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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como intuito esclarecer os motivos que 

levam os idosos a buscarem pela prática de exercício físico e entender os aspectos da 

aderência e adesão do idoso aos diferentes programas de exercício físico. A seguinte pergunta 

motivou essa pesquisa: idoso e exercício físico: por que eles praticam? O método adotado foi 

revisão sistemática de literatura com caráter qualitativo, por meio de busca na base de dados 

eletrônica Periódico CAPES e também, busca específica por autores e literaturas disponíveis, 

tomando cuidados éticos de sinalizar todos os autores durante a pesquisa. Este trabalho 

elucida conceitos de exercício físico e o idoso, exercício físico e funcionalidade do idoso, 

adesão e aderência, a prática de exercício físico pelo idoso. Percebemos então que apesar do 

assunto, idosos e exercícios físicos serem de grande importância e relevância para a sociedade 

e apresentar diversos trabalhos envolvendo a temática, a correlação entre a adesão e 

aderência, abordando dentre esses, fatores intrínsecos e extrínsecos, foram pouco analisados 

em pesquisas desse caráter. Após a leitura dos trabalhos escolhidos para a pesquisa, 

percebemos então que o público idoso faz prática de exercícios físicos por seus diversos 

benefícios para sua saúde e funcionalidade, além de prescrições médicas e indicação de 

familiares.  Esperamos que, em pouco tempo possamos encontrar pesquisas com maior 

aprofundamento no assunto de motivações para permanência desses idosos a prática de 

exercício físico.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

Desde que os meios de comunicação intensificaram a divulgação das perspectivas dos 

índices demográficos em relação ao envelhecimento populacional no Brasil, as pessoas têm se 

preocupado com as questões ligadas à qualidade de vida do idoso. Para a Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2006), o estilo de vida diário de cada indivíduo influencia no 

processo de envelhecimento saudável, dentre eles estão a qualidade da alimentação e a prática 

de exercícios físicos para a promoção da saúde e redução de fatores de risco. Assim, a prática 

de exercício físico se torna fator indispensável para a obtenção da longevidade e qualidade de 

vida.  

De acordo com Geis (2003, p. 31), a atividade física é um fato representativo de nossa 

época, a qual atinge todas as esferas sociais. Para os idosos, é um meio de relacionamento e 

de identificação com pessoas com as mesmas características, assim como para o 

estabelecimento de um grupo de amigos.  

Envelhecer é um processo fisiológico e também gradual que Segundo Maciel (2010) 

provoca perda funcional progressiva no organismo e é caracterizado por diversas alterações 

orgânicas como: a redução do equilíbrio, da mobilidade e induz a modificações psicológicas 

(maior vulnerabilidade à depressão).  

Segundo Guimarães, Duarte e Dias (2011), em 2025, o Brasil será o sexto país com 

maior número de pessoas idosas do mundo. Sendo assim, a prática regular de atividade física 

nesse aumento considerável da população idosa pode ser um fator positivo na qualidade de 

vida e na prevenção de doenças degenerativas. 

É preciso que mudemos a concepção de envelhecimento ligado a doenças e associa-la 

a um bom nível de saúde, neste sentido: 

Os países têm buscado, cada vez mais, compreender o processo de 

envelhecimento populacional, procurando alternativas para “manter seus cidadãos 

idosos socialmente e economicamente integrados e independentes”. Isso porque a 

presença crescente de pessoas idosas na sociedade impõe o desafio de inserir o tema 

do envelhecimento populacional na formulação das políticas públicas e de 

implementar ações de prevenção e cuidado direcionados às suas necessidades, 

subsidiando a organização de uma rede com capacidade para ofertar serviços e ações 

no âmbito da proteção social. (MIRANDA, DUARTE, SILVA 2016, P.508) 

 

De modo geral, o olhar sobre a terceira idade está sendo modificada gradativamente 

através de estudos que comprovam que nessa fase da vida é preciso se manter com a 

integridade mental e física. Segundo Buch Filho e Bagnara (2011) o envolvimento dos idosos 

em exercícios físicos os ajuda a se sentirem melhor, a aceitar-se e aceitar aos demais. Tendo 
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como objetivo melhorar a agilidade, além de fazê-los sentir, valorizar e conhecer o próprio 

corpo. 

O conceito de qualidade de vida deve ser diferenciado do estado de saúde por meio de 

três dimensões principais: saúde mental, função física e função social. Para o primeiro, tanto a 

função física como a saúde mental e o bem-estar psicológico e social são essenciais. Já para o 

estado de saúde, o fator mais importante é a função física (PIMENTA, et al., 2008). 

