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RESUMO

ESTUDO LONGITUDINAL DO TEMPO DE ADERÊNCIA A PROGRAMA DE 

PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDÍACA

Autor: JOSÉ ALBERTO AGUILAR CORTEZ

Orientador: PROF. DR. ANTONIO CARLOS SIMÕES

O objetivo deste estudo foi analisar as possíveis diferenças 

relacionadas com o comportamento de aderência em programa de prevenção e 

reabilitação cardíaca de alunos / pacientes de quatro grupos: infartados, 

revascularizados, hipertensos e preventivos. Foram separadas, aleatoriamente, as 

fichas de controle individual de condicionamento físico para levantamento da 

assiduidade nas sessões de ginástica de 418 homens, com idade cronológica entre 

27 e 79 anos (média 53 anos). A distribuição da amostra foi realizada pelo motivo 

que determinou o ingresso no programa após exame clínico e avaliações 

cardiológicas. Foi considerado no estudo do tempo de permanência no programa a 

idade de entrada e o número de sessões realizadas, variáveis que mostraram ser 

determinantes no comportamento de adesão. A análise e a interpretação estatística 

dos dados obtidos das variáveis; idade, tempo de permanência no programa, número 

de sessões frequentadas e motivo que justificou a adesão ao programa foi realizada 

através dos protocolos de análise descritiva variada, análise de sobrevivência e 

modelos lineares generalizados mistos. Os instrumentos foram eficazes na análise 

das propostas estudadas. Os grupos mostraram diferentes tipos de comportamento 

em relação a adesão principalmente nos primeiros meses do programa de 

condicionamento físico. Com o passar dos anos, a diminuição da amostra, prejudicou 

resultados conclusivos sobre prováveis diferenças. O número de sessões 

frequentadas e a idade de entrada no programa também influenciaram no 

comportamento de adesão.
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ABSTRACT

LONGITUDINAL STUDY OF ADHERENCE TO A CARDIAC PREVENTION AND

REHABILITATION PROGRAM

Author: JOSÉ ALBERTO AG UI LAR CORTEZ

Supervisor: PROF. DR. ANTONIO CARLOS SIMÕES

The objective of this study was to analyse possible differences related to 

adherence behavior in a cardic prevention and rehabilitation program on participants / 

patients of four groups: myocardial infarct patients, myocardial revascularization 

patients, hypertensive and preventive. Individual control of physical fitness files were 

randomly divided in order to survey the assiduity of men, aged 27-79 years (mean 53 

years), in gimnastics sessions. Sample distribution was done according to the reason 

that determined their admission to the program after a clinicai exam and cardiac 

evaluation. To study the length of time in the program, age at entry and number of 

sessions accomplished were considered and proved to be determinant variables in 

adherence behavior. Analysis and statistical interpretation of data resulting from 

variables; age, period of program permanence, number of sessions accomplished 

and the reason which determined the program adherence was done by the use of 

protocols of varied descriptive analysis, survivor analysis and mixed general models. 

The Instruments showed to be efficient for the analysis of the proposals studied. 

Groups demonstrated different kinds of behavior related to adherence, especially in 

the first months of the physical fitness program. As years pass, sample reduction 

impairs conclusive results about other probable diferences. Number of sessions 

attended and age at entry also influenced adherence behavior.
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INTRODUÇÃO1

O reconhecimento da importância da atividade física, do exercício 

físico e do esporte para a saúde - em todas as faixas etárias - tem sido enfatizado 

por diversos estudiosos do passado e do presente. Estudo publicado pela revista da 

Sociedade Americana de Fisiologia levanta a hipótese de que os genes herdados 

pelos seres humanos se desenvolvem para garantir um estilo de vida mais ativo 

(BOOTH, CHAKRAVARTHY, GORDON & SPANGENBURG, 2002).

Na ótica daqueles pesquisadores, a sociedade deve reconhecer que 

para melhorar a qualidade de vida e evitar o aparecimento precoce de doenças 

crónicas, é preciso combater o sedentarismo. Afirmam ainda que, para tanto, seria 

preciso adotar uma abordagem multifatorial, incluindo a medicina preventiva de boa 

qualidade, desenvolvimento de remédios, terapias clínicas eficazes e seleção 

otimizada dos alvos.

As abordagens citadas demonstram que existe uma extensa 

fundamentação científica para explicar como a vida sedentária está relacionada com, 

no mínimo, vinte das mais mortais doenças crónicas e, mesmo assim ações 

preventivas não são adotadas. O exercício físico há muito assumiu papel de 

destaque na prevenção e na terapêutica do paciente coronariano junto com a 

adequação dos hábitos alimentares, controle do álcool, tabagismo e do estresse 

constitui os paradigmas para a qualidade de vida que é a meta de todo programa de 

reabilitação (BATTISTELLA, 1994).

O aumento de expectativa e mudanças de estilo de vida e fatores 

socioeconômicos associados à urbanização e a redução da mortalidade por causas 

infectoparasitárias, projetam para 2020 a permanência da doença cardiovascular 
como causa principal de mortalidade e incapacitação (AVEZUM, GUIMARÃES, 

BERWANGER, SMITH & PIEGAS, 2007).

A relação do sedentarismo com a qualidade de vida aplica-se às 

pessoas com fatores de risco ou sabidamente doentes e diz respeito às limitações e 

desconfortas que a doença e/ou seu tratamento acarretam na vida do paciente (DIAS 

DA SILVA, 1999). É preciso distinguir entre o comportamento na saúde e na doença,
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condição que obriga os sujeitos a tomar decisões como: procurar o médico, seguir 
um tratamento, fazer uma cirurgia ou adotar um hábito de saúde (DELA COLETA, 
2004).

A hipocinesia, ou insuficiente estimulação dos músculos esqueléticos, o 
tabagismo, o alcoolismo, dietas altamente calóricas e outros hábitos de risco para a 
saúde, são responsáveis pelo aumento significativo dos óbitos causados por doenças 
cardiovasculares, câncer, diabetes entre outros distúrbios (BLAIR, 1988). A adoção 
de estilo de vida ativo, calcado na regularidade da prática de atividades físicas e 
exercícios supervisionados, se sobressai sobre todas as formas utilizadas para 
reduzir o risco de desenvolvimento da maior parte das doenças crônico- 
degenerativas (DIAS DA SILVA, 1999).

Para estimular o combate ao sedentarismo, o Colégio Americano de 
Medicina do Esporte (ACSM) e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC), publicaram em 1995 as diretrizes nacionais de Atividades Físicas e Saúde 
Pública que foram apoiadas pelo Comité de Exercício e Reabilitação Cardíaca da 
Associação Americana do Coração (AHA). Quase doze anos depois, as 
recomendações foram atualizadas por um grupo de cientistas formado por médicos, 
epidemiologistas, pesquisadores do exercício e especialistas em saúde pública.

O principal objetivo das diretrizes do ACSM e da AHA, promover e 
manter a saúde para adultos com idade entre 18 e 65 anos de idade, destacou a 

importância da regularidade e da frequência semanal da prática de exercícios físicos 
(HASKELL, LEE, PATE, POWELL, BLAIR, FRANKLIN, MACERA, HEATH, 

THOMPSON & BAUMAN, 2007). Estudos científicos e epidemiológicos consistentes 
demonstraram que as adaptações decorrentes do treinamento físico ocorrem nos 

sistemas cardiovascular, osteo-muscular esquelético, pulmonar, endócrino, 

hematológico e imunológico (GHORAYEB, CARVALHO & LAZZOLI, 1999).

A preocupação com a necessidade de combater a inércia justificou a 

publicação de recomendações direcionadas para as pessoas, de ambos os sexos, 

com mais de 65 anos e, para os adultos com idade entre 50 e 64 anos que 

apresentam limitações funcionais e doenças crónicas. Cuidadosa revisão das 

principais pesquisas sobre o tema indicou que para melhorar ou manter a saúde, 

adultos saudáveis precisam de exercícios aeróbios de moderada intensidade
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Os jovens, com idade entre 18 e 24 anos, são mais ativos, 59,6%, que 

os adultos mais velhos com mais de 65 anos, 39,0%. Os números mostram também 

que quanto maior o grau de escolaridade, maior a adesão em programas de 

condicionamento físico e que, entre as razões que interferem na adesão ao 

treinamento físico estão as doenças. No Brasil, presume-se que o número de 

pessoas ativas é menor do que em países desenvolvidos. De acordo com FORJAZ e 

TINUCCI (2002), no município de São Paulo 70% da população adulta é sedentária.

Estudos mostram que as doenças cardiovasculares, a hipertensão 

arterial, a diabetes tipo 2, a osteoporose, a obesidade, os diferentes tipos de câncer 

(intestino e seio), a ansiedade e a depressão interferem na regularidade da prática de

praticados cinco vezes por semana ou, três vezes por semana, quando a intensidade 
for vigorosa.

Idosos e adultos com aptidão física limitada e doenças degenerativas 

devem praticar exercícios aeróbios no mínimo três vezes por semana e, em alguns 

casos, diariamente, respeitando os limites impostos pela avaliação médica que 

antecede o programa de treinamento (NELSON, REJESKI, BLAIR, DUNCAN, 

JUDGE, KING, MACERA, & SCEPPA, 2007).

As diretrizes recomendam ainda a prática de exercícios de 

fortalecimento dos músculos esqueléticos associados a atividades aeróbias para 

reduzir o risco e os efeitos das doenças crónicas, mortalidade prematura, limitações 

funcionais e incapacidades. Entretanto, a prática regular de exercícios físicos parece 

ser a última arma utilizada na prevenção dos problemas ligados à inatividade física. 

Para a maior parte dos componentes da comunidade médica e pesquisadora, o 

exercício físico continua sendo visto como ferramenta de pesquisa ou diagnóstico 

(BOOTH et al., 2002).

Nos Estados Unidos da América, pesquisas demonstraram que o 

número de indivíduos sedentários oscila entre 30% e 60% (DISHMAN & 

BUCKWORTH, 1997). Dados mais recentes, coletados em 2005, indicam que menos 

da metade, 49,1%, dos americanos adultos seguem as recomendações do ACSM e 

da AHA. Quando separados por sexo, os números mostram que os homens, 50,7%, 

são adeptos da atividade física praticada com regularidade contra apenas 47,9% das 

mulheres.
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atividades físicas (HASKELL, et al.,2007). Apesar das dificuldades detectadas, os 

estudos de revisão realizados no último século apontam as incontestáveis evidências 

que ligam à inatividade física os fatores de risco responsáveis pela maioria das 

doenças crónicas.

O problema da inclusão dos exercícios físicos na prevenção e 

tratamento de doenças não fica prejudicado apenas pela falta de empenho na 

indicação, existe ainda uma série de obstáculos que separa o indivíduo dos 

programas preventivos. No início dos anos cinquenta, na tentativa de explicar porque 

as pessoas não aderiam aos programas de prevenção, um grupo de psicólogos 

sociais do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos desenvolveu o “Modelo de 

Crenças em Saúde “ (ROSENSTOCK, 1974).

O referido modelo é composto por quatro dimensões associadas com o 

potencial para a ação (susceptibilidade percebida e severidade percebida) e com a 

modalidade de ação escolhida em função dos benefícios percebidos e das barreiras 

percebidas. Mesmo exaustivamente estimuladas, as pessoas ainda encontram 

argumentos para justificar a falta de aderência aos treinamentos. O mudar de 

hábitos, após longos anos de vida sem a prática regular de atividades físicas, não é 

tarefa fácil, muitos preferem ceder ao comodismo e à velha rotina do que encarar as 

mudanças necessárias para reverter o processo de deterioração da saúde. Entre as 

principais barreiras que dificultam a adesão e permanência nos programas de 

condicionamento físico estão:

• escolha do local e todos os fatores complicadores associados; 

distância, estacionamento, segurança, custos, etc.;

• identificação do profissional qualificado para analisar 

resultados das avaliações diagnósticas e prescrever treinamento individualizado.

Nesse contexto de fatores estariam, também, outros elementos 

agravantes, que foram assimilados pela cultura ocidental associados ao conforto e 

comodismo proporcionados pelo desenvolvimento tecnológico. Os genes herdados 

dos homens primitivos se desenvolveram para permitir um estilo de vida ativo, foram 

programados para a prática de atividades físicas, e a vida sedentária é o gatilho que 

desencadeia os mecanismos que provocam as doenças crónicas (BOOTH et al., 

2002).
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PENDER, N. J. Health promotion in nursing practice. 2 nd. Ed. Norwalk Appleton-Century-Crofts, 
1982.

A simples constatação deste fato já justificaria a inclusão e a aderência 
de forma incondicional aos programas de exercícios físicos supervisionados, mas na 
prática não é o que acontece. Tanto o comportamento de promoção da saúde como 
o comportamento de proteção à saúde é ignorado pela maioria dos sujeitos. O 
comportamento de proteção à saúde engloba atividades que visam diminuir a 
probabilidade de contrair doenças enquanto a promoção da saúde tem como meta 
sustentar ou aumentar o nível de bem estar, auto-realização e plenitude pessoal 
(PENDER, 1982, citado por PAINE & DOREA, 2004). A prática sistemática de 
exercícios físicos no programa de reabilitação cardíaca pressupõe a adoção de 
ambos comportamentos visando alcançar estilo de vida orientado para evitar doença 
e trazer satisfação e deleite.

A inclusão e a aderência, portanto, supõe um conjunto sistemático de 
conhecimento sobre os problemas que as pessoas enfrentam na busca de saúde 
física e mental. Na concepção de BOOTH et al. (2002), são poucos os especialistas 
que estimulam a inclusão dos exercícios na prevenção primária, sendo que a maioria 
deles não distingue as diferenças entre atividade física, condicionamento físico e 
esporte. Muitas vezes as prescrições realizadas nos consultórios recomendam 
apenas a caminhada (atividade física) ou estimulam a prática de esportes - 
inadequada para indivíduos dos grupos de risco.

A prescrição de exercícios físicos não se limita apenas às adaptações 
provocadas pelos exercícios aeróbios no sistema cardiovascular, inclui a 
recuperação e treinamento de músculos e articulações, deve facilitar a mudança de 

hábitos e a inclusão da atividade física na rotina do praticante. A prescrição de 
exercícios não se completa sem ações que repercutam no comportamento social e 

emocional, portanto é tarefa de responsabilidade do professor de educação física ou 
de profissionais especializados no assunto (CORTEZ & CORTEZ, 2003).
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OBJETIVO2

Geral2.1

Investigar o tempo de aderência de pessoas com mais de 27 anos de 

idade, na posição de clientes e classificados como praticantes de condicionamento 

físico em quatro grupos:

• Preventivos - indivíduos que iniciaram o programa de 

condicionamento físico após avaliação cardiológica onde foram classificados como 

sem diagnóstico de doença aterosclerótica coronária - DAC - mas com fatores de 

risco identificados através da anamnese e do exame clínico ( prevenção primária);

Na prescrição, é imprescindível quantificar o exercício de caminhar, 
com intensidade e tempo previamente estabelecidos, para caracterizá-lo como meio 
e parte do condicionamento físico e facilitar a aderência ao programa de prevenção e 
reabilitação (CORTEZ & CORTEZ, 2003). Para prolongar o tempo de permanência 
dos alunos ou pacientes, as academias especializadas precisam de equipe 
multidisciplinar. Precisam oferecer, além do treinamento físico, aconselhamento para 
o paciente e sua família sobre os fatores de risco, mudanças no estilo de vida e 
conhecimento sobre a doença (KING &TEO, 1998).

A natureza deste conhecimento multidisciplinar varia muitíssimo em 
torno do ensinar e motivar a adoção de meios para administrar o estresse, 
abandonar o tabagismo e reduzir a gordura abdominal (DALY, SINDONE, 
THOMPSON, HANCOCK, CHANG & DAVIDSON, 2002). Em resumo, a reabilitação 
cardíaca pode ser definida como serviços com amplos programas envolvendo 
avaliação médica, prescrição de exercícios físicos, modificação de fatores de risco, 
educação e aconselhamento (FEIGENBAUM & CÁRTER, 2001).
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JUSTIFICATIVA DO ESTUDO3

• Revascularizados - indivíduos que iniciaram o programa de 

reabilitação cardíaca após revascularização cirúrgica, procedimento que consiste na 

retirada de um vaso sanguíneo (veia ou artéria) preparando-o para ser implantado no 

coração. O objetivo da cirurgia é restabelecer o fluxo de sangue em áreas 

isquêmicas (prevenção secundária);

• Coronarianos com infarto prévio - indivíduos que iniciaram o 

programa de reabilitação cardíaca após evento coronariano, classificados de acordo 

com o diagnóstico médico inicial e motivos que justificaram suas indicações por parte 

dos médicos (prevenção secundária).

• Hipertensos - indivíduos que iniciaram o programa de 

condicionamento físico especializado após diagnóstico de hipertensão arterial. A 

hipertensão arterial, um dos principais fatores de risco para a morbidade e 

mortalidade cardiovascular, pode ser definida como um aumento crónico da pressão 

arterial sistémica dos valores máximos (sistólicos), mínimos (diastólicos) ou de 

ambos (WEBER, 2003);

A natureza dos fatores de aderência e/ou abandono dos programas de 

exercícios físicos ainda não foi suficientemente estudada. A convivência e 

experiência com os programas de condicionamento físico em academias nos levam a 

considerar que os estudos se baseiam em investigações realizadas fora do Brasil, ou 

são pesquisas meramente especulativas. Cada indivíduo representa uma 

personalidade diferente e sempre procura encontrar o melhor caminho a seguir em 

relação às suas necessidades pessoais. Nos programas de condicionamento físico, o 

caminho poderá ser tanto melhor quanto mais rápido forem atingidas as expectativas. 

O caminho não se limita, apenas, à simples participação algumas vezes por semana, 

mas implica na formação de hábitos e atitudes praticados diariamente em prol da 

qualidade de vida.
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DELIMITAÇÃO DO ESTUDO4

O presente estudo delimitou-se:

Estudos envolvendo programas de condicionamento físico e saúde em 
academias demonstram claramente a necessidade de se identificar as faixas etárias 
mais aderentes aos programas de condicionamento físico supervisionado, para 
facilitar o conhecimento dos procedimentos de inclusão. Não é menos importante 
descobrir os períodos da vida nos quais os indivíduos ficam mais resistentes a 
aceitarem os exercícios físicos entre seus hábitos, para desenvolver estratégias que 
facilitem a adesão e continuidade.

Este trabalho de pesquisa é fruto da experiência em programa de 

condicionamento físico especializado onde se trabalha com indivíduos coronarianos 
ou com fatores de risco diagnosticados. Foram escolhidos alunos / pacientes dos 

grupos mais numerosos com diagnóstico inicial de hipertensão, infarto, 
revascularização e indivíduos portadores de riscos relacionados com o aparecimento 

de doença aterosclerótica coronária - DAC-, denominados preventivos.

• A pesquisar e caracterizar o tempo de adesão de indivíduos 

submetidos a programas de prevenção e reabilitação cardíaca em clínica 

especializada em condicionamento físico, na cidade de São Paulo, mediante o uso 

de ficha constando o diagnóstico inicial e o número de sessões de exercícios físicos 

realizadas mensalmente sob orientação de profissionais especializados.

• Não foram consideradas no estudo as diferenças de ordem 

social, económica, política ou religiosa entre os indivíduos pesquisados.
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REVISÃO DE LITERATURA5

O fator ambiental pode ser caracterizado como um dos agentes 
responsáveis pelo aparecimento das doenças crónicas porque pode ajudar ou 
impedir a participação em atividades físicas e programas de exercícios 
supervisionados (WEINBERG & GOULD, 2001). Tais fatores incluem o ambiente 
social (família e amigos), o ambiente físico (clima, pressões de tempo e distância dos 
recursos) e características do exercício físico (tipo, intensidade e duração). Para os 
pesquisadores, o estilo de vida contribui com percentuais que variam de 58% a 91% 
(BOOTH et aL, 2002), para o aparecimento de três das doenças consideradas 
predominantes (diabetes tipo 2, doença arterial coronária - DAC - e alguns tipos 
específicos de câncer).

Estudos recentes demonstram, de maneira inequívoca, que 
determinados fatores ambientais combinados com a falta de atividades físicas 
contribuem para o aparecimento da maior parte dos problemas que afetam a saúde. 
HU, MANSON, STAMPFER, COLDITZ, LIU e SOLOMON (2001) constataram que 
91% dos casos de diabetes tipo II diagnosticados entre 84.000 mulheres enfermeiras 
estudadas, estavam relacionados com o estilo de vida. O chamado comportamento 
de risco incluía, além da vida sedentária, os seguintes hábitos: dieta pobre em fibras, 
consumo excessivo de gorduras, aumento da glicemia e dependência do cigarro.

Pessoas inativas apresentam risco quase duas vezes superior de 

desenvolver doença coronária - DAC - quando comparadas às praticantes 
sistemáticas de atividades físicas. Para DIAS DA SILVA (1999) a inclusão da prática 

de exercícios em conjunto com outros comportamentos saudáveis ajuda a prevenir 

evento coronário inicial (prevenção primária), facilita a recuperação do paciente pós- 

infarto ou cirurgia de revascularização e diminui o risco de eventos cardíacos 

recorrentes (prevenção secundária).
Uma das publicações da HARVARD CENTER FOR CÂNCER 

PREVENTION (1996), atribuiu percentuais significativos ao estilo de vida como fator 

responsável pelas mortes provocadas pelo câncer. O estudo aponta que 30% do total 
das mortes aconteciam devido ao hábito de fumar, 30% em consequência do tipo de 

alimentação inadequado, 5% relacionado com os fatores ocupacionais e 2%
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provocado pela poluição ambiental. Fatores ambientais e estilo de vida associado à 
herança genética seriam os responsáveis pelo aparecimento precoce da maior parte 
das doenças crónicas.

As bases biológicas em que se baseiam as hipóteses de que o genoma 
humano necessita de atividade física para manter a saúde podem estar apoiadas no 
enfraquecimento e diminuição da massa muscular. BOOTH et al. (2002) defenderam 

a tese de que o genoma humano permaneceu, na sua maior parte, inalterado nos 
últimos 10.000 anos e que ele se desenvolveu para suportar taxas metabólicas 
elevadas e atividades que exigem força.

Na verdade, o homem precisa adotar estilo de vida ativo do ponto de 

vista físico. A diminuição do trabalho muscular e do metabolismo associado à 

inatividade física e ao envelhecimento contribui para provocar o aparecimento de 
doenças. A perda de massa muscular relacionada à idade é lenta entre os 25 e os 

50 anos, mas é acelerada após os 50 anos. O treinamento físico regular pode 

aumentar a força e a resistência nos idosos, mas não consegue impedir totalmente a 

perda de massa muscular (POWERS & HOWLEY, 2005).

O aumento da resistência à insulina no tecido muscular vítima da 

sarcopenia é uma das doenças associadas à vida sedentária que acaba 

desencadeando outras doenças como os diabetes tipo 2, as coronariopatias, a 

hipertensão arterial e, provavelmente, até alguns tipos específicos de câncer. O 

enfraquecimento dos músculos, pouco solicitados na maior parte das atividades 

diárias, também contribui para o aparecimento da osteoporose e fragilidade física.

Estudos recentes fortalecem a hipótese de que os seres humanos 

primitivos tiveram seus genomas programados para suportar atividades físicas 

intensas, necessárias para a sobrevivência. Se no passado o homem precisava da 

força física para sobreviver às agressões da natureza, caçar ou pescar o alimento, 

atualmente precisa do exercício físico regular para experimentar os seus efeitos 

benéficos para a saúde física e mental.
O papel do exercício físico na medicina preventiva e na reabilitação de 

determinadas doenças é, a cada dia, mais enfatizado na tentativa de erradicação do 

sedentarismo, que constitui um dos principais fatores de risco para as sociedades 

ocidentais. NELSON et al. (2007), em estudo publicado na revista Medicina & Ciência
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em Esportes & Exercícios, relaciona os benefícios associados ao exercício físico 
regular quando aplicado ao tratamento de doenças crónicas como: hipertensão 
arterial, doença vascular periférica, diabetes tipo 2, obesidade, colesterol alto, 
osteoporose, osteoartrite, claudicação, doença pulmonar obstrutiva crónica e doença 
aterosclerótica coronária.

No inicio da década de 60, alguns médicos começaram a indicar e a 
envolver seus pacientes cardíacos em programas de treinamento aeróbio. Em 1854, 
o médico irlandês William Stokes escreveu que: "os sintomas de debilidade do 

coração podem ser afastados com programas de ginástica ou caminhadas". O maior 

problema enfrentado nas últimas décadas do século passado foi superar a percepção 
predominante que via o paciente que sofreu um infarto do miocárdio como um 

inválido permanente. O exercício físico, por exemplo, continua sendo a pedra angular 
da reabilitação cardíaca e componente importante dos programas de prevenção das 

doenças coronárias (KAVANAGH, 2000).

Em combinação com outras estratégias, como cessar de fumar e 

controle na ingestão de dietas ricas em gordura é possível reduzir os sintomas, 

aumentar a aptidão cardiopulmonar, melhorar o perfil lipídico, diminuir a pressão 

arterial, combater a obesidade e os diabetes tipo 2, melhorar a função endotelial, 

evitar a depressão, melhorar a qualidade de vida e reduzir a possibilidade de morte 

súbita e de ataques cardíacos recorrentes.
Esta formidável lista de benefícios antes estava ao alcance apenas dos 

pacientes em fase de recuperação após infarto do miocárdio ou cirurgia de 

revascularização do músculo cardíaco. Atualmente, os programas de exercícios 

especializados também são indicados para pacientes com insuficiência cardíaca 

estável, para os que receberam transplante de coração, para pacientes que foram 

submetidos a angioplastia, para aqueles que usam marca-passo cardíaco e para os 

pacientes que fizeram cirurgia para substituir ou corrigir válvulas doentes do coração. 

(KAVANAGH, 2000).
A importância dos programas de exercícios físicos também foi 

enfatizada em dois estudos que comprovaram a estabilização ou a redução do 

processo de aterosclerose. Nos Estados Unidos o Programa Ornish de Estilo de 

Vida, que combinava exercícios físicos diários com dieta pobre em gorduras e
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Na maioria dos países, inclusive no Brasil, as metas determinadas 
pelas associações nacionais e internacionais que advogam a necessidade do 
treinamento físico regular ainda não foram atingidas. Programas de reabilitação 

cardíaca que incluem exercícios físicos são subestimados e pouco usados; calcula- 
se que apenas 20% a 30% dos potenciais candidatos são estimulados e participam 

destes programas (KAVANAGH, 2000).
Na verdade, é preciso que todos os profissionais ligados à área de 

saúde enfrentem o desafio que representa facilitar o acesso e conseguir que os 

indivíduos realizem as sessões de exercícios físicos de forma regular.
A sociedade ocidental, com seus avanços tecnológicos, mudou o tipo 

de enfermidade, substituindo de maneira geral os transtornos infecciosos e agudos 

pelas doenças crónicas. Aumentou a expectativa de vida, mas provocou um estado 

de enfermidade permanente que produz certas limitações e riscos diretamente 
associados ao estilo de vida (BLASCO, 2000). À medida que a tecnologia liberou o 

homem das tarefas que exigiam grandes doses de esforço físico, provocou o 

aparecimento de um dos principais fatores de risco: a vida sedentária.
Tal comportamento, distante do ideal em relação à saúde, é o principal

técnicas de redução do estresse, obteve êxito no tratamento de pequeno número de 
pacientes coronarianos (ORNISH, BROWN, SCHERWITZ, BILLINGS & 
ARMSTRONG, 1990).

Estudo semelhante realizado na Alemanha (Heidelberg) demonstrou, 
conforme HAMBRECHT, NIEBAUER, MARBURGER, GRUNZE, KALBERER, 
HAUER, SCHLIERF, KLUBER e SCHULER (1993), que a combinação da dieta 
preconizada pela AMERICAN HEART ASSOCIATION com um protocolo de 
treinamento físico vigoroso levou número significativo de pacientes à estabilização da 
doença e à redução do tamanho das placas de aterosclerose. A estabilização da 
doença e a redução do tamanho das placas nos dois estudos identificaram o 
programa de exercícios físicos como o principal procedimento responsável pelos 
resultados obtidos. Entretanto, em que pese os avanços conseguidos nas últimas 
décadas do século vinte com a aplicação dos exercícios físicos como parte dos 
programas de prevenção e reabilitação das doenças do coração, estamos longe do 
ideal.
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motivo de morte no mundo desenvolvido, responsável por um quarto do total de 
mortes devido a doenças do coração (DALY, 2002). Os efeitos benéficos dos 
exercícios físicos regulares não devem ser considerados apenas nos programas de 
reabilitação, mas num conceito mais amplo, que inclui aspectos como o bem-estar e 
a potencialização das capacidades individuais. A partir dos 30 anos, a capacidade 
do sistema cardiopulmonar decresce paulatinamente, diminuindo a possibilidade de 
realizar trabalhos físicos.

A diminuição da capacidade biológica e dos ritmos metabólicos se 
estende também a outros sistemas, como a capacidade neuromuscular e a 
densidade das células ósseas. Existem evidências que mostram que a atividade 
física regular pode retardar os processos degenerativos mesmo para indivíduos de 
idade avançada. Também não podem ser omitidas as relações entre o exercício 

físico e o tratamento e prevenção de problemas psicológicos como ansiedade, 

estresse e depressão.
Para WILLIS e CAMPBELL (1992) é indiscutível que o exercício 

provoca efeitos psicológicos positivos. Estudos mais recentes relacionados com a 

educação do paciente e aspectos psicossociais dos programas de reabilitação 
cardíaca mostraram benefícios expressivos em relação à mortalidade, morbidade e 

qualidade de vida. LEITH e TAYLOR (1990) revisaram 81 estudos sobre os 

benefícios psicológicos do exercício, analisando as metodologias utilizadas. Do total 

de estudos revisados, 70% indicaram melhoras totais nos aspectos psicológicos 
analisados. A maioria dos estudos, cerca de 80%, constataram melhoras parciais 

relacionadas aos efeitos psicológicos positivos dos exercícios, reduzindo a ansiedade 
e a depressão (BESWICK, REES, WEST, TAYLOR, BURKE, GRIEBSCH, TAYLOR, 

VICTORY, BROWN & EBRAHIM, 2005).
Os mecanismos responsáveis por tais benefícios podem estar 

relacionados com alterações biológicas, como diminuição da tensão muscular, 

aumento da temperatura corporal e aumento da secreção de substâncias 

relacionadas com os estados de humor, tais como as endorfinas e outros 

neurotransmissores (BIDDLE & MUTRIE, 1991; PLANTE & RODIN, 1990). Entre os 

mecanismos psicológicos foram relacionados: aumento da auto-eficácia, o lazer e os 

relacionamentos sociais, aumento da independência funcional, promovendo retorno
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fatores
metas.

devem

Embora os resumos de diferentes investigações tenham destacado que 

os fatores de adesão mais importantes estejam relacionados com a motivação 

intrínseca ou própria do indivíduo, não existem dúvidas quanto ao valor da motivação 

extrínseca, que inclui os fatores ambientais.
A consideração da diversidade dos fatores que favorecem a adesão é 

de grande importância. Tais fatores podem ser classificados como antecedentes e 

consequentes, no favorecimento da adesão. São fatores antecedentes:

• (a) disponibilidade de tempo;

• (b) disponibilidade de instalações;

• (c) apoio social para a prática de exercícios;

KASL e COBB (1966) definem três comportamentos de saúde que 
ser considerados na prevenção para explicar as diferentes percepções e 

cognições que acompanham cada uma das situações: comportamento na saúde, 
comportamento frente ao sintoma e comportamento na doença. O comportamento na 
saúde seria “qualquer tipo de atividade realizada por uma pessoa que acredita estar 

saudável, com o propósito de prevenir doenças ou de detectá-las em um estágio 
assintomático”. O comportamento frente ao sintoma identificaria a pessoa "que se 

sente doente e inicia atividade com o propósito de definir seu estado de saúde e de 
descobrir o remédio adequado". Finalmente, o comportamento na doença “seria a 

atividade empreendida por aqueles que se consideram doentes, com o propósito de 

curar-se”.

mais rápido para o trabalho com consequente melhora da auto-estima (DALY, 2002).
Os efeitos terapêuticos psicológicos podem acontecer independente do 

tipo (aeróbio ou anaeróbio) e da intensidade do exercício (BERGER & OWEN, 1992). 
Também não depende da melhora da condição física ou de outros benefícios 
biológicos, o que significa que podem ser alcançados com outros tipos de atividades 
físicas que não implicam programas individualizados e supervisionados por 
professores de educação física. Apesar das evidências destacarem a importância 
dos exercícios físicos nos programas de prevenção e reabilitação, são vários os 

que comprometem a aderência ou o abandono antes de se atingirem as
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São fatores consequentes:

• (a) apoio social durante o exercício;

• (b) programas de intensidade moderada;

• (c) sentir prazer na prática de exercícios;

• (d) efeito estimulador da melhora da forma física;

• (e) percepção de boa saúde.

• (d) história pessoal de realização de exercícios;

• (e) auto-eficácia e automotivação elevadas;
• (f) atitude positiva frente ao exercício.

• (g) empenho dos médicos na indicação do programa

Entre as conclusões citadas na Dissertação de Mestrado - “Adesão ao 
Exercício Físico em Programa Privado de Reabilitação Cardíaca”, FRANULOVIC 

(2005), destaca-se a motivação intrínseca como principal fator de aderência. O apoio 
da esposa (ERLING & OLDRIDGE, 1985 citado por WEINBERG & GOULD, 2001) e 
o incentivo do médico também são determinantes para manutenção do 

comportamento ativo.
Do mesmo modo, há fatores antecedentes que podem favorecer a não 

aderência aos programas de condicionamento físico, a saber:

• (a) falta de tempo;

• (b) obrigações relacionadas ao trabalho ou à família;

• (c) ser fumante;

• (d) falta de história prévia de exercícios;

• (e) pessoas com sobrepeso;

• (f) expectativas elevadas em relação a resultados;

• (g) trabalhadores manuais.

ERLING, J.; OLDRIDGE, N.B. Effect of a spousal support program on compliance with cardiac 
rehabilitation. Medicine and Science in Sport and Exercise, v.17, p. 284, 1985.
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com

DALY (2002) inclui entre os fatores que interferem no tempo de adesão: 
o envelhecimento, o sexo feminino, a escolaridade, os benefícios percebidos, a 
angina (intensa dor torácica que ocorre quando o fluxo sangiiíneo coronário é 
inadequado para fornecer o oxigénio necessário ao coração) e o fato de não se 
aproveitar o tempo ocioso para prática de atividades físicas. A importância do 
exercício para uma vida saudável é inquestionável.

A maioria das pessoas que iniciam um programa de condicionamento 
físico tem consciência da necessidade de se ter uma vida ativa, porém, o número de 
desistência de programas de exercícios é significativo. Estudos realizados nos EUA 
mostraram que 76% a 82% das pessoas que começam um programa de exercícios 
físicos acabam desistindo. Nos programas de Reabilitação Cardíaca não é diferente: 
60% dos indivíduos que iniciam acabam abandonando antes de obter algum 
benefício. Nos Estados Unidos e na Austrália apenas 15% a 30% dos pacientes que 
sofreram infarto do miocárdio participam dos programas de reabilitação.

A despeito das evidências documentadas sobre os benefícios da 
reabilitação cardíaca para recuperação e redução da mortalidade após infarto do 

miocárdio, apenas um terço dos pacientes participam de tais programas (DALY, 
2002). No primeiro ano de reabilitação, os eventos fatais podem ser reduzidos em 

25% e o total de mortalidade devido às doenças cardíacas pode ser reduzido de 

forma significativa (O’ CONNOR, BURING, YUSUF, GOLDHABER, OLMSTEAD, 

PAFFENBARGER JÚNIOR & HENNEKENS, 1989).

BLASCO (2000) escreveu que existem inúmeros fatores associados à 
não adesão aos programas, tais como:

• (a) falta de apoio social durante o exercício;

• (b) programas de intensidade elevada;

• (c) não sentir prazer com o exercício (estados afetivos 
negativos);

• (d) ausência de estímulos para reforçar a aderência
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Mesmo considerando que fora do âmbito da população adulta saudável 
as investigações são escassas, os fatores de aderência e abandono são 
praticamente os mesmos (COOPER, 1996). A prática profissional também tem 
mostrado que, apesar da boa estrutura física dos locais que desenvolvem programas 
de reabilitação cardíaca e do grande número de clientes, há uma elevada 
rotatividade, sendo este um dos principais problemas enfrentados por estas 
instituições.

Não obstante os benefícios fisiológicos e psicológicos do exercício, 
incluindo redução de tensão e depressão, aumento da auto-estima, diminuição do 
risco de doença cardiovascular, melhor controle de peso e melhor funcionamento 
dos sistemas metabólico, endócrino e imunológico, apenas metade dos adultos que 
começam programas de atividades físicas continuam participando.

DISHMAN, SALLIS e ORENSTEIN (1985), indicaram que a adesão ao 
exercício físico em programas supervisionado está altamente relacionada com as 

doenças ateroscleróticas coronárias - DAC, fato que é corroborado por SALLIS e 
HOVELL (1990). Diferentemente destes dados, OKUMA (1997) citou que quanto 

menor o risco de doenças ateroscleróticas coronárias - DAC - maior a adesão. 
DISHMAN (1991) indicou que o conhecimento da incapacidade ou de fatores de risco 
não é capaz de promover um comportamento para o exercício. Relação negativa 

entre a ocorrência de doenças ateroscleróticas coronárias - DAC - e a prática de 

exercícios físicos também foi apontada por POWELL (1988).
KING, BLAIR, DISHMAN, POWELL e YEAGER (1992) e DISHMAN 

(1991), afirmam que os indivíduos com elevado risco têm tendência a uma menor 

adesão do que indivíduos sem risco para doenças ateroscleróticas coronárias - DAC 

Outras pesquisas detectaram que entre os indivíduos mais idosos é maior o índice de 

abandono (MYERS, WEIGEL & HOLLIDAY. 1989), fator que motiva este trabalho de 

investigação. O entendimento dos mecanismos que levam à participação em 

programas de exercício é muito estudado pelos cientistas atualmente. A maioria dos 

estudos recentes examina a participação em programas de exercício, focando-se no 

problema da aderência. Ou seja, uma vez fazendo exercícios, quem são os 

indivíduos que vão se manter ativos e quais serão os que vão desistir.
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mas não

■ Será que a evasão dos programas de condicionamento físico 

para indivíduos portadores de doenças cardiovasculares é menor entre os que 

procuram aderir ao programa de reabilitação cardíaca por motivo de infarto ou 

revascularização do miocárdio do que entre aqueles que aderem buscando o 

tratamento preventivo para manutenção da saúde física e mental?

■ Será que a evasão dos programas de condicionamento físico 

para indivíduos portadores de doenças cardiovasculares é menor entre os que 

conseguem manter boa assiduidade no inicio do programa?

Muitas pessoas aderem à prática de exercícios físicos, 
mantém este comportamento por tempo prolongado, fazendo com que o 
desenvolvimento da aptidão física e a melhoria da qualidade de vida não sejam 
obtidos (DISHMAN, 1991). Estudo realizado por CORTEZ (1985) estabeleceu que o 
maior índice de abandono acontece nos três primeiros meses e que, quanto menor o 
número de sessões frequentadas durante a semana, maior a probabilidade de 
interrupção. DALY (2002) em estudo de revisão sobre as barreiras que interferem na 
participação e aderência aos programas de reabilitação cardíaca, também constatou 
que o período crítico se encontra entre o terceiro e o sexto mês de treinamento, 
concluindo que após o sexto mês o índice de abandono diminui.

Este fato é de fundamental importância, pois mostra que, apesar dos 
benefícios do exercício levarem as pessoas a procurar um programa de exercício 

físico, eles não são suficientes para motivarem muitos alunos a continuarem o 
exercício por longo tempo. Mesmo para as pessoas que passaram por algum 
problema de saúde e que o exercício se tornou fundamental, a superação das 
barreiras iniciais não é tarefa fácil. Sabe-se também que, por outro lado, existem 
pessoas que iniciam e permanecem no programa por mais de dez anos. Os fatores 
que fazem com que as pessoas mantenham o comportamento de praticar exercício 

regularmente são conhecidos como determinantes.
Essas concepções naturalmente suscitam uma série de 

questionamentos sobre o processo de aderência de pessoas aos programas de 

condicionamento físico oferecidos pelas academias de ginástica, a saber:
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HIPÓTESES DESCRITIVAS6

6.1 Central

Complementares6.2

- O índice de evasão de programa de condicionamento físico 

especializado é menor entre os que procuram aderir ao programa de reabilitação 

cardíaca por motivo de infarto, revascularização do miocárdio e hipertensão, 

(comportamento na doença: a atividade empreendida por aqueles que se consideram 

doentes, com o propósito de curar-se), do que entre aqueles que aderem buscando o 

tratamento preventivo para combater os fatores de risco e preservar a saúde física e 

mental (comportamento frente ao sintoma: a pessoa que se sente doente e inicia 

atividade com o propósito de definir seu estado de saúde e de descobrir o remédio 

adequado).

Esses questionamentos poderiam ser observados na formulação de 

algumas hipóteses descritivas para estabelecer as relações existentes entre o tempo 

de aderência de pessoas de diferentes faixas etárias e o diagnóstico médico inicial 

que determinou a inclusão dessas pessoas em programa de condicionamento físico 
especializado.

- O índice de evasão das pessoas submetidas à programa de 

condicionamento físico especializado para prevenção e reabilitação cardíaca 

aumenta ou diminui na medida em que o grau de gravidade da doença 

cardiovascular é diagnosticado mediante avaliação médica inicial e está associado à 

idade das pessoas.
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PROPOSTA DE TESE DE DOUTORADO7

CASUÍSTICA8

Descrição da população8.1

Os conceitos e dados informativos encontrados na revisão de literatura 
nos levam a uma proposta de tese de Doutorado baseada na idéia da inexistência de 
trabalhos semelhantes. O objetivo é identificar a existência de tendências ou conjunto 
de tendências sociais e psicológicas responsáveis pela aderência de preventivos, 
hipertensos, infartados e revascularizados em programa de reabilitação cardíaca.

O método utilizado foi do tipo Exploratório Descritivo - tipo de pesquisa 
empregada para descrever fenômenos existentes, situações presentes e eventos, 
identificar problemas e justificar condições, comparar e avaliar o que os indivíduos 

estão desenvolvendo em diversas situações - visando aclarar fatos e situações, no 

caso, Programa de Prevenção e Reabilitação Cardíaca em academia especializada.

Fizeram parte do estudo 418 alunos / pacientes do sexo masculino que 

participaram ou participam de programa de condicionamento físico individualizado 

em clínica especializada para prevenção e reabilitação cardíaca. Todos eram 

oriundos de diferentes classes sociais, com idade cronológica acima dos 27 anos.

- O índice de evasão de programa de condicionamento físico 
especializado para pessoas diagnosticadas como infartadas, revascularizadas, 
hipertensas e preventivas é menor entre os que conseguem manter boa assiduidade 
no início do programa.
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8.2 Coleta de dados.

8.3 Instrumentos da Pesquisa

Os dados foram coletados na cidade de São Paulo, em Clínica 

Especializada em Prevenção e Reabilitação Cardíaca — Fitcor Aptidão Física e 

Saúde - mediante levantamento histórico de fichas de treinamento de alunos / 

pacientes que participaram e, em alguns casos, ainda participam de programas de 

condicionamento físico, desde o inicio da década de 1970.

O instrumento de pesquisa denominado "Ficha de Controle Individual 

de Condicionamento Físico” - criado e desenvolvido pelo pesquisador foi 

empregado para obter informações relacionadas com a evolução e o tempo de 

aderência de alunos / pacientes a programa de condicionamento físico. Além dos 

dados pessoais e das informações relacionadas com as últimas avaliações, através 

de eletrocardiograma de esforço, a “Ficha de Controle Individual de 

Condicionamento Físico” permite o controle das variáveis fisiológicas (frequência 

cardíaca e pressão arterial) antes e durante o treinamento.

O acompanhamento individualizado, com o registro das variáveis 

fisiológicas, é o instrumento comprobatório da presença dos alunos / pacientes nas 

sessões semanais e foi utilizado para coletar dados sobre o tempo de aderência no 

programa de condicionamento físico oferecido pela Fitcor Aptidão Física e Saúde na 

cidade de São Paulo. O referido instrumento é constituído por conjunto de 

informações organizadas, visando obter dados sobre avaliações cardiológicas, 

prescrição de treinamento e condutas relacionadas com o tempo de adesão das 

pessoas ao programa de condicionamento físico. Neste trabalho, as informações 

foram utilizadas para determinar o tempo de permanência dos alunos / pacientes nos 

programas de condicionamento físico em prol da prevenção e reabilitação cardíaca.
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8.4 Procedimentos do Estudo

8.4.1 Primeira fase

Segunda fase8.4.2

A primeira fase foi marcada pelo levantamento de informações 

pertencentes ao banco de dados das pessoas que frequentaram o Programa de 

Condicionamento Físico da Fitcor, Aptidão Física e Saúde, na Cidade de São Paulo 

desde 1972.

Esta fase se caracterizou pela inclusão das fichas de 418 alunos / 

pacientes, com idade cronológica entre 27 e 79 anos, que foram separados 

aleatoriamente dentro de um universo de mais de 8.000 sujeitos. O objetivo foi 

levantar e obter o total numérico das participações desses, nas sessões de 

exercícios físicos durante o período que permaneceram no programa, nas últimas 

três décadas. As informações que foram coletadas permitiram que o pesquisador 

pudesse identificar o tempo de aderência e sua afinidade com o diagnóstico médico 

inicial (um dos principais objetivos da pesquisa).

Os dados que foram levantados permitