhecimento quanto aos motivos do abandono, a infrequência, e barreiras à 

manutenção podem ser vitais para sustentar o efeito de um programa de exercícios para esta 

população. Uma forma de atenuar o problema é identificar os pacientes que estão em risco de 

má adesão ao tratamento e orientá-los para as intervenções de reforço de aderência
6,7,12,13

. 

Porém, ainda são poucos os estudos com uma abordagem descritiva quanto à adesão de 

pacientes ao tratamento fisioterápico em população brasileira, e dentre esses são raros os 

estudos direcionados à população idosa. 
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2 OBJETIVO 

 

Diante da necessidade de se verificar os fatores que inviabilizam uma completa adesão 

a programas de atividade física, o objetivo desse estudo consistiu em identificar os diversos 

motivos e fatores associados à adesão e abandono dos idosos aos programas de exercício 

relatados na literatura, em suas diversas formas de abordagens, a fim de chegar a algumas 

recomendações para a prática clínica e pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para conhecimento dos diversos fatores associados à adesão de idosos às atividades 

físicas e fisioterapêuticas, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, a partir de uma 

busca ativa nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme/BVS), 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/PubMed), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). 

As palavras-chave, associadas aos descritores booleanos, utilizadas nas buscas 

bibliográficas foram: “adesão OR aderência” AND “fisioterapia”; “adesão OR aderência” 

AND “exercícios terapêuticos”; “adherence OR adhesion” AND “physiotherapy”; “adherence 

OR adhesion” AND “physical therapy”; e “adherence OR adhesion” AND “therapy 

exercises”. As buscas foram restritas aos idiomas inglês, português e espanhol. Na BVS a 

busca foi limitada por “idosos”, na Pubmed os artigos foram filtrados por idade “65+ years”, 

enquanto na SciELO não foi possível restringir por idade. 

Foram incluídos os artigos com o objetivo de determinar fatores que influenciam na 

adesão dos idosos, com pelo menos parte da abordagem presencial, e que possuíam amostra 

com idade média igual ou superior a 60 anos. A busca não foi limitada por tipo de abordagem 

fisioterapêutica, ou por características da amostra (exceto idade), por desejar uma visão mais 

ampla quanto aos diversos fatores que limitam a permanência dos idosos em programas de 

intervenção fisioterapêutica. 

A exclusão foi realizada após a leitura de todos os títulos e resumos da busca. Foram 

excluídos os artigos que não citavam adesão/aderência em seu título ou que não abordavam a 

adesão à fisioterapia motora como desfecho principal (retiraram-se os que focavam em 

farmacologia, hábitos alimentares, oncologia, cardiorrespiratório, diabetes mellitus, ou 

instrumentos de avaliação), e os que apresentavam amostra com média de idade inferior a 60 

anos. Apesar da busca ser limitada por idade, após leitura dos artigos observou-se que alguns 

apresentavam grupos amostrais com diferentes idades, inclusive grupos com idade inferior 

aos 60 anos, por isso, esses artigos foram posteriormente excluídos. A busca e seleção foram 

realizadas por duas avaliadoras individualmente e, posteriormente, foram discutidos entre as 

duas avaliadores sobre os que geraram dúvidas da sua inclusão ou não, entrando em um 

consenso entre as duas revisoras sobre todos os artigos selecionados. 
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4 RESULTADOS 

 

A busca na BVS foi filtrada por idade (“idosos”) e limitada apenas aos idiomas inglês, 

português e espanhol, retornando 1958 artigos: 70 com os termos “adesão OR aderência” 

AND “fisioterapia”, 125 com “adherence OR adhesion” AND “physiotherapy”, 1513 com 

“adherence OR adhesion” AND “physical therapy”, 159 com “adherence OR adhesion” AND 

“therapy exercises” e 91 com “adesão OR aderência” AND “exercício terapêutico”. 

Na PubMed, os artigos foram filtrados por idade (“65+ years”) e apenas em inglês, 

português e espanhol, resultando em 2161 artigos encontrados: 439 com os termos “adherence 

OR adhesion” AND “physiotherapy”, 837 com “adherence OR adhesion” AND “physical 

therapy” e 885 com “adherence OR adhesion” AND “therapy exercises”. Não foram 

encontrados artigos a partir das associações entre “adesão OR aderência” AND “fisioterapia”, 

e “adesão OR aderência” AND “exercício terapêutico”. 

Já a pesquisa na SciELO resultou em 50 artigos, também foi limitada apenas aos 

idiomas inglês, português e espanhol, e não foi possível restringir por idade: a busca retornou 

4 artigos com a associação dos termos “adherence OR adhesion” AND “physiotherapy”, 13 

“adesão OR aderência” AND “fisioterapia”, 28 com “adherence OR adhesion” AND 

“physical therapy”, 4 com “adherence OR adhesion” AND “therapy exercises”, e 1 com 

“adesão OR aderência” AND “exercício terapêutico”. 

Em conjunto, as buscas bibliográficas resultaram em um total de 4199 artigos. Após 

serem removidas as duplicações permaneceram 2184 artigos, os quais foram selecionados 

pelos títulos em uma primeira etapa. A análise dos títulos foi realizada individualmente por 

duas revisoras, segundo os critérios de inclusão e exclusão. Posteriormente agruparam as 

seleções, discutiram e determinaram quais artigos teriam seus resumos analisados, totalizando 

180 artigos. Após leitura dos resumos definiram que 81 artigos se enquadravam aos critérios 

estabelecidos e seriam estudados na íntegra para compor o conteúdo desse trabalho. 

Durante a etapa de leitura integral dos artigos, os textos completos de 18 artigos não 

foram encontrados; os 29 artigos que apresentaram amostra de indivíduos com idade média 

inferior a 60 anos foram excluídos do presente estudo; seis foram excluídos por não terem 

adesão como foco principal. Assim, 28 artigos foram utilizados na elaboração dessa revisão.  

Dados de todos os 28 artigos selecionados são apresentados na Tabela 1. Todo o 

processo de seleção bibliográfica foi detalhado no Fluxograma 1. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em alguns estudos os fisioterapeutas relatam que a baixa adesão aos tratamentos 

fisioterapêuticos associam-se às condições socioeconômicas desfavoráveis dessa população, o 

que dificulta o acesso ao local de tratamento, busca pela aposentadoria precoce e o auxílio do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demora até o início do tratamento, baixa 

percepção de saúde, demorado resultado de ganhos ao tratamento associado à falta de 

persistência em prosseguir até o final
14

. 

Existem diversas barreiras incluindo questões financeiras, pobre percepção de saúde, 

baixa autoconfiança, baixa motivação, ausência de apoio externo, ausência de capacidade para 

definir metas relacionadas com a atividade, baixa expectativa do resultado
6,10,11,15,16

. 

As dificuldades vão desde o recrutamento dos indivíduos à completa intervenção. 

Quanto ao recrutamento em seu estudo, YU (2013) observou quando encaminhados por 

profissionais de saúde observava-se um resultado positivo para recrutamento de idosos. Um 

fator que favorecia a captação e adesão era o apoio, seja ele por profissionais da saúde, 

familiares e amigos, colegas participantes ou equipe do programa
17

. 

Muitos autores realizaram estudos na tentativa de determinar quais fatores afetam a 

permanência desses indivíduos durante todo o período de tratamento, que abrangem tanto 

fatores extrínsecos quanto os intrínsecos ao paciente. 

 

5.1 Fatores intrínsecos 

 

Idade 

Estudos têm indicado que os problemas quanto à adesão em programas de exercícios 

são comuns em todas as idades, mas com maior frequência entre os idosos
10

. Demonstraram 

que a participação desses indivíduos em exercícios físicos reduz com a idade
18,19,20

, seja em 

programas com atividades aeróbicas
16

, terapias para redução de dor lombar
10

 ou prevenção de 

quedas
21

. Quando facultativo à sua escolha, os idosos tendem a adotar apenas um tipo de 

atividade física, sendo a caminhada a mais frequente dentre elas
22

. Os idosos que tiveram uma 

baixa adesão também eram mais propensos a ter problemas de saúde e mobilidade, velocidade 

de caminhada mais lenta, comprometimento de equilíbrio e cognição
19

, além de um menor 

percentual de repetições dos exercícios propostos
20

 quando comparados aos aderentes. 

Em contrapartida, alguns estudos resultaram em uma associação inversa: a maior 

adesão ao programa de exercícios para prevenção de quedas
23,24

 ou treino de força
25

 foram 
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associados com idades avançadas. Esse fato pode ter ocorrido: por envolver uma amostra 

onde os próprios pacientes procuravam pelos programas, assim, apresentavam um interesse 

maior; por melhor conhecimento dos benefícios quanto à realização de atividades físicas; 

pelos tipos de estudos, realizados utilizando entrevistas, onde os pacientes podem se 

superestimar; ou mesmo, pelo fato de muitas vezes os idosos acreditarem que a realização das 

atividades de vida diária podem ser consideradas como exercícios físicos
24

. 

 

Gênero 

Em alguns estudos foram encontradas diferenças entre homens e mulheres quanto à 

adesão, mas essas não foram significativas, dentre elas o fato da participação das mulheres 

sofrer uma influência maior de apoio social
16,18,20

. Porém, o sexo masculino foi associado com 

uma maior adesão a programas de exercícios para prevenção de quedas
24

, quando esses 

programas foram direcionados a pessoas com doença de Parkinson, os homens apresentaram 

uma tendência de realizar 15% a mais do número de repetições realizadas pelas mulheres
20

; já 

em programas voltados para treino de equilíbrio, em que realizavam uma única atividade, os 

homens tiveram uma prevalência significativamente menor de participação
22

. 

Tratando-se de atividades que desafiam o equilíbrio, as mulheres com idade superior a 

75 anos, acompanhadas por seus cuidadores, foram menos propensas a aderirem
22

, sendo o 

sexo feminino relacionado com ativa adesão a palestras para orientações sobre prevenir 

quedas
6
. As mulheres que aderiram a um treinamento de força relataram elevados níveis de 

participação atual e anterior ao exercício, bem como uma melhor percepção de saúde e menor 

dor limitante, do que as que não aderiram
25

. E o sexo feminino foi dado como barreira para 

adesão a um programa de caminhada para pessoas com comprometimento cognitivo leve
7
. 

Portanto, não é possível estimar se são os homens ou as mulheres que terão uma maior 

adesão de uma forma geral, dependerá das características do programa ofertado, bem como de 

outras características da amostra recrutada. 

 

Escolaridade 

O nível de escolaridade foi definido com uma das barreiras ao engajamento a 

programas de exercícios físicos
26

. Aqueles indivíduos que possuíam baixa escolaridade foram 

significativamente menos aderentes às atividades de fortalecimento e de desafio ao 

equilíbrio
22

. Por sua vez, a aderência a programas de atividade física adaptada, e nos que são 

voltados à prevenção de quedas, foi significativamente maior por indivíduos que possuíam ao 

menos um diploma do ensino médio
10,24

. 
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No que se refere à adesão, os dados sugerem uma menor motivação em ingressarem 

nos programas de exercício por indivíduos que possuíam 12 ou mais anos de escolaridade
18

. 

No geral, quanto maior a escolaridade do participante, melhor tende a ser sua 

aderência aos programas ofertados, porém esses indivíduos são menos propensos à adesão por 

apresentarem baixa motivação, o que pode ser uma barreira no recrutamento. 

 

Transporte e Distância 

Geralmente, os usuários procuram por ginástica em locais próximos às suas 

residências
18,23

, uma distância maior até o ginásio foi significativamente associada com menor 

adesão a programas de atividade física adaptada
10

. HICKS, et al. (2012) determinaram a 

ocorrência de uma relação inversa entre adesão e distância, com redução de 8% da 

probabilidade de adesão a cada aumento de um quilômetro até o local da atividade. 

As dificuldades com o transporte também resultaram em barreira à adesão aos 

programas de atividade física
27,28,29

, enquanto uma boa acessibilidade pode aumentar a 

participação dos idosos
6,23

. Estratégias para amenizar a redução da aderência têm sido adotas, 

dentre elas fornecimento de transporte
6
 e/ou o atendimentos em locais próximos às 

residências do público-alvo
6,30,31

, com o objetivo associado de reduzir os gastos e o tempo de 

deslocamento
30,31

. Porém, mesmo consistentes dessa influência que tem sobre a adesão, não é 

sempre que o orçamento permite o fornecimento de transporte para as sessões
6
. 

Contudo, a estratégia como oferta do atendimento próximo à residência do participante 

é possível somente em tratamentos, já quando se trata de estudos, a distância poderá gerar um 

problema, limitando a amostra e por vez gerar viés. 

 

Despesas 

Despesas geradas com a realização das atividades físicas recomendadas e a ausência 

de apoio financeiro foram motivos para não adesão ao programa proposto
26,27,29

, alguns 

participantes relataram não possuir o dinheiro necessário para compra de equipamentos ou 

para as aulas de ginástica
11

. Mesmo em programas que recebiam incentivo financeiro, onde os 

participantes só precisavam pagar uma pequena taxa, esse valor era considerado alto por 

alguns, resultando em não adesão
7
, porém nunca foi dada como razão para o abandono em 

programas de atividade física adaptada
10

, essa divergência pode ter relação com questões 

socioeconômicas. Diante dessa barreira, em alguns projetos foram adotadas estratégias de 

incentivo à adesão como reembolso financeiro
18

 ou fornecimento de materiais de exercício e 

instruções, sem nenhum custo para o participante
30

. 
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Apesar do Sistema Único de Saúde (SUS) oferecer um atendimento gratuito, também 

apresenta baixa adesão; acredita-se que crenças de que o atendimento não tenha qualidade 

pelo fato de ser oferecido pelo SUS resulte em uma desvalorização do atendimento com 

consequente falta de compromisso do paciente com o tratamento proposto
14

. 

Despesas poderiam ser classificadas como fatores extrínsecos, porém observou-se que, 

mesmo quando o atendimento não gerou custos aos participantes não houve adesão, assim, a 

adesão ao programa de exercícios esta supostamente relacionada com fatores intrínsecos do 

paciente que não foram relatados. 

 

Fatores pessoais e psicológicos 

A adesão é influenciada por características pessoais de cada paciente
20

, assim como 

seus objetivos
32

. Aqueles que possuíam um desejo de mudança na saúde mental e física eram 

maiores frequentadores
33

, já aqueles para os quais o programa não estava de acordo com as 

suas expectativas, ou que não observavam evolução, eram menos propensão à adesão
7
. 

Menor adesão foi observada entre os idosos com autopercepção de saúde regular ou 

ruim
10,22

 e baixa autoconfiança
10

. A percepção dos benefícios por parte dos participantes está 

associada a sua maior adesão
10

, tanto durante quanto após o período de tratamento
7,34

. Nesse 

caso, um frequente feedback ao paciente pode favorecer sua participação no programa
7
. 

Os fatores mentais e/ou emocional também limitavam a continuidade dos 

pacientes
20,25

, sendo necessário, portanto, um acompanhamento com um profissional de 

psicologia
14

. Baixa adesão ao programa foi relacionada com sintomas depressivos
10,16,20,24,26

, 

assim como a ansiedade
20,26

 e comprometimento cognitivo leve
26

. 

A falta de interesse
7,11,14,22

, interesse mínimo
10

, e falta de motivação
16,29,32

 no programa 

oferecido são barreiras à adesão a atividade física. 

Entre os menos aderentes, era comum o relato de tédio relacionado ao programa
25

. 

Quando observados sentimentos negativos em relação à atividade física, deve fornecer um 

estimulo entre aqueles propensos ao abandono
35

, que pode ser através de uma motivação 

contínua por meio de telefonemas, visitas domiciliares e/ou sessões de reforço, que já foram 

demostrados ser úteis para aumentar a participação em programa de atividade física
6
. 

Características psicológicas têm fortes influências sobre a aderência dos pacientes, 

principalmente entre os idosos, o profissional deve estar atento para perceber aqueles 

indivíduos que são mais propensos a não aderirem às atividades e quando necessário, orientá-

los e, em caso mais graves, encaminhar para acompanhamento com profissionais de 

psicologia. 
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Experiências prévias 

Pacientes que possuíam histórico de realização de exercícios apresentaram maior 

facilidade em iniciar as condutas sugeridas pelos profissionais de saúde e, uma vez que 

possuíam um contato prévio com exercícios, suas atitudes eram mais positivas
36

. Em 

comprovação, idosos com dores crônicas perceberam redução de suas queixas quando 

aderiram ativamente ao programa de exercícios
10

. Os participantes com boas condições físicas 

de saúde tendem a exercitar duas a três vezes mais do que aqueles com poucas habilidades 

físicas, os quais apresentaram menor predisposição em dar continuidade aos exercícios 

propostos
6,24

. Muitos pacientes conseguem mudar seu estilo de vida e manter-se ativos após o 

encerramento de suas terapias, visto que em muitos casos os paciente que aderiram aos 

programas de exercícios por mais de três meses obtiveram melhora em sua qualidade de vida 

e quando permaneceram ativos por mais de 36 dias após o término do programa, o exercício 

tornou-se um novo hábito em suas vidas
37

. 

Quando os pacientes aderem completamente ao tratamento proposto conseguem bons 

resultados e conhecem os benefícios de manter-se ativo, assim, são mais propensos à 

aderência em atividades e uma melhor adesão quando em caso de necessidade de um novo 

tratamento fisioterapêutico. 

 

5.2 Fatores extrínsecos 

Há uma diversidade de fatores externos que influenciam na adesão do paciente aos 

programas de atividade física. Um dos motivos que levou a adesão de participantes com 

doença de Alzheimer aos programas propostos foi o desejo de minimizar a dependência sobre 

seus cuidadores
36

. Porém, são comuns os motivos que levam os pacientes a não aderirem. 

Subtil (2011) expôs seis causas associadas a não adesão à intervenções de fisioterapia, que 

são: condições socioeconômicas desfavoráveis, busca pela aposentadoria precoce e o auxílio 

do INSS, demora para iniciar o tratamento, paciente não aceitarem seu quadro crônico, uma 

melhora relativa dos sinais e sintomas associado à falta de persistência para continuar, e 

necessidade de voltar a trabalhar para o sustento da família. Essas causas diferiram dos 

motivos relatados pelos pacientes com comprometimento cognitivo leve para não iniciar o 

programa de atividades: 23% relataram ocupações com outras atividades, 23% por problemas 

com caminhada ou movimentação, 20% pelo fato dos níveis de intensidade do programa ser 

muito forte ou muito leve, 17% relataram quadro de doenças
7
. Já a razão de abandono à 

atividade física adaptada entre idosos com dor lombar crônica frequentemente estava 

relacionada com questões familiares (27,4%)
10

. 
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Comorbidades 

As comorbidades são fatores que limitam a prática de atividades físicas. O medo de 

cair durante a realização dos exercícios foi uma barreira, encontrando-se uma menor adesão 

naqueles que possuíam maiores receios a quedas
11,21,23

. A adesão também foi menor entre 

aqueles que possuíam limitação para deambulação, que precisavam de auxílio externo para 

fazê-lo, ou com histórico de queda no ano anterior, onde os programas possuíam atividades 

desafiadoras ao equilíbrio e trabalhavam fortalecimento muscular
7,22

. Além de instabilidade 

postural, o uso de múltiplos medicamentos e cognição prejudicada predizia a baixa adesão de 

idosos a programas de exercícios
19

. 

O medo da dor também foi uma barreira frequente à adesão do paciente no processo 

de reabilitação
26

. Aqueles que apresentavam dor e uma pior condição física completaram um 

número menor de repetições do que havia sido prescrito
20

. Contudo, em um programa para 

idosos com osteoartrite joelho, os participantes com dor estavam mais motivados para 

continuar com o programa de exercícios do que os participantes quem não apresentavam tais 

sinais clínicos, porque sabiam da sua eficácia e apresentavam expectativas quanto aos 

resultados
18

. Porém, nem todos tinham o mesmo pensamento, alguns interrompiam o 

atendimento após redução da dor, e mesmo tendo consciência de que a sua permanência no 

programa iria evitar o retorno da dor, preferia interromper e começar os exercícios novamente 

quando a dor retornasse
15

. 

Entre os motivos mais citados para os baixos índices de adesão estão queixas de saúde 

e intercorrências médicas
7,37

, visto que ao longo dos programas alguns participantes 

apresentaram problemas musculoesqueléticos
10,16

 ou o desenvolvimento de outras queixas de 

saúde, além de piora de condições de saúde pré-existentes
10,11,21,36

. Já em ambientes 

hospitalares, um fator limitante ao atendimento eram os efeitos colaterais dos medicamentos, 

como a sonolência
26

. 

Os pacientes que procuraram atendimento devido à exacerbação de sintomas 

abandonaram o tratamento ao menor sinal de melhora do seu quadro álgico, mesmo tendo 

consciência de que os resultados obtidos são temporários, quando detectado essa possibilidade 

tem que se trabalhar com esse paciente para melhor aderência ao tratamento. 

 

Características dos programas de exercícios 

Segundo estudo de Suttanon et al.
36

, as características do programa proposto podem 

influenciar na adesão
36

. Sabendo-se que os idosos apresentam baixos níveis de envolvimento 

e motivação, é necessário promover um programa de forma simplificada para facilitar a 
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adesão desses indivíduos
26,29

. Assim, deve-se considerar a complexidade do programa, a 

natureza da abordagem, a conveniência para o público-alvo, tempo de duração e custos 

financeiros para o participante
7,26,32

. Além disso, é necessário fornecer informações sobre a 

importância do programa, seus benefícios, e local recomendado para sua realização, visto que 

longo tempo e localização inadequada de um programa são relatados como razões para não 

começar as atividades, e devem ser adequados antes de se tornarem reais barreiras
7,28,36

. 

Mais do que saber a importância, os participantes precisam compreender o seu 

tratamento, estratégias como pedir para que repitam as informações com suas palavras são 

utilizadas para garantir que compreenderam. O idoso também deve ter participação ativa no 

programa, tendo conhecimento que é o principal responsável pela sua recuperação, o que 

favorece sua permanência no programa, além de promover sua independência
15,26

. E para 

favorecer um máximo envolvimento, o programa deve ser agradável, significativo, 

relacionado com os objetivos pessoais do indivíduo, e com intensidade e complexidade 

individualizadas
26,36

; é aconselhável uma adequada supervisão caso os exercícios propostos 

sejam susceptíveis a ter um elevado grau de dificuldade
26,29

. Há pacientes que abandonaram o 

atendimento por considerarem que o programa não estava na intensidade certa, geralmente 

relatam que estão em uma intensidade superior a que gostariam. Com uma monitorização 

constante é possível ajustar a intensidade do programa antes que episódios como esse 

ocorram
7,22

. 

A maneira como a prescrição do exercício é apresentada ao paciente interfere nos 

níveis de atividades realizados. A informação escrita e ilustrada auxiliam o paciente, 

permitindo que ele entenda e execute de forma mais efetiva os exercícios além de motivar e 

dar responsabilidade quanto ao seu tratamento
35,36

. Este procedimento tem mostrado ser 

efetivo para pacientes com doença de Alzheimer que já apresentam habilidades reduzidas e 

também é uma forma de auxiliar os cuidadores desses pacientes
36

. 

Quando os pacientes foram motivados a atingirem metas de longo prazo, observou-se 

uma maior adesão, enquanto os que apresentaram uma meta inicial de curto prazo ou sem um 

objetivo específico foram mais propensos a não aderirem às recomendações de atividades 

domiciliares após o término do programa, ou assim que a meta em curto prazo foi obtida
15

. 

Apesar de se esperar maiores benefícios de um programa com metas de longo prazo, análises 

estatísticas mostram que há uma relação inversa, quando a duração do programa aumenta, a 

adesão reduz, o que torna os benefícios do programa limitados
29

. 

Muitos idosos relatam ausência de tempo para realização das atividades 

propostas
11,21,22

, porém quando realizada apenas uma sessão por semana, há quem duvide de 
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sua eficácia
29

, portanto, ter diferentes horários disponíveis para as sessões de exercícios tem 

favorecido a adesão aos programas
10

, assim como sua realização com maior frequência ao 

longo da semana. Maior número de sessões semanais também está relacionado com maiores 

resultados e maior socialização dos participantes
29

. 

Para favorecer uma maior adesão os programas precisam se adequar ao paciente, 

porém é comum observar o inverso, os participantes tendo que se adaptarem aos programas de 

exercícios propostos; oferecer uma correta educação do paciente, para que esse seja cada vez 

mais independente; e existir uma profunda interação entre o profissional e paciente onde cada 

um desempenhando seu papel promove um sucesso na terapia. 

 

Profissionais 

A relação entre fisioterapeuta e paciente deve ser permeada por respeito, empatia, 

bondade, cuidado, habilidade de ouvir um ao outro e ser acessível quando precisar. Para obter 

maior aderência aos exercícios e sucesso nos resultados é fundamental que os pacientes 

colaborem e se envolvam completamente nos processos de intervenção
14,15,36

. Contudo, 

segundo relatos dos pacientes que não tiveram sucesso em aderirem as atividades propostas 

todas as decisões tomadas sobre o programa de exercícios foram feitas somente pelo 

fisioterapeuta
15

. 

 Os profissionais devem elaborar o planejamento do programa de exercícios de forma 

viável e fácil, motivar, supervisionar e dar recomendações para que os exercícios sejam 

realizado de forma correta
7,10,32,36

. O profissionalismo do fisioterapeuta inclui encorajar o 

paciente, auxiliá-lo durante o tempo do exercício de forma eficaz até que ocorra remissão das 

queixas expostas e restituição das habilidades perdidas. Os pacientes que tiveram uma melhor 

percepção do profissional tendem a valorizá-los e têm maior satisfação com os resultados 

adquiridos como menor duração ou remissão da dor e de limitações funcionais
10,14,36

. Um bom 

relacionamento é fundamental em qualquer ambiente, mas quando se trata de idosos que 

lutam contra seus problemas físicos e dores, um bom relacionamento parece ser um suporte, e 

favorece a adesão aos programas. 

 

Recompensas 

A adesão foi estimulada quando adotaram um sistema de pontos, que eram 

posteriormente trocados por prêmios
37

 ou quando os participantes portadores de Alzheimer 

tomavam consciência de que as pesquisas iriam ajudar outras pessoas
36

. Infelizmente, a 

limitação financeira não permite a adoção de estratégias oferecendo prêmios, mas é possível 
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trabalhar com a conscientização dos participantes, para que entendam os benefícios do 

programa para si, e para outros. 

 

Apoio Social 

O apoio social foi outro fator que se mostrou importante na adesão do paciente ao 

programa de atividade, através de incentivos constantes vindos de familiares, amigos, 

cônjuges, cuidadores e profissionais da saúde, motivando os participantes a permanecerem 

ativos
16,32,33,37

. Os aconselhamentos dos profissionais de saúde, assim como educar os 

cuidadores, familiares e outros por meio de informações escritas e encorajamento verbal, foi 

identificado como potenciais facilitadores e potencializam a permanência do paciente durante 

o tratamento
36

. Convidar os cuidadores e familiares a participarem da consulta inicial 

apresentando a eles o programa de exercícios e os benefícios da intervenção podem ajudar o 

paciente no seu nível máximo de funcionamento, encorajando-o de maneira eficaz a 

desempenhar as atividades propostas, mesmo naquelas sem supervisão do profissional, como 

em exercícios domiciliares; e também podem relatar ao terapeuta informações que facilitam e 

maximizam a participação o paciente
26,33,36,37

. Assim, falta de apoio social aparenta ser uma 

barreira para a completa inserção do paciente na atividade
11,28

. 

Em alguns casos, o excesso de cuidado ao paciente mostrou-se prejudicial ao 

tratamento, pois muitos dos apoiadores impediam que os pacientes realizassem ao máximo as 

condutas propostas, fazendo que se tornasse dependente ou influenciando de forma indireta 

que o paciente não deseje sua recuperação por medo de perder a atenção e cuidado que ele 

tem recebido
26

. Pacientes que durante os programas de exercícios são incentivados por 

cuidadores, familiares, amigos e principalmente pelo profissional aderem com maior 

frequência ao tratamento, resultando em melhores benefícios para si. 

 

Contato Social 

O contato social promovido nas atividades em grupo foi responsável por maior adesão 

aos exercícios
25,28

. Alguns participantes se tornaram amigos, relatando que isto foi uma razão 

e incentivo para frequentarem as atividades
36,37

 e para aqueles que valorizavam a 

sociabilidade o simples fato de manter um contato social, já era uma importante razão para se 

manterem ativos no grupo
23

. 

Quando os programas de exercícios em grupo promovem um maior contato social 

entre os pacientes, ocorre uma socialização e maior promoção das atividades. 
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Dados sociodemográficos 

Pessoas que residem em bairros menos favorecidos tiveram menor adesão a atividades 

de exercícios para ganho de equilíbrio e de força
22

. Não foi relatado, porém é provável que 

exista uma relação entre essa menor adesão e a distância até o local do atendimento, assim 

como as possíveis despesas com transporte. 

 

5.3 Abordagem 

 

Domiciliar 

A adesão a um programa domiciliar para prática de atividade física por indivíduos 

previamente sedentários foi de 78,5 %
30

, enquanto em um programa de prevenção de quedas 

97% dos participantes realizaram os exercícios propostos por seis meses
21

. A adesão também 

foi alta nos programas propostos para indivíduos pós-AVC, sendo maior quando esses 

indivíduos ainda participam de um programa supervisionado com alta gradual
16

. 

Nesses programas, um frequente abandono acontece quando os idosos tem a 

supervisão descontinuada. Em intervenções para indivíduos com leve comprometimento 

cognitivo mais da metade dos participantes entrevistados abandonaram exercícios após o final 

do estudo, um quarto continuou, e um sétimo tinha a intenção de continuar em um futuro 

próximo
7
. 

Como estratégia para aumentar a adesão ao programa domiciliar realizou-se uma visita 

na residência para verificar a segurança do ambiente e orientação de como reduzir o risco de 

quedas
24

, ou visitas regulares no início do programa, seguido por visitas esporádicas para 

acompanhamento do participante com doença de Alzheimer
36

; telefonemas semanais para 

incentivo aos participantes e como forma de lembrá-los do preenchimento do diário de 

exercício
36,24

, outro instrumento que também pode proporcionar maior adesão; e 

disponibilidade contínua de fisioterapeutas para quando o participante achar necessário
36

. 

São claros os benefícios obtidos com a completa adesão. Os pacientes com osteoartrite 

do quadril e/ou joelho que aderiram aos exercícios propostos desenvolvem uma melhora física 

funcional ao longo do tempo
34

. 

Quando os pacientes não realizaram os exercícios propostos deram justificativas como 

incapacidade de lembrá-los ou realização de outros exercícios
23

. Para prevenir eventos como 

este que se tem adotado o uso de cartilhas detalhando de forma clara e objetiva os exercícios 

que o idoso deverá realizar. Em um programa domiciliar de exercícios para equilíbrio com 

pessoas com doença de Alzheimer leve a moderado que adotou tal recurso, 50% dos 
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participantes foram capazes de realizar os exercícios de forma independente (sem auxílio do 

cuidador) a partir das cartilhas
36

. 

Programa domiciliar era preferência entre participantes com doença de Alzheimer e 

mulheres que realizavam treino de força muscular
25,36

. Porém, alguns participantes de um 

programa de prevenção de quedas afirmaram preferência por aulas em grupo devido à 

possibilidade de trocas de estímulos, inspiração e aumento da motivação pessoal
24

. 

 Os programas de exercícios domiciliares, quando bem orientados e supervisionados 

pelos profissionais de saúde, provêm maior aderência pelos pacientes e sucesso nas 

intervenções uma vez que todos os pacientes conseguem realizar de forma correta e eficaz as 

condutas propostas. 

 

Em grupo 

Segundo estudos, a preferência por exercitar-se em grupo foi significantemente 

alta
28,30

, a adesão ocorreu em maior parte por mulheres
30

 e as atividades eram muito 

agradáveis, prevalecendo um forte vínculo de amizade entre todos
37

. 

A percepção dos pacientes sobre os benefícios de exercitar em grupo foram além dos 

ganhos somente físicos, a interação social tornou os exercícios mais prazerosos, houve troca 

de apoio emocional, que supre as necessidades sociais e psicológicas dos pacientes, o que 

acabou gerando um substancial aumento da adesão às atividades em grupo
33,36

. 

Ao exercitarem-se em grupo, os pacientes se comparavam com outras pessoas e foram 

capazes de identificar condições de saúde semelhantes, diminuindo sua preocupação com sua 

enfermidade, resultando em positivas expectativas, aumento da autoestima e disposição para o 

exercício
33

. Já aqueles que se sentiram diferentes dos demais componentes do grupo no que se 

refere à idade, costumes e gênero tiveram baixa aderência, por esta razão cabe aos 

profissionais de saúde orientar aos seus pacientes sobre os benefícios e semelhanças no grupo 

para impedir que estes pacientes abandonem a equipe
33

. 

O aspecto do programa em grupo também foi interessante para pacientes com 

reduzidas habilidades físicas, e que só realizam exercícios domiciliares, pois proporciona 

maior interação social com outras pessoas e ao frequentarem o grupo, estes pacientes tem uma 

“adesão forçada” ao terem que executar os mesmos exercícios que os outros 

companheiros
16,36

. 

Atividade em grupo promove maior interação entre os participantes, tornando as 

atividades mais prazerosas, prevalecendo um vínculo de amizades. Alguns pacientes se 
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identificam com companheiros do grupo e se baseiam nos resultados otimistas dos seus 

colegas, sentindo-se motivados e com expectativas positivas na melhora de sua saúde. 

 

5.4 Métodos utilizados para mensurar adesão 

A adesão nesses estudos foi mensurada, em sua maioria, através de questionários de 

autorrelato, entrevistas semiestruturadas, acelerômetro e diários de exercícios. Esse último 

pode reduzir as negligências e favorecer maior adesão ao programa proposto, porém seus 

dados têm se mostrado vulneráveis ao engano e imprecisões do paciente
20,34

. 

Apesar do questionário de autorrelato ser amplamente utilizado e recomendado como 

o método ideal de medir a adesão aos exercícios, sua validade para esse fim é passível de 

discussão
20,38

. Os questionários possuem a vantagem de ser um método simples, rápido e 

barato para avaliar a aderência, porém podem superestimar a adesão e são susceptíveis a viés 

causados pelas causado por lembranças dos pacientes e desejabilidade social
34

. 

As perguntas da entrevista semiestruturadas possibilita uma ampla exploração das 

experiências de exercício e atividade física antes, durante e após a atividade assistida, mas 

aumenta-se o risco de respostas socialmente desejáveis
33,38

. 

Os acelerômetros são aplicáveis apenas em atividades de caminhadas, e apesar de 

oferecer medidas confiáveis, podem subestimar a adesão dos participantes, pois os 

participantes poderão realizar as atividades sem utilizá-lo. 

Tanto os questionários, quanto as entrevistas são obtidos através da autopercepção do 

participante e são vulneráveis a viés de memória e mudança na perspectiva dos participantes 

quanto aos seus sintomas
38

. 

Contudo, não há um instrumento fidedigno para avaliar a adesão dos participantes, 

todas os que são utilizados nos fornecem dados subjetivos. 

 

5.5 Desfechos apresentados 

As mulheres por terem maior expectativa positiva e autoconfiança quanto aos 

resultados a serem adquiridos com exercícios são mais motivadas a aderirem às terapias que 

os homens
18

. O anseio de melhorar a saúde física e o conhecimento dos benefícios da 

intervenção contribuíram para ganho de resultados positivos, melhora nas funções físicas e 

aumento da capacidade de realizar exercícios
10,16,36,37

. Para alguns idosos os benefícios 

adquiridos foram maior capacidade de força nos principais grupos musculares do corpo, como 

exemplo nos membros inferiores, o que permitiu que o paciente mudasse da posição sentada 

para de pé com mais facilidade, e também permitiu melhora no equilíbrio e marcha
23,28

. Já 
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outros pacientes que aderiram ao programa de exercícios tiveram como resultado maior 

condicionamento físico e uma dieta nutricional mais saudável
22,25

. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho apresentou uma revisão de literatura sobre os diversos motivos e fatores 

associados à adesão e abandono dos idosos aos programas de exercício em suas mais diversas 

formas de abordagens. Porém não existe um padrão-ouro para medir a adesão ou aderência a 

exercícios físicos, uma vez que sofre influência de uma diversidade de fatores, sendo esses 

intrínsecos ou extrínsecos ao participante. 

Os estudos focaram em medidas de adesão em follow-up, faltam estudos que 

demonstrem a adesão do paciente ao longo de um programa de reabilitação. 

Os estudos levam a três recomendações essenciais para a implementação de programas 

de reabilitação. Primeiro, as estratégias de pré-intervenção para aumentar a adesão devem ser 

consideradas. Estas incluem educar os pacientes e seus familiares sobre a importância, valores 

e os potenciais benefícios do exercício, proporcionar informações sobre as relações conduta-

resposta e as consequências das técnicas aplicadas, apoiar e incentivar o paciente através de 

"conversas otimistas", fornecer feedback positivo reconhecendo todo o esforço indicando e 

elogiando as pequenas melhorias para ajudar os pacientes a perceber a sua evolução desde o 

início do tratamento, estabelecer uma adequada comunicação entre terapeuta e paciente, 

mantendo uma relação de colaboração aberta, permitindo o paciente expressar-se, assim os 

problemas que poderiam afetar a adesão ao tratamento provavelmente serão expostos e 

solucionados. Em segundo lugar, o programa deve ser individualizado em termos de 

intensidade e complexidade, fornecer instruções claras, simples, escrita e ilustrada de 

exercícios assegurando que o paciente lembre- se e execute corretamente, o planejamento do 

programa deve ser flexível a fim de permitir modificações nas intervenções e rever os 

objetivos a serem alcançados. Em terceiro lugar, as estratégias para os participantes de apoio 

(família, amigos ou cuidadores) através do programa devem incluir: apoio, incentivo, 

prestação de automonitoramento juntamente com as avaliações diárias com base na qual os 

participantes poderão ver e acompanhar as suas progressões ou benefícios do paciente durante 

as intervenções
26,33,36

. 

Foram abordados nessa revisão fatores como idade, gênero, escolaridade, questões 

psicológicas, distância ao local de intervenção, os transportes utilizados, as despesas geradas, 

a realização de atividades previamente, comorbidades, uso de medicamentos, características 

dos programas, características dos profissionais, apoios, contato social e dados demográficos, 

porém são apenas alguns dos fatores que podem influenciar na adesão ou abandono à 

programas de atividades físicas relatados na literatura. Esses fatores podem influenciar 
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separadamente ou associados das mais diversas formas, tornando ainda mais difícil o objetivo 

de predizer quem irá aderir, ou não.  

Assim, os profissionais precisam ter atenção redobrada aos pacientes com funções 

físicas mais pobres, assim como os sinais de desmotivação, ausências mais frequentes, é 

importante o profissional investigar as causas imediatamente e trabalhar de forma a 

proporcionar mais motivação e favorecer a adesão. 

Os programas devem ser leves, descontraídos, com as características dos participantes, 

uma vez que o programa tem que se adequar ao seu usuário, e não o inverso. É preciso 

estabelecer metas a curto e longo prazo, e explicá-las aos participantes, garantindo sua 

completa compreensão, além de proporcionar participação ativa e maior independência na 

realização das atividades propostas. O participante precisa se conscientizar que é o principal 

responsável pelo seu tratamento e para atingir as metas almejadas. 

 

LIMITAÇÕES 

 

 Durante as buscas, não foram encontrados os textos completos de muitos artigos que 

aparentemente faziam uma boa abordagem sobre o tema, porém mesmo com essas limitações 

foi obtido um significativo número de artigos para análise. 

Os artigos utilizados nessa revisão possuíam diferentes abordagens, com diferentes 

modos de interpretações, e variadas amostras. Isso limita a generalização dos dados obtidos, 

apesar de que a adesão não possa ser generalizada. 

Poucos foram os artigos abordando a população brasileira, o que torna mais dificultada 

a generalização de quaisquer características abordadas. Foram encontrados estudos de 

prevenção de quedas em idosos em residentes de países onde o clima é frio e o gelo propicia 

um maior risco de quedas, enquanto o frio pode limitar a adesão aos programas. Um cenário 

muito diferente da população brasileira. 

Sugere-se a realização de mais estudos qualitativos sobre a adesão de idosos 

brasileiros a programas de atividade física em uma vasta área para abordagem. 
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ANEXOS 

Fluxograma 1 – Seleção Bibliográfica  

Busca em bases de dados 

(n=2184) 

Artigos separados para leitura 

integral 

(n=81) 

Artigos inclusos na revisão de 

literatura 

(n=28) 

Artigos excluidos após leitura dos 

títulos 

(n=2004) 

Artigos excluidos após leitura dos 

resumos 

(n=99) 

Não foram localizados artigos 

completos 

(n=18) 

Amostra com média de idade 

inferior a 60 anos 

(n=29) 

Adesão ao exercício terapêutico 

não foi o foco principal 

(n=6) 
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Tabela 1 - Apresentação dos artigos 

Artigo Publicação Objetivo 
Desenho 

metodológico 
Amostra Intervenção Desfechos importantes 

FECHIO e 
MALERBI 

(2004)37 

Arquivos 
Brasileiros de 

Endocrinologia 
& Metabologia. 

Verificar se um programa 
de atividade física 
aumentaria a frequência de 
realização de exercícios em 
pacientes sedentários 
portadores de diabetes. 

Estudo 
controlado 

36 a 73 anos 
(metade com idade 
superior a 60 anos) 

Foram ministradas 40 primeiras aulas 
por uma professora de Educação Física 
e, depois, por algum aluno. Fortaleceu-
se o comparecimento às aulas através 
de um esquema de premiação. 

Os familiares de seis pacientes foram 
incentivados a apoiar a prática de 
atividade física. Fora das aulas, cada 
aluno registrava diariamente sua 
atividade física. Avaliações físicas e o 
exame de hemoglobina glicosilada 
foram realizados antes do programa, ao 
final do terceiro mês e no seguimento. 

O envolvimento familiar 
contribuiu para a adesão ao 
programa. 

HARRISON, 
ROBERTS e 

ELTON (2005)35 

Journal of Public 
Health: Oxford 

Journals. 

Avaliar a eficácia de um 
sistema de referência de 
atenção primária em 
aumentar a atividade física 
em um ano de referência. 

Ensaio Clínico 

Randomizado 

545 participantes 
pacientes definidos 

como sedentários por 

um profissional de 
saúde em cuidados de 

primários. 

Dois grupos randomizados controlado 
foram recrutados como referências de 

atenção primária para um esquema 
baseado em exercício no município 

A intervenção aumentou a 
satisfação com a informação, mas 
isso não influenciou a aderência 
com a atividade física. 
Sistemas de referência de 

atividade física de base 
comunitária têm algum impacto 
na redução do comportamento 
sedentário, em curto prazo, mas 
que é pouco provável. 
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DAMUSH, et al. 
(2005)18 

Journal of aging 
and physical 

activity 

Explorar motivadores 
pessoais, sociais e 
ambientais para entrar e 
continuar participando de 
um programa de exercícios 

que foi oferecido a idosos 
residentes na comunidade 
com radiografia de 
osteoartrose em joelho e 
autorrelato de dor. 

Análise 
secundária de 

um ensaio 

clínico 
randomizado 
controlado. 

191 adultos com 50 
anos de idade ou mais, 

residentes na 
comunidade. 

56,5% Mulheres 

Participaram de um programa 
supervisionado de treinamento de força 
ou programa de flexibilidade, duas 
vezes por semana, aonde os exercícios 
eram realizados em uma academia de 

ginástica, recebendo instruções 
individuais de um instrutor certificado 
até que eles fossem capazes de seguir 
uma rotina por conta própria. Os 
participantes do grupo controle 
receberam instruções em grupo duas 
vezes por semana e, após um ano, 
passaram para um programa de 

exercícios domiciliares, recebendo um 
guia demonstrando os exercícios de 
flexibilidade a serem executados. A 
motivação para participar do programa 
de exercícios foi avaliada usando um 
questionário aberto e outro fechado. 

Participantes que eram brancos e 
tinham 12 ou mais anos de 

escolaridade foram menos 
motivados por sua experiência 
com a tarefa de exercício do que 
participantes de outra raça e com 
menos de 12 anos de escolaridade, 
mas os participantes com dor no 
joelho autorrelatados foram mais 
motivados para continuar a 

exercer por este fator do que 
aqueles sem dor no joelho 
autorrelatados. 

VEENHOF, et al. 

(2006)15 

The Australian 
journal of 

physiotherapy. 

Determinar por que alguns 
pacientes que receberam 
um programa de atividade 
graduada comportamental o 
integraram com sucesso às 
suas atividades de vida 
diária e outros não. 

Estudo 

qualitativo 

200 pacientes com 
osteoartrite em quadril 

e/ou joelho. 
97 receberam 

atividade graduada 
comportamental 

103 cuidados usuais 

A intervenção com atividade graduada 
comportamental se destina a aumentar 
a atividade no longo prazo e consiste 

em um programa de exercícios com 
sessões de reforço, utilizando 
princípios de tratamento operantes. 

As diferenças médias entre os dois 
grupos para as dores e estado 
funcional não foram 
estatisticamente significativas.  
Ambas as intervenções resultaram 
em efeitos benéficos em longo 
prazo, e a superioridade da 

atividade graduada 
comportamental sobre cuidados 
usuais não foi demonstrada. 
Atividade graduada 
comportamental parece ser um 
método aceitável para tratar 
pacientes com osteoartrite em 
quadril e/ou joelho, com 

resultados equivalentes, em 
comparação com os cuidados 
usuais. 
A motivação inicial de objetivos 
de longo prazo para pacientes 
parece estar positivamente 
relacionada com a aderência aos 
exercícios. 
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MAILLOUX, 
FINNO e 

RAINVILLE 
(2006)27 

American 
journal of 
physical 

medicine & 
rehabilitation. 

Explorar comportamentos 
de exercício de idosos com 
histórico de dor lombar 
crônica antes e dois anos 
após o tratamento em um 

programa de reabilitação 
com orientação de 
exercício que aumentou 
após a reabilitação, e 
buscaram identificar os 
fatores específicos que 
podem influenciar na 
adesão ao exercício entre 

os idosos. 

Estudo 
experimental 

81 (126) indivíduos > 

65 anos de idade com 
queixas de dor lombar 

crônica 
Idade média = 76±6 

anos 

Foram submetidos a seis semanas de 
programa de fisioterapia que consistiu 
em exercício juntamente com o 
conselho para permanecer ativo. 

As razões mais frequentemente 
apresentadas para a não adesão foi 
de que o exercício não ajudou ou 
dor agravada (33%). 
Aqueles que não aderiram ao 
exercício consistentemente 
relataram níveis mais elevados de 

incapacidade do que aqueles que 
se exercitaram. 

FORKAN, et al. 
(2006)11 

Physical 
Therapy. 

Analisar a adesão, e os 
fatores que afetam a 
adesão, a um programa de 
exercícios domiciliar 
prescrito a idosos com 
diminuição do equilíbrio 
após a alta da fisioterapia. 

Estudo piloto 
630 participantes com 

65 anos ou mais 

Os integrantes receberam um programa 
de exercícios domiciliares 
individualizados que devem ser 
realizados na maioria dos dias da 
semana. Aos pacientes foi fornecido 
um diário de exercício para monitorar a 
adesão à atividade. 

90% dos entrevistados relataram 
ter recebido um programa de 
exercícios prescrito para casa; 
37% não o executou. 

Mudanças no estado de saúde 
foram a principal razão para a 
baixa adesão a um programa de 
exercícios prescrito para casa. 
Oito barreiras (sem dinheiro, falta 
de saúde, clima, depressão, 
fraqueza, medo de cair, falta de ar 
e os resultados de baixa 

expectativa) foram associadas 
com a falta de participação no 
exercício. 
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SJÖSTEN, et al. 
(2007)6 

European 
Journal of Public 

Health. 

Determinar as taxas e os 

preditores da adesão em 
quatro atividades de 
prevenção multifatorial a 
quedas. 

Ensaio clínico 
randomizado 

591 idosos com idade 
superior a 65 anos 

293 grupo intervenção 
298 grupo controle 

Idade média= 73,4±6 
86% mulheres 

 

A intervenção incluiu a avaliação 
individual de geriatria, orientação e 
tratamento, orientação individual sobre 
prevenção de quedas, o exercício físico 
em pequenos grupos, atividades em 
grupo psicossocial, palestras, casa- 
exercícios e avaliação de perigos 

domésticos. 

Boa capacidade física funcional 
foi o preditor mais forte a adesão a 
todas as atividades organizadas. 
Aqueles com boas capacidades 
físicas foram 2-3 vezes mais 

propensos a aderir em comparação 
com aqueles com habilidades 
funcionais físicos pobres. 
Em exercícios domiciliares a 
única variável significativamente 
associada com aderência foi a 
prescrição de menos de quatro 
medicamentos. 

VERNON e 
ROSS. (2008)23 

British Journal 
of Community 

Nursing. 

Discutir os resultados de 
entrevistas com pessoas 
mais velhas para explorar 
as suas experiências em 
relação ao acesso e 
aceitabilidade da 
comunidade local baseado 

em aulas de ginástica para 
estabilidade postural. 

Estudo 
qualitativo 

22 participantes 

20 mulheres 
Dois homens 
65 a 94 anos 

Participantes foram entrevistados 
através de um roteiro pré-estruturado e 
as entrevistas foram repetidas 
aproximadamente seis meses mais 
tarde. 

Os idosos, em geral, tiveram 
experiências muito positivas de 
frequentar as aulas de ginástica. 
As razões para continuar o 
exercício foram: benefícios 

percebidos,  
Preocupação com o efeito de não 
se exercitar, valorização da 
sociabilidade envolvida no 
exercício e facilidade de acesso 
para exercer local. 
Observaram que parecia haver 
dois grandes grupos de pessoas, 

um grupo composto por pessoas 
que procuravam ativamente por 
atendimento, e outro grupo com 
pessoas que foram encaminhadas 
para uma aula de ginástica por um 
profissional de saúde, com uma 
preferência para exercícios em 
grupos. 
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LEQUERICA, 
DONNELL e 

TATE (2003)26 

Disability and 
Rehabilitation. 

Analisar as impressões dos 
fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais no 
engajamento e participação 

de seus pacientes em 
terapias de reabilitação. 

Estudo 
exploratório 

199 participante 
103 fisioterapeutas 

(26 homens, 76 
mulheres, um sem-

resposta) 
95 terapeutas 

ocupacionais (cinco 
homens, 90 mulheres), 

e um entrevistado que 
não indicou a área de 

atuação. 
29 a 71 anos 

(Idade média = 
43,7±8,1) 

Fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais de todo o Estados Unidos 
foram questionados sobre as questões 
que eles encontraram em sua prática 
diária, que atuaram tanto como 
barreiras ou facilitadores de 
engajamento de seus pacientes. 

O medo da dor, humor deprimido 
e problemas cognitivos foram 
classificados como barreiras mais 
frequentemente encontradas, 
impactando o engajamento do 

paciente. 
Fazer tarefas terapia significativa 
e explicitamente relacionada com 
os objetivos pessoais do paciente 
era a prática mais comumente 
relatados para aumentar o 
engajamento terapêutico. 
Barreiras à adesão também 

incluem características sociais ou 
demográficas, como a baixa 
escolaridade ou falta de apoio 
financeiro ou social. 

SEGUIN, et al. 
(2010)25 

Journal of Aging 
and Physical 

Activity. 

Analisar os fatores 
socioeconômicos, 
pessoal/comportamental, 
programáticos, e de 
liderança, relacionados à 
adesão das mulheres idosas 
para o treinamento de força 
após participação no 

Programa Mulheres Fortes, 
um programa comunitário 
disseminado 
nacionalmente. 

Estudo 
transversal. 

527 participantes 

recrutados através de 
agências comunitárias 

locais, tais como 
centros de idosos e do 
concelho escritórios 

de extensão 
cooperativa. 

Aderentes: 415 

Idade média =63±11 
98% Mulheres 

Não-aderentes: 112 
Idade média =59±12 

99% Mulheres 

Os entrevistados foram convidados a 
participar de treinamento de força 
(número de vezes por semana à sua 

escolha) e a duração do treinamento de 
força foi mantida regularmente tanto 
em um programa formal ou por conta 
própria, em casa ou em um centro de 
fitness, durante pelo menos 16 
semanas. 

A adesão a exercício foi 
positivamente associada com a 
idade (p=0,001) os níveis de 
atividade, maior tempo de vida 
física (p=0,045), melhor saúde 
percebida (p=0,003), a 
participação de esportes do líder 
(p=0,028) e experiência prévia 

principais programas do líder 
(p=0,006), além de maior 
satisfação com o espaço das aulas 
e frequência dos exercícios. 
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PISTERS, et al. 
(2010)38 

Journal of 
Physiotherapy. 

Avaliar se atividade 
graduada comportamental 
resulta em melhor adesão 
ao exercício e mais 
atividade física do que o 
cuidado usual em pessoas 
com osteoartrite do quadril 

ou do joelho. 

Ensaio Clínico 

Randomizado 
por cluster com 

alocação 
aleatória 

200 participantes com 
osteoartrite 
50 a 80 anos 

Grupo Experimental: 
97 participantes 

Idade média=65±7 
24 homens (25%) 

73 mulheres (75%) 
Grupo controle: 

103 participantes 
Idade média=65±8 
22 homens (22%) 

81 mulheres (78%) 

Grupo experimental recebeu 18 sessões 
de atividade graduada comportamental 

ao longo de 12 semanas e até sete 
sessões de reforço durante o próximo 
ano; e o grupo controle recebeu 18 
sessões de cuidados habituais por um 
período de 12 semanas. 

O nível de atividade física foi 
maior no grupo experimental do 
que no grupo controle. 
A atividade graduada 
comportamental com sessões de 
reforço resulta em melhor 
aderência exercício e uma maior 
quantidade de atividade física que 
a intervenção fisioterapêutica 

habitual com osteoartrite do 
quadril ou do joelho, tanto no 
curto e longo prazo. 

PISTERS, et al. 
(2010)34 

Arthritis Care & 
Research. 

Determinar o efeito da 
adesão do paciente ao 
exercício durante um 
período de tratamento 
fisioterápico prescrito e 
após a alta da fisioterapia 
do paciente na evolução de 

dor, função física e efeito 
de autopercepção em 
indivíduos com osteoartrite 
em quadril e/ou joelho. 

Estudo 
observacional 
prospectivo 

150 pacientes com 
osteoartrite em quadril 

ou joelho 
154 mulheres (77%) 
46 Homens (23%) 

Idade média = 
64.8±7.9 anos 

Ambos os tratamentos consistiram de 
um período de três meses, com um 
máximo de 18 sessões. Os pacientes 
foram orientados a realizar exercícios 
domiciliares e atividades de casa, e um 

estilo de vida mais ativo fisicamente 
foi estimulado. Após o período de 
tratamento de três meses, os pacientes 
fisioterapeutas aconselhados a manter 
o comportamento de exercício 
recomendado. Os doentes tratados com 
atividade classificada comportamental 
após o período de tratamento de três 

meses receberam 5-7 sessões de 
reforço (dado em semanas 18, 25, 34, 
42 e 55). 

Melhor aderência aos exercícios 
domiciliares recomendados, além 
de ser mais ativo fisicamente 
melhora a eficácia em longo prazo 

da terapia de exercícios em 
pacientes com osteoartrite em 
quadril e/ou joelho. 
Tanto durante e após o período de 
tratamento, maior adesão está 
associada com melhores 
resultados do tratamento da dor, 
função física autorrelatada, o 

desempenho físico, e eficácia 
autopercebida. 
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STINEMAN, et al. 
(2011)24 

Gerontologist. 

Avaliar o recrutamento, a 

adesão e retenção de 
urbanos idosos, 
predominantemente afro-
americanos a um programa 
de exercícios de redução de 
quedas. 

Ensaio clínico 
randomizado 
controlado 

102 pessoas no grupo 
de intervenção e 102 

pessoas no grupo 
controle 

Idade superior a 65 

anos 
Grupo intervenção: 
19 homens (18,6%) 

83 mulheres (81,4%) 
Idade média= 76.52±8 

Grupo controle: 
33 homens (32,4%) 

69 mulheres (67,7%) 

Idade média= 
75.59±6.7 

Foram ensinados exercícios aos 
participantes durante quatro aulas em 
grupo e posteriormente eles foram 
incentivados a continuar a se exercitar 
em casa por 12 semanas e assistir às 
aulas mensais adicionais no local. O 
protocolo incluiu uma intervenção 
especificamente projetado para 

aumentar a retenção através 
intervencionistas comunitários 
treinados extraídas bairros dos 
participantes. 

Aqueles que viviam sozinhos 
tinham maior probabilidade a 
adesão (p=0,03) e aqueles com 

sintomas de depressão eram 
menos propensos para assistir a 
todas as aulas de ginástica no 
local (p=0,05). 
A adesão às aulas de ginástica no 
local foi melhor do que o 
componente domiciliar do 
programa. 

JURKIEWICZ, 
MARZOLINI e 

OH (2011)16 

Topics in Stroke 
Rehabilitation. 

Identificar os fatores que 
afetam a participação em 
um programa de exercícios 
domiciliares após o AVC. 

Estudo piloto 

14 participantes pós-
AVC 38 a 77 anos 

(idade 

média=62,9±13) 
Sete participantes com 

19,4±8 semanas de 
atendimento, e sete no 

grupo com 32,6±28 
semanas pós-
atendimento. 

Foi aplicado um questionário composto 
por 16 perguntas, maioria de múltipla 
escolha, a quatorze indivíduos pós-

AVC. As perguntas eram relacionadas 
com o tipo e quantidade de treinamento 
aeróbico e treinamento de resistência 
eles executavam, os fatores que 
motivaram a participar, e as razões 
porque eles perderam seus exercícios 
domiciliares prescritos. 

Os principais motivadores foram: 
para melhorar a saúde em geral, 
melhorar as habilidades 

funcionais, e reforçar a confiança 
e reduzir os problemas 
musculoesqueléticos; enquanto os 
fatores que impedem os treinos 
foram: a falta de motivação, 
problemas osteomusculares e 
fadiga. 

TIEDEMANN, 
SHERRINGTONA 
e LORD (2011)19 

Preventive 

Medicine. 

Abordar fatores associados 

à adesão ao exercício 
examinando se um 
conjunto diversificado de 
medidas fisiológicas, 
psicológicas, de saúde e 
estilo de vida estão 
associados com a adesão de 
exercício em idosos 
aposentados moradores da 

aldeia. 

Estudo 

qualitativo 

344 pessoas com 
idades de 62 anos ou 

mais. 

Frequentar aulas de ginástica ou ioga 
em grupo duas vezes por semana, 
durante 6-12 meses. 

A maioria dos participantes que 
realizaram menos de 30 % das 
aulas abandonou o programa de 
exercícios de forma permanente. 
Falta de equilíbrio, uso de 
múltiplos medicamentos e 

cognição prejudicada como 
fatores significativos e 
independentes para predizer a 
baixa adesão a programas de 
exercícios em idosos aposentados 
moradores da aldeia. 
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SUBTIL, et al. 
(2011)14 

Fisioterapia em 
Movimento. 

Investigar a relação entre o 
fenômeno da adesão na 
fisioterapia e as 
características do 
relacionamento 
estabelecido entre 
fisioterapeutas e pacientes. 

Estudo 
qualitativo e 
exploratório 

11 pacientes com 
diagnósticos clínicos 

variados 
25 a 73 anos 

Quatro fisioterapeutas 

Os participantes responderam a uma 
entrevista com um roteiro 

semiestruturado contendo tópicos 
sobre o processo de adesão na 
fisioterapia e o papel do 
relacionamento fisioterapeuta-paciente. 

Os relatos dos pacientes sugeriram 
um contexto temático para o 
fenômeno da adesão ao tratamento 
focado na relação estabelecida 
entre o paciente e o fisioterapeuta 

e sua importância para o sucesso 
da reabilitação. 
Há uma necessidade do cuidado 
integral; uma dificuldade na 
comunicação paciente-terapeuta; e 
contingências socioeconômicas do 
paciente. 

SPINK, et al. 
(2011)21 

BMC Geriatrics. 

Avaliar as taxas de 

aderência e as barreiras à 
adesão, e os preditores da 
adesão a uma intervenção 
multifacetada podologia 
para a prevenção de quedas 
em pessoas idosas. 

Estudo 
primário 

153 participantes 
65 a 91 anos 

Idade média= 74,2±6 
106 mulheres (69%) 
47 homens (31%) 

Participantes do grupo I receberam 
órteses pré-fabricadas e foram 
solicitados a utilizá-las em seus 
calçados; do grupo II receberam uma 
avaliação do calçado, e aqueles com 
calçado inadequado foram 

aconselhados sobre os calçados e 
solicitados a comprar um calçado 
adequado, para isso, receberam um 
voucher de 100 dólares australiano; e 
os do grupo III foram convidados a 
realizar um programa de exercícios 
domiciliares padronizado de 30 
minutos, três vezes por semana, 

durante seis meses, visando 
alongamento e fortalecimento dos 
músculos do pé e tornozelo. 

Ser mais jovem foi o melhor 

preditor para uso de órteses. 
Maior estado de saúde física e 
menor medo de cair foram 
preditores independentes de 
aderência ao calçado. Maior 
estado de saúde física foi o melhor 
preditor de aderência ao exercício. 
Pessoas com melhor saúde física, 
menos medo de cair e uma idade 

mais jovem apresentou maior 
aderência. 
Adesão aos três componentes da 
intervenção referente a 69% para 
órteses de pé, 54% para calçados e 
72% aos exercícios domiciliares. 
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PENTECOST e 
TAKET (2011)33 

Health 
Education 
Research. 

Identificar as influências 
sobre a captação e 
comportamento de adesão 
para as pessoas com 
doenças crônicas, através 

de uma amostra 
diversificada por idade, 
sexo, etnia e nível de 
atendimento, e apresentar 
um novo modelo de 
captação e aderência ao 
exercício, com implicações 
para uma diversidade gama 

de pessoas. 

Estudo 
qualitativo 

44 homens (38%) 
72 mulheres (62%) 

15 homens com 18 a 
44 anos (13%) e 29 

com mais de 45 (25%) 
34 mulheres com 18 a 

44 anos (29%) e 38 

com mais de 45 anos 
(33%). 

Entrevistas semiestruturadas com 
perguntas que exploravam as 
experiências de exercício e atividade 
física antes, durante e após assistir, e 
influências em assistir ou não assistir, e 
experiências de apoiar aqueles que 
participaram de serviços de referência 
em exercício e um serviço de 

reabilitação pulmonar, de programas 
com sessões de exercícios em grupo, 
com duração de 8 a 12 semanas. 

Identificação com o exercício, o 
apoio e benefícios percebidos de 
frequentar o atendimento são 
fatores que influenciam a adesão. 

O apoio foi um fator crítico 
associado tanto à captação quanto 
com a adesão. Exercitar entre 
outras pessoas com condições 
semelhantes era uma fonte de 
sentimentos de autoestima 
positiva e otimismo e foi uma 
influência sobre a adesão. 

DE GROOT e 
FAGERSTRÖM 

(2011)28 

Scandinavian 
Journal of 

Occupational 
Therapy. 

O objetivo deste estudo foi 
descrever os fatores 
motivadores e barreiras 
para os idosos aderirem ao 
exercício de grupo na 
comunidade local com o 
objetivo de evitar quedas, 
e, assim, adquirir 

conhecimento sobre como 
os profissionais de saúde 
podem estimular a adesão. 

Estudo 
qualitativo 

10 participantes 
Cinco homens e cinco 

mulheres 
Idade de 71 a 91 anos 
Idade média = 83 anos 

Os dados foram coletados a partir de 
entrevistas semiestruturadas 
individuais 

Nos fatores de motivação para 
aderir ao exercício recomendado 
foram percebidos perspectivas de 
permanecer independente, 

mantendo o estado de saúde atual 
e melhorar o equilíbrio físico e a 
capacidade de andar. 
Barreiras foram: reduzido estado 
de saúde, falta de motivação, 
experiência desagradável durante 
sessões de grupo exercício 
anteriores, e fatores ambientais. 



41 
 

TAK, et al. (2012)7 
Journal of Aging 

and Physical 
Activity. 

Determinar o nível de 
participação, a adesão e 
manutenção dos programas 
de caminhada aeróbica de 
intensidade moderada em 

idosos residentes na 
comunidade com 
deficiência cognitiva leve 
durante os 12 meses de 
estudo e seis meses após o 
seu término; descrever 
razões e barreiras para a 
participação, adesão e 

lapsos; e identificar fatores 
determinantes da 
manutenção de seis meses 
após o fim do estudo. 

Ensaio clínico 
randomizado 
controlado 

134 participantes 
79 homens 55 

mulheres (41%) 
Idade média = 
74,8±2,9 anos 

Os participantes foram entrevistados 
via telefone sobre sua atividade física e 
comportamento de exercício seis meses 
após o fim dos programas de exercício 
que consistiu em sessões de 60 
minutos, duas vezes por semana, 
durante 12 meses. Grupo intervenção 

realizou atividades de moderada 
intensidade, com aumento gradual da 
intensidade, enquanto o grupo controle 
realizou um programa com atividades 
não aeróbicas de baixa intensidade. 

Principais motivos relatados por 
telefone para não iniciar as 
atividades eram: ocupados com 

outras atividades, tendo problemas 
com caminhadas ou em 
movimentar-se, estimavam a 
intensidade do programa como 
muito forte ou muito baixa, ou 
doença. Mais da metade dos 
participantes entrevistados 
interromperam a participação nos 

programas de exercícios após o 
final do estudo. 
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HICKS, et al. 
(2012)10 

The Clinical 
Journal of Pain. 

Identificar fatores 
preditivos de melhora do 
estado dor entre os idosos 

com dor lombar crônica 
que participaram do 
programa atividade física 
adaptada e identificar 
fatores preditivos de adesão 
ao mesmo programa. 

Estudo 
observacional 

com coorte 
prospectivo. 

392 participantes com 
a dor lombar crônica 
Idade superior a 50 

anos 
Idade média = 66,8 

330 mulheres (84,2%) 

Realização de um programa de 
exercícios em grupo com base na 
comunidade durante 1 hora, duas vezes 
por semana, em ginásios locais. 

A adesão a um programa de 
exercícios é problemática em 
todas as faixas etárias, mas 
principalmente entre os adultos 
mais velhos. 

Formação avançada de instrutores 
de exercícios, o desenvolvimento 
de classes separadas para pessoas 
com diferentes níveis funcionais e 
uso de intervenções psicossociais 
para reduzir o pessimismo de 
saúde e depressão podem ser alvos 
potenciais para melhorar a adesão. 

Mais de 60 % da amostra relatou 
melhora em seu estado de dor nas 
costas em 12 meses de 
acompanhamento e entrevista o 
mais forte preditor de melhora foi 
a participação regular no 
programa de exercícios. 
Encontraram nove variáveis 

significativamente associadas com 
a adesão ao programa de atividade 
física adaptada: educação 
equivalente a, pelo menos, um 
diploma do ensino médio, 
sintomas depressivos elevados, 
melhor função física, baixa 
autoavaliação de saúde, maior 
duração da dor lombar, maior dor 

lombar relacionada com 
limitações funcionais, distância de 
casa para a academia, bem como 
um elevado nível de satisfação 
com o treinador e com as horas 
disponíveis para as sessões de 
exercício de atividade física 
adaptada. 
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TOTO, et al. 
(2012)30 

Journal of Aging 
and Physical 

Activity 

Avaliar os efeitos da 
participação de idosos de 

famílias de baixa renda em 
um programa de 10 
semanas com exercícios 
multicomponente de 
incentivo à prática de 
atividade física pelos 
sedentários, o desempenho 
das atividades da vida 

diária e depressão. 

Estudo piloto 

15 participantes 
15 mulheres (100%) 
Idade media de 78,1 

anos 

Sessões de 60 minutos de exercícios 
em grupo, duas vezes por semana, 
durante 10 semanas, e um programa de 
exercícios domiciliar. Exercícios com 
aumento progressivo: 5 a 10 min de 

aquecimento cardiovascular, 11 
exercícios com a parte superior e 
inferior do corpo usando uma faixa da 
resistência, seis exercícios realizados 
com o apoio de uma cadeira, oito 
exercícios para resfriamento e 
discussão após o exercício. Os 
exercícios domiciliares iniciaram após 

término da segunda sessão, quando 
foram instruídos a realizar os 
exercícios pelo menos uma vez por 
semana. 

Múltiplos componentes e 
melhores práticas em programa de 
atividade física podem afetar 
positivamente quanto ao 
sedentarismo de idosos residentes 
na comunidade, seu desempenho 
em AVD, e desempenho físico. 

SUTTANON, et 
al. (2012)36 

International 
Psychogeriatrics. 

Explorar os fatores que 
podem afetar o início e a 
adesão ao programa de 

exercícios de equilíbrio 
para pessoas com doença 
de Alzheimer leve a 
moderada. 

Estudo 
qualitativo 

19 participantes 

10 com doença de 
Alzheimer 

Sete mulheres 
Três homens 

(Idade 
média=81,6±5,2 anos) 

Nove cuidadores 
Seis mulheres 

Três homens 
(cuidadores) 

(Idade 
média=71,9±10,7 

anos) 
Dos cuidadores seis 

eram cônjuge da 
pessoa com DA, e os 

outros três eram 
filhos. 

Foi realizada uma entrevista 
semiestruturada para participantes de 
participaram de um programa de cinco 
sessões de 15-20 minutos de exercício 
e cinco sessões de caminhada a cada 
semana, durante seis meses. Um livreto 
com ilustrações e instruções para cada 

exercício foi fornecido aos 
participantes e seus cuidadores. Uma 
folha de gravação mensal do exercício 
com a lista dos exercícios e 
caminhadas prescritas foi fornecida 
para os participantes ou cuidadores, 
para registrar diariamente quais os 
exercícios foram feitos. 

Identificaram seis fatores como 
potenciais facilitadores para a 
conclusão do programa 
(características do programa, 
papel do fisioterapeuta, folha de 

gravação do exercício, apoio, 
participação dos cuidadores, e 
percepção de benefício dos 
participantes no programa) e cinco 
fatores como potenciais 
obstáculos à realização do 
programa (agravo de condições de 
saúde pré-existentes, envolvendo 

consultas e/ou internações, saúde 
dos cuidadores e outros 
compromissos, antipatia ao 
exercício estruturado, viagens e 
mau tempo). 
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MEROM, et al. 
(2012)22 

Preventive 
Medicine. 

Examinar a participação de 
idosos em atividades 
físicas/exercícios para 
prevenção de quedas. 

Análise 
secundária 

5681 pessoas idosas 
com 65 anos ou mais 

57.5% mulheres 
55,4% estavam na 
faixa etária 65-74 

anos 

9,7% tinham 85 anos 
ou mais. 

Foi realizada uma entrevista telefônica 
perguntando aos idosos sobre a 
frequência e duração de exercícios de 

caminhada, recreação e para chegar e 
sair de lugares, de pelo menos 10 
minutos, realizados na semana 
anterior; e em uma segunda parte, 
foram questionados sobre qualquer 
atividade física que fizeram na semana 
anterior, de uma lista de dez atividades 
pré-definidas. 

Um em cada oito idosos 
participaram de treinamento de 
força, 6,0% participaram do treino 
de equilíbrio e 21,8% participaram 
de atividades que desafiam o 

equilíbrio. 
Adesão a essas atividades foram 
menores entre aqueles que tinham 
baixa escolaridade, moravam em 
bairros desfavorecidos, eram 
obesos, tinham a saúde 
debilitada/autoavaliação, tiveram 
problemas com o pé, utilizavam 

um apoio para caminhar ou 
tinham caído no ano anterior. 

MARKS (2012)32 
Current Aging 

Science. 

Entender melhor a relação 
entre osteoartrite do joelho 
e exercício, e os fatores que 
podem determinar 
especificamente 
participação em exercício 
de longo prazo nesta 
população. 

Artigo de 
revisão 

Indivíduos com 
osteoartrite de joelho 

Foram incluídos na presente revisão os 
artigos que discutiram a adesão e 
exercício em osteoartrose ou 
osteoartrite do joelho em geral. Todos 
os dados relevantes, 
independentemente do projeto foram, 

então, classificados em relação à sua 
aplicação no contexto de fornecer uma 
justificativa, bem como orientação para 
promover o exercício aderência entre 
os adultos com osteoartrite de joelho. 

O exercício ao longo da vida é 
fundamental para maximizar o 
bem-estar e a funcionalidade dos 

adultos com osteoartrite de joelho, 
mas recomendações ao exercício 
são muitas vezes não são seguidas 
com frequência. 
Para incentivar a adesão exercício 
entre este grupo são indicados 
uma avaliação individualizada 
abrangente, o envolvimento do 

paciente ativo no processo de 
tomada de decisão e 
monitoramento de longo prazo. 

MCPHATE, 
SIMEK e HAINES 

(2013)29 

Journal of 
Physiotherapy. 

Determinar quais são os 
fatores associados à adesão 

de idosos em intervenções 
de exercício em grupo na 
prevenção de quedas e qual 
a relação entre a adesão e a 
eficácia de prevenção de 
quedas na intervenção. 

Revisão 
sistemática 

18 estudos. 

Em sete destes 
estudos ocorreram 

duas ou mais 
intervenções em 

paralelo. 

Foi realizada uma análise regressão 
logística de efeitos aleatórios da 

amostra de estudos selecionada. 
Estudos que forneceram uma medida 
numérica de quedas e não caidores no 
contexto, tanto no grupo controle e 
intervenção foram incluídos nesta 
análise. 

A análise não demonstrou relação 
entre a adesão e a eficácia na 

prevenção de quedas em idosos. 
Fatores relacionados ao programa 
podem influenciar a adesão a 
intervenções de exercício em 
grupo para a prevenção de quedas. 
Mais estudos são necessários. 
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YU (2013)31 
Geriatric 
nursing. 

Relatar a taxa de 
recrutamento, retenção e 
aderência de um único 
grupo em uma intervenção 

de exercício aeróbio de seis 
meses em idosos residentes 
na comunidade com doença 
de Alzheimer leve a 
moderada para informar e 
avanço investigação 
exercício futuro em doença 
de Alzheimer. 

Estudo piloto 

28 participantes com 
Alzheimer 

11 homens (39%) 
17 mulheres (61%) 

Grupo único 
60 a 91 anos 

Idade média = 78 anos 

Os participantes realizaram três vezes 
por semana, durante seis meses, 
sessões com 10 minutos de 
aquecimento, 15-45 minutos de 
bicicleta com moderada intensidade 
individualizada, e 10 min de 
resfriamento. Utilizando um Polar 

mantiveram 65% -75% da frequência 
cardíaca. 

A segurança do exercício é 
fundamental para a retenção e 
aderência de indivíduos com 
Doença de Alzheimer; 
encaminhamento por profissionais 

de saúde, apresentações em 
eventos da comunidade, 
colaboração da Associação de 
Alzheimer local, e estudar as 
distribuições de passageiro para 
apoiar grupos, centros de dia para 
adultos e residências seniores 
foram o que geraram o maior 

sucesso no recrutamento. 
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Estimar a porcentagem de 
repetições completas de 

exercícios daqueles 
acordados com um 
fisioterapeuta no contexto 
de um programa de 
exercícios personalizados 
com seis semanas para 
reduzir quedas em pessoas 
com doença de Parkinson, 

e examinar as 
características do paciente 
que preveem a adesão. 

Análise 
secundária de 

dados 
recolhidos 
durante um 

ensaio clínico 
randomizado. 

70 participantes com 
doença de Parkinson 

38 homens (54%) 
32 mulheres (46%) 

44-91 anos 

(Idade média=73) 
63 em grupo 
intervenção 

Sete em grupo 
controle 

66 indivíduos receberam seis sessões 
de tratamento, um recebeu duas 
sessões, um recebeu três sessões, e 
apenas dois indivíduos receberam uma 

sétima sessão. No grupo de exercício 
os participantes foram visitados em 
suas casas pelo fisioterapeuta do 
estudo por uma meta de seis sessões de 
1h semanalmente. Os cuidadores foram 
convidados a presenciar as visitas e 
apoiar o participante em seu programa 
de exercícios, os quais foram 

realizados com a ajuda de folhetos, e 
os participantes foram incentivados a 
se exercitar um número acordado de 
repetições a cada dia até a próxima 
sessão. 

Houve uma tendência dos homens 
realizar 15% mais repetições do 
que as mulheres (p=0,0771). 
Aqueles que eram mais velhos, 

em pior estado de saúde e com a 
ansiedade/depressão/problemas de 
saúde mental relataram menor 
aderência ao exercício. 

 

 