Corroborando com essas ideias, assim como a qualidade de vida, o lazer também faz 

parte de toda e qualquer atividade, física ou intelectual, que proporcione ao ser humano o 

sentimento de bem-estar (MARCELLINO 2006). 

Há um certo equívoco quando “atividade física” e “exercício físico” são considerados 

nomenclaturas iguais dentro dos contextos cotidianos. Há diferenças consideráveis nessas 

duas práticas em que exercício físico é um ato planejado e intencional enquanto atividade 

física são atos reflexos que exige apenas movimentos corporais. Segundo Ogden (2004) o 

exercício físico pode se classificar como “[...] movimento corporal planejado, estruturado e 

repetitivo executado para melhorar ou manter um ou mais componentes da boa forma física”. 

Diferente do que diz respeito sobre a atividade física, para Ogden (2004) é “qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulte num consumo de 

energias”. Atualmente, tem se observado um aumento considerável na indicação de atividades 

e exercícios físicos, para a população idosa, com o objetivo de melhores condições de vida, 

aperfeiçoamento e desempenho nos movimentos. Trata-se de habilidades funcionais, que 

auxiliem esses indivíduos a manterem a autonomia e independência, dando mais segurança e 

disposição no seu cotidiano (CERRI, et al., 2007, p:82).  

Contudo, apesar da grande oferta de atividades e exercícios físicos como forma de 

incentivo e prevenção para a promoção da saúde, a grande maioria da população idosa, não 

continua suas práticas (SOMBRIO, 2011).  

Nesse conjunto é possível questionar sobre a falta de adesão, que diante da literatura é 

definida sendo a medida ou aceitação em que uma pessoa corresponde ou pratica as 

recomendações consensuais do Educador Físico ou profissional da saúde (PISTERS, et al., 

2010), e aderência, disposta como o apego ou aceitação de determinada ideia ou atividade 

sugerida pelos mesmos (OLIVEIRA; RAMOS; ARAÚJO, 2012), advinda desses indivíduos 

que participam desses programas. O que motiva os idosos aderir, praticar e permanecer com 

os exercícios físicos? 

A motivação do indivíduo idoso pode ser determinada por diversos fatores, 

considerando as necessidades particulares, que podem variar seu formato independente 



9 

(autônomo), e ou até mesmo aqueles advindos de fatores externos, nesse contexto 

denominado de fatores intrínseco e extrínseco. 

Os fatores motivacionais de origem intrínseca segundo Meurer (et al., 2012) são os 

mais significativos para a permanência das pessoas na prática dos exercícios físicos, em que o 

ser humano precisa satisfazer suas necessidades psicossociais e biológicas. Os indivíduos 

motivados por fatores extrínsecos com certa estruturação intrínseca para a prática de exercício 

físico apresentam maior adesão.  

Portanto, o presente estudo tem como objetivo elucidar os motivos intrínsecos e 

extrínsecos pelos quais os idosos buscam os exercícios físicos e entender os aspectos da 

aderência e adesão do idoso aos diferentes programas de exercício físico. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A importância e o motivo da procura dos idosos por exercícios físicos, consiste na 

contribuição advinda do estudo dos educadores físicos, para estruturar e fomentar a sua 

aderência e permanência, estimulando a prática de atividades, ou seja, a capacidade de 

permanência e os fatores motivacionais fazem parte desse processo. Esta busca minuciosa se 

faz necessária, pois os resultados, obtidos servirão de respaldo para a implementação de novas 

atividades para o campo do educador físico, contribuindo para a promoção de adequação de 

posturas e métodos, conforme a demanda para enfim auxiliar na longevidade dos exercícios.  

A contribuição do profissional de educação física se mostra importante nesse processo, 

pois está atrelada a tomada de decisões em relação a motivar essa prática, propiciando-o uma 

visão holística e mais realista para continuidade das atividades físicas, ou seja, por meio dos 

fatores que motivam o idoso, o educador físico pode analisar e auxiliar futura motivação que 

provém das dificuldades apresentadas. 

Segundo Costa (et al. 2006) o idoso que pratica atividades físicas orientado por um 

profissional tem uma melhora na mobilidade articular e na força muscular, auxiliando nas 

tarefas comuns do cotidiano. Já Farinatti (2008) diz que o exercício físico pode ser entendido 

como “uma estratégia privilegiada dentre as iniciativas que buscam promover a saúde no 

envelhecimento”.  

Portanto, a relevância desse trabalho se apresenta através da necessidade de se criar 

alternativas e possibilidades de treinamento aos educadores, no campo teórico e prático, 

sobretudo, no que diz respeito ao estímulo de futuros estudos através da comunidade 

científica. O estudo sobre a prática de exercício físico e idoso, apresentado através do curso de 

educação física é importante para que na vida acadêmica se aprenda analisar e identificar as 

dificuldades e facilidades da população em aderir tais práticas, com vistas a melhoria em sua 

qualidade de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elucidar os motivos pelos quais os idosos buscam a prática de exercícios físicos e 

entender os aspectos da aderência e adesão do idoso aos diferentes programas de exercício 

físico.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Entender fatores que motivam os idosos a prática de exercícios físicos; 

 

 Apresentar os desafios para a manutenção da população idosa nos exercícios físicos. 

 

 Contribuir para a compreensão dos educadores físicos da importância de motivar os 

idosos, para aderência e adesão da prática de exercícios físicos; 
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4. METODOLOGIA 

 

       A metodologia escolhida para a pesquisa sobre a situação do “Idoso e 

Exercício físico: por que eles praticam?” foi à revisão narrativa. A pesquisa tem caráter 

qualitativo, por meio de busca nas bases de dados eletrônicas, busca específica por autores 

e literaturas disponíveis, tomando cuidados éticos de sinalizar todos os autores durante a 

pesquisa, utilizando como palavras-chave: “idosos”, “exercícios físicos”, “aderência”, 

“adesão”. Foi empregue como critério para análise de dados dos trabalhos incluídos nesta 

revisão, a relevância do assunto abordado nos títulos e nos resumos, para depois serem 

lidos na íntegra e para critério de exclusão de trabalhos, cujo título e temas não se 

apresentaram relevantes para os objetivos da nossa pesquisa. Não foram utilizados filtros 

específicos para escolhas dos artigos como datas de publicação e idiomas. Pretendeu-se 

desenvolver uma revisão narrativa da literatura, com o uso da base de dados indexada ao 

portal periódico CAPES, PubMed e Scielo. Os artigos de revisão são publicações amplas, 

apropriadas para descrever sobre um determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou 

contextual. Descreveremos nossos procedimentos na forma de etapas, conforme relato a 

seguir. 

Primeira etapa: Levantamento do referencial teórico 

Revisão de literatura dos seguintes temas: idoso, motivação, adesão e aderência, 

exercício físico e idoso, atividade física e idoso. 

Segunda etapa: Coleta de dados 

Com base na etapa anterior foram definidos os termos de busca relevantes para a 

pesquisa nas bibliotecas digitais. Este levantamento teve início no mês de maio de 2017, 

através de busca com os descritores “Exercício Físico”, “Atividade física”, “Motivação”, 

“Idoso”, “Prática de exercício físico na terceira idade” identificando as produções científicas 

presentes nos periódicos. 

Os dados foram coletados utilizando-se a leitura cuidadosa dos trabalhos científicos 

(teses, artigos, monografias, trabalhos de conclusão de cursos) encontrados. As fontes de 

dados foram constituídas pela seguinte biblioteca digital e virtual: 

a) Portal Capes - Periódicos Capes 
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Critérios de inclusão: artigos que depois de lidos foram selecionados por adotar tema de 

exercício físico e idoso, adesão e aderência, exercício físico, e motivação do idoso.  

Critério de exclusão: artigos com referenciais e metodologias amparadas pelas Ciências 

Biológicas e estudos não realizados no Brasil. 

 

5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Exercício físico e idoso 
 

O envelhecimento é um fenômeno natural que deve ocorrer em todo ser vivo, e que faz 

parte do ciclo da vida. Na verdade, podemos caracterizá-lo como uma forma de desgaste do 

corpo em geral, assim que os anos vão passando. Quando se refere á desgaste do corpo, pode-

se destacar a perda na funcionalidade do organismo, podendo acarretar em surgimentos de 

doenças. Quando um indivíduo chega á uma determinada idade depois de já ter começado o 

envelhecimento usamos o termo idoso para caracterizá-lo. De acordo com o Estatuto do Idoso 

(2003) uma pessoa pode ser considerada idosa se obtiver idade igual ou superior a 60 anos. Já 

nos países desenvolvidos esta idade é de 65 anos. 

Atualmente no Brasil, o modo de vida e o hábito das pessoas têm interferido 

gradativamente no processo de envelhecimento. Não podemos deixar de ressaltar que o 

processo de envelhecimento de muitos, está diretamente ligado à genética, ou seja, os genes 

que determinam o envelhecimento, sendo assim algumas pessoas têm tendência a envelhecer 

antes que outras mesmo sendo da mesma idade.  

A causa do envelhecimento precoce pode estar ligada aos hábitos de vida, e está 

relacionada á fatores como álcool, tabagismo, fatores emocionais, alimentação, sol e claro 

falta de atividades e exercícios físicos. Lima-Costa, Barreto, Giatti (2003) investigaram as 

condições de saúde do idoso brasileiro (N=28.943). A prevalência de relato de Doenças e 

Agravos não transmissíveis (DANT), encontrada foi de 69%. As principais doenças relatadas 

pelos indivíduos participantes do estudo foram: hipertensão arterial (43,9%), artrite (37,5%), 

doenças do coração (19,0%) e diabetes (10,3%). Essas doenças tendem a se manifestar de 

forma ainda mais expressiva quanto maior for à idade. 

Estudo recente de Scianni et al. (2018), mostra que o exercício físico trás diversos 

benefícios para a população idosa, e em específico no sistema nervoso central (SNC), onde os 

resultados sinalizaram uma melhoria associada com melhores desempenhos cognitivos, como 

aumento da memória, maior flexibilidade cognitiva e menor tempo de identificação e reação a 
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estímulos visuais, táteis e auditivos. Essas melhorias no SNC podem ser um diferencial para 

que esses idosos mantenham sua funcionalidade em o resto de suas vidas, podendo assim 

continuar exercendo suas atividades cotidianas.  

Em um estudo em Pelotas/RS, Reichert et al. (2007), encontraram como principais 

barreiras à adesão às atividades físicas: a falta de dinheiro, a sensação de cansaço, a falta de 

companhia e de tempo. Apesar disso, ressaltamos que devemos estimular sempre aos jovens 

para que já iniciem sua vida regular de exercícios físicos desde cedo, quanto aos idosos é 

sempre bom estimular a uma vida de atividades físicas, mas sempre com o acompanhamento 

de um profissional da área. 

Apesar de essa ser uma forma de melhoria para a saúde em geral, os idosos que 

utilizam as atividades e exercícios físicos apresentam dificuldades em permanecer praticando 

devido á complexidade de alguns movimentos, a rotina inserida a fichas de academias e 

devido também a sua idade avançada, apontando como outro obstáculo o olhar despercebido 

dos profissionais que os acompanham durante alguns momentos, fazendo assim com que 

aconteça a evasão. Podemos notar que atualmente, as atividades mais bem sucedidas nas áreas 

de estúdios e academias em questão de permanência e frequência de alunos, sejam eles de 

todas as idades, são as aulas coletivas, pois além de se mostrar um estilo de aula mais 

dinâmica, apresenta também uma interação maior entre aqueles que as praticam.  

Atividades como aulas de hidroginástica, danças, entre outras que percorrem por essas 

características vem crescendo cada vez mais no cenário, se mostrando talvez uma solução 

para aqueles que precisam de incentivo ou companhia para permanecer na prática, que no 

caso se encaixaria também os idosos. 

A prática de exercícios durante o envelhecimento é essencial e em muitos casos 

necessária, é uma forma para reduzir e prevenir uma série de declínios funcionais. Contudo, 

um dos vários pontos positivos dessas atividades é que a população idosa tem aumentado 

gradativamente, consequentemente aumentando a perspectiva de vida da população mundial.  

É também na velhice que ocorre uma perda na função cognitiva, uma alteração de 

neurônios e a redução da plasticidade cerebral onde há várias evidências que comprovam que 

a atividade física ajuda a prevenir ou preservar a saúde cerebral. 

O exercício ativa cascatas moleculares e celulares que mantém a plasticidade do 

cérebro, promove a vascularização do cérebro, a neurogênese, assim como 

mudanças funcionais na estrutura neuronal. À medida que aumenta a idade 

cronológica, as pessoas tornam-se menos ativas e com as alterações psicológicas que 

acompanham a idade, ocorre uma facilitação da aparição de doenças crônicas, que 

contribuem para deteriorar o processo de envelhecimento. (Gonçaves, et al. 2006 

P.96) 
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As doenças degenerativas são hoje fontes de estudo á medida que as questões 

relacionadas á função cerebral do idoso cresce nas pesquisas neurocientíficas e está 

intimamente atrelado a qualidade de vida dessas pessoas ao longo dos anos. Alimentação, 

nível acadêmico e atividade física são um dos referenciais para avaliar a qualidade de vida 

que essas pessoas idosas levaram.  

A memória e a atividade física estão intimamente ligadas neste processo cognitivo a 

medida que promove mudança na capacidade sináptica do cérebro. Uma das áreas cerebrais 

responsáveis pela memória é o hipocampo situado no lobo temporal do cérebro. Gonçalves et 

al. (2006) diz que o exercício físico pode iniciar alterações moleculares no cérebro e 

influenciar mecanismos de aprendizagem e memória.  

Esse mesmo autor demonstra através de pesquisas que foi possível verificar a melhora 

das funções cognitivas em idosos quando submetidos ao exercício físico como alterações 

humorais e hormonais envolvidas com esta prática através de liberação de hormônios como 

adrenalina, noradrenalina, endorfina e outros moduladores fisiológicos da memória. 

Teles (2017) fala que todos os órgãos do corpo apresentam redução da sua reserva 

funcional com o passar dos anos, e esse fato não poderia ser diferente com o cérebro. O 

acúmulo de pequenas lesões vasculares, traumáticas, ou cicatrizes levam a alguma redução na 

efetividade e/ou velocidade de processamento e, aliado a isso há uma tendência de redução do 

tamanho cerebral (por atrofia) nessa faixa etária. Isso ocorre em todos os outros órgãos 

pulmões, coração, rins, ossos etc. 

Cabe ressaltar que esse desgaste cerebral pode ser acelerado em pessoas com hábitos 

inadequados como a falta de exercícios físicos, vícios e outros. “A falta de atividade física, 

tabagismo, dieta inadequada, excesso de álcool e obesidade frequentemente aceleram o 

envelhecimento do sistema nervoso” (TELES, 2017). 

É preciso entender o envelhecimento para que a prevenção de doenças emocionais, 

cerebrais e físicas sejam cuidadas e trabalhadas antes, é preciso preparação para a chegada da 

velhice. Teles (2017), ainda diz que envelhecer de forma saudável exige ajustes e adequações, 

de modo a não amplificar a perda natural do rendimento e a tentar combater, em algum grau, 

alterações inexoráveis relacionadas a passagem do tempo. 

Fatores como aposentadoria, limitação social, limitação física, não aceitação da idade 

leva o idoso a se isolar em uma rotina previsível e pouco desafiadora por acreditarem muitas 

vezes que a “fase” de experimentar coisas novas, preocupar com o corpo ou bem estar já 

passou. Por falta de segurança, de motivação ou de oportunidade, muitos idosos optam por 
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continuar na zona de conforto e abdicam do aprendizado, de uma vida saudável e sociável, se 

esquivam do novo e se colocam em um estado de inércia com cérebro e corpo pouco 

estimulado.  

Teles, 2017 Ainda afirma que, nesta fase da vida o cérebro precisa de desafio, 

sensação de utilidade, necessidade de expansão e tomadas de decisão. O exercício físico 

quando bem conduzido e estimulado é capaz de trazer a vida dessas pessoas idosas essa nova 

forma de viver e encarar os desafios da idade, sem contar que essa prática é capaz de gerar no 

cérebro do idoso uma capacidade de reserva cognitiva e prevenção de demências. 

O fator neurotrófico derivado do cérebro ou brain derived neurotrofic factor (BDNF) 

que é um modulador na plasticidade sináptica do cérebro que acontece principalmente no 

hipocampo. Em estudos feitos e relatados por GONÇALVES et al. (2006) a prática de 

exercício físico altera de forma benéfica a funcionalidade do hipocampo e no córtex parietal 

como o aumento da densidade dos receptores muscarínicos como também inibição da 

diminuição da densidade desses receptores causados pelo envelhecimento. 

“O exercício conduz a mudanças no nível de um grande número de cópias de genes 

muitos dos quais ligados à atividade neuronal, estrutura sináptica e plasticidade neuronal 

atuando assim na facilitação do aprendizado e desempenho da memória” (GONÇALVES et 

al. 2006 p.97). 

Este mesmo autor evidencia que estudos têm demonstrado que em experimentos com 

ratos conduzidos a diversos dias de corrida voluntária aumentaram os níveis de BDNF no 

hipocampo, que, como já foi citada anteriormente é uma estrutura cerebral altamente plástica 

que é normalmente associada com uma função cognitiva mais alta ao invés de atividade 

motora. Junto ao hipocampo o exercício físico aumentou o nível de BDNF na coluna espinhal, 

lombar, cerebelo e córtex. Por tanto, o BDNF é um melhor candidato para mediar os 

exercícios á longo prazo no cérebro. 

   

5.2 Exercícios físicos e funcionalidade do idoso 

 

Scianni (2018), mostra que a adoção de um estilo de vida ativo proporciona diversos 

benefícios à saúde, uma vez que é considerado como um importante componente para a 

melhoria da qualidade de vida e da independência funcional do idoso, onde podemos dizer 

que seria a sua capacidade de executar tarefas cotidianas sem necessitar da ajuda de terceiros. 
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Existem diversos benefícios biopsicossociais adquiridos pela prática da atividade 

física, e compreender os fatores associados que influenciam a sua adesão e manutenção, 

especialmente para o idoso, público-alvo deste estudo. 

Nesse contexto, observamos formas de se pensar na perspectiva discutir a relação 

entre adesão à prática da atividade física e a funcionalidade do idoso, realçando, sobretudo, a 

importância dessa atividade na velhice. 

Para Maciel (2010 p.1024-1032), o envelhecimento é um fenômeno complexo e 

variável, sendo o seu estudo realizado sob uma perspectiva interdisciplinar e cita Nahas 

(2006) que define o envelhecimento como um processo gradual, universal e irreversível, 

provocando uma perda funcional progressiva no organismo. Esse processo é caracterizado por 

diversas alterações orgânicas, por exemplo, como a redução do equilíbrio e da mobilidade, 

das capacidades fisiológicas (respiratória e circulatória) e modificações psicológicas (maior 

vulnerabilidade à depressão). 

Torna-se importante a flexibilidade pessoal nesse processo de envelhecimento, além 

de aspectos emocionais. É preciso ter capacidade de resiliência neste tempo. Segundo Valle 

(2009), há uma preparação ao longo da vida para que permaneça o espírito jovem, ativo e 

vital, até o fim dos seus dias, requer flexibilidade e plasticidade neuronal, emocional e 

corporal para preparar o próprio mundo, renovar permanentemente o tecido. 

Diante dessa perspectiva, a sociedade contemporânea necessita de novas conquistas e 

avanços com relação à prática de atividades físicas na fase da velhice e, portanto, precisa 

ainda, compreender as mudanças de comportamentos individuais e/ou coletivos para a adesão 

e manutenção dessas atividades na pessoa idosa, pois, as mesmas só terão efeitos benéficos, se 

realizadas continua e corretamente. 

Torna necessária a discussão sobre a prevenção de problemas de saúde na velhice por 

falta de exercícios físicos, além de profissionais capacitados e de áreas multidisciplinares que 

explanem a quantidade de problemas que são causados ou agravados por falta da prática de 

exercícios.  

É preciso que o idoso sinta sensação de bem-estar durante a prática de exercícios 

físicos, sensações positivas de satisfação, prazer, motivação, autoestima, força física, 

relacionamentos sociais benéficos, independência e controle da própria vida. 

Estudos apontam que, com o aumento da população idosa as preocupações em torno 

de doenças que comprometem a saúde do individuo estão cada vez maiores, como a depressão 

e a doença do sono. E a sociedade tecnológica e faminta pelo “novo” pode contribuir para não 

aceitação da idade por uma série de questões. Valle (2009, p.158) aponta que: “O idoso sofre 
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diminuição do poder sócio familiar, perda da sua colocação ocupacional e econômica, 

declínio físico, doenças físicas e degenerativas e uma sensação de incapacidade crescente”.  

Ainda segundo a autora, todas as experiências vividas ao longo do dia refletem no 

sono, onde o organismo libera emoções e tensões, fazendo assim com que esse idoso possa ter 

perda de alguma de suas funções por fatores como estresse e ansiedade. O sono é necessário 

para o equilíbrio diário e a insatisfação com a qualidade do sono aumenta com a idade. A 

depressão por tanto, interfere na qualidade de vida e no sono do idoso, e vem tendo 

prevalência na população com idade avançada em decorrência das dificuldades 

experimentadas nessa fase. 

Tal doença altera também o apetite, diminui a energia, traz sensação de culpa e perda 

de motivação e é dessa maneira que a prática de exercícios físicos pode auxiliar no tratamento 

como também na prevenção. 

A prática de atividades físicas aumenta hormônios e neurotransmissores associados ao 

bem estar e ao controle de humor como a endorfina, serotonina, dopamina, glutamato e 

GABA, além de metabolizar substâncias associadas ao estresse. 

O idoso e a família precisam ser chamados a reconhecer tais fatos para que o exercício 

físico faça parte da sua rotina diária. Podendo sentir dentro do seu próprio organismo melhora 

na qualidade de vida e entender como a falta dessa prática afeta hábitos cotidianos como 

apetite, sono, relações sociais e outros. 

A ruptura de vínculos sociais, a perda do espaço ocupacional e o isolamento 

são falhas no suporte social que favorecem a chegada de doenças. A biologia do 

envelhecimento contribui para o surgimento da depressão por meio das doenças 

físicas e consequentemente incapacitação. (VALLE, et al. p.160, 2009). 

 

A presença da família na construção desse hábito é de extrema importância, uma vez 

que, o idoso já se encontra em estado de vulnerabilidade social, emocional e física. E, 

portanto, precisa ser valorizado, se sentir útil e pertencente primeiramente ao seu grupo 

familiar para conseguir ter essa sensação em novos grupos e novos lugares. Os exercícios 

devem associar a ação mecânica com a ação mental, contribuindo para a melhora global das 

habilidades do idoso e evitando o declínio que naturalmente acompanha a velhice.  

“O apoio da família nesse momento é de extrema importância para a obtenção de bons 

resultados, já que muitos idosos se sentem desprezados tanto pela sociedade quanto pela 

própria família” (VALLE p.163).  

Os esportes coletivos são muito indicados nesta faixa etária por trabalhar a 

socialização entre os pares e um ambiente social e agradável. Muitos idosos sentem a 

necessidade de um convívio maior com as pessoas no momento da atividade e isso pode 
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influenciar em um fator importante que é a adesão. Encontrando com outros para a prática de 

exercícios, a cobrança pela presença e para não evadir vem dos próprios praticantes. 

Gonçalves (2016 p.54) verificou através de estudos e pesquisas que: 

 

As motivações de permanência dos idosos no programa de atividades 

físicas constatou que grande parte dos idosos permanecia no programa devido aos 

laços afetivos criados entre o grupo e, principalmente, por causa de um sentimento 

de pertença e identificação gerado ao longo do tempo. Ou seja, ao buscarem 

atividades físicas visando elevar a qualidade da sua saúde, os idosos acabaram 

desenvolvendo processos de sociabilidade que contribuíram para melhoria em outras 

áreas da vida, como convivência social e combate a depressão, em alguns casos. 

 

É imprescindível, portanto investir na formação de profissionais da área e na sua 

capacitação continuada, pois, ainda há uma carência profissional para lidar com pessoas 

idosas onde exige uma série de demandas e saberes específico.  

Ainda segundo Gonçalves (2016) os novos profissionais da área devem pensar formas 

de lidar com problemas sociomotores de pessoas idosas, devem saber trabalhar questões 

relacionadas à sociabilidade de grupos compostos por pessoas na terceira idade e precisam 

desenvolver instrumentos capazes de propiciar um enriquecimento existencial por meio de 

acesso a atividades físicas de caráter lúdico (como danças e brincadeiras) para homens e 

mulheres com idade avançada. 

O profissional de educação física precisa contextualizar na elaboração do 

planejamento para a aula da terceira idade essa ação pedagógica dentro da realidade social, 

política, econômica e cultural a qual os idosos se encontram. 

 

5.3 Conceitos de adesão e aderência  

 

Todos nos durante algum período da vida já passamos por atividades ou práticas 

cotidianas onde à permanência e assiduidade nos parecia mais difícil do que realmente era. 

Essas situações provavelmente ocorriam pelo seu interesse ou motivação em continuar nestas 

determinadas atividades. Podemos dizer então que essas variáveis estavam relacionadas à 

adesão e a aderência.  

Contudo, todos os profissionais da saúde, enfrentam ou já enfrentaram situações onde 

os indivíduos apresentam dificuldades em iniciar a prática de exercícios – processo de adesão 

-, e, além disso, conseguir com que essas pessoas deem continuidade – processo de aderência 

– a esses programas por um longo período de tempo. 
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De acordo com Telles et al. (2016) esse processo de adesão, são constituídos por 

adoção, manutenção, desligamento e retomada da atividade. A primeira parte da adoção 

caracteriza-se pela relação com o bem-estar, autossatisfação e pelo reconhecimento nos 

benefícios à saúde. Na fase da manutenção, geralmente as pessoas estão mais motivadas e 

focadas, traçando então seus próprios objetivos e metas. Durante a fase de desligamento, está 

direcionada a fatores como falta de tempo, motivação e questões pessoais, ocorrendo 

geralmente em pessoas que já foram sedentárias e/ou apresentam baixa capacidade motora ou 

física. E por fim a fase da retomada da atividade, onde geralmente ocorre de acordo com o 

sujeito conseguir dividir e administrar melhor o seu tempo, se tornando mais autoconfiante e 

passa a estabelecer metas e objetivos mais flexíveis.  

E a aderência passa por diversas dificuldades apresentadas pelos participantes de suas 

pesquisas, que no caso seriam: falta de tempo, transporte, situação econômica, automotivação, 

satisfação no exercício, dieta, etc., dificultando ainda mais o processo de aderência, que seria 

a permanência dessas pessoas nos programas de manutenção e promoção da saúde. 

 

5.4 Adesão, aderência e a prática de exercício físico pelo idoso 

 

As recomendações mais difundidas nas pesquisas atuais colocam a prática de exercício 

físico como fator fundamental para uma boa qualidade de vida trazendo benefícios tanto 

físicos, sociais e psicológicos para as pessoas idosas.  

Entretanto, é necessário que este público reconheça primeiramente a importância da 

prática de exercícios físicos para um envelhecimento saudável.  

Reconhecemos que a mudança no comportamento é peculiar a cada 

indivíduo, e que barreiras na adoção de um estilo de vida mais saudável são 

enfrentadas e devem ser resolvidas de maneira individual. As pessoas idosas devem 

receber incentivos para conseguir estar motivados a mudar, pois através dessa 

mudança terão subsídios para uma melhor qualidade de vida (RIBEIRO, CAVALLI; 

2012, p.973). 

 

Pesquisas mostram a questão de gênero na adesão para a prática de exercício físico no 

envelhecimento, o número de mulheres que reconhecem a importância dessa prática é maior 

quando comparado com os homens. Em uma pesquisa realizada na Universidade de Pelotas 

pelo curso de Educação física, o número de mulheres participantes no projeto foi de 98% 

enquanto o número de participantes do sexo masculino foi de 2% num total de 199 sujeitos de 

ambos os sexos. O nível socioeconômico também é um fator que influencia na adesão e 

aderência dos idosos no exercício físico. 
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Segundo Campos (2013, p.20) “Conhecer os motivos que levam as pessoas a praticar 

atividade física e ou exercício físico pode auxiliar no aumento da adesão e permanência, e 

com isso proporcionar maiores benefícios aos praticantes”. As variações são de acordo com 

cada indivíduo, em tão alto grau do nível quanto no tipo que à motiva, pendente das razões 

para aquela especificação da ação. 

A procura por saúde é um dos principais fatores que levam os idosos a aderir a prática 

de exercício físicos. Segundo RIBEIRO; CAVALLI; et al. (2012, p.978). Esse fato tem 

contribuído para que os indivíduos busquem programas de atividade física na tentativa de 

minimizar as enfermidades decorrentes do processo de envelhecimento, ou preveni-las.  

Os fatores pessoais e ambientais também denominados intrínsecos e extrínsecos fazem 

com que o idoso tenha em mente os benefícios da prática na sua vida e mantenha uma boa 

relação com os quais o rodeiam nestes momentos. Ainda citando RIBEIRO; CAVALLI. et al.  

(2012) o idoso tem uma tendência ao isolamento social e através de exercícios físicos 

adquirem novas relações com pares da mesma faixa etária adquirindo maior confiança em si e 

auto estima.  

A satisfação de cada indivíduo pode variar, de acordo com o grau quanto a 

ações motivacionais que depende das especificações. Levando em consideração o 

processo que motiva permitido que as necessidades já existentes fossem satisfatórias 

quando relacionadas ao comportamento de mobilização (CAMPOS, 2013, apud 

FEIJÓ, 1992). 

 

Rojas e colaboradores (2003) mostra que os programas de exercício físico oferecido 

em academia para pessoas idosas, desistem em um curto período de participação. O que 

impede de obter resultados da análise, que possa contribuir para estratégias de permanência. 

Segundo este mesmo autor há uma necessidade de se realizar mais pesquisas na área de 

aderência aos exercícios físicos.  Considerando que proporcionar prazer e satisfação pode ser 

uma estratégia de motivação para melhorar a aderência ao exercício físico.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto discutido durante o trabalho, percebemos então que apesar do 

assunto, idosos e exercícios físicos serem de grande importância e relevância para a 

sociedade e apresentar diversos trabalhos envolvendo os dois, a correlação entre a adesão e 

aderência, abordando dentre esses, fatores intrínsecos e extrínsecos, foram pouco analisados 

em pesquisas desse caráter. Após a leitura dos trabalhos escolhidos para a pesquisa, 

percebemos então que o público idoso faz prática de exercícios físicos por seus diversos 

benefícios para sua saúde e funcionalidade, além de prescrições médicas e indicação de 

familiares. Sugerimos para pesquisas futuras, um maior aprofundamento no assunto desta 

correlação, buscando exemplificar suas motivações para permanência desses idosos, podendo 

também ser colocado como forma de metodologia para a pesquisa a utilização de 

questionários e entrevistas, fazendo assim com que a pesquisa possa contribuir ainda mais 

para a melhoria de projetos e formatos de treinamento visando o público idoso, que de fato 

apresenta características diferentes dos demais praticantes de exercícios físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=prescri%C3%A7%C3%B5es+m%C3%A9dicas&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi9gfu67ZHgAhWdIrkGHdR3BkcQkeECCCooAA
https://www.google.com/search?q=prescri%C3%A7%C3%B5es+m%C3%A9dicas&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi9gfu67ZHgAhWdIrkGHdR3BkcQkeECCCooAA
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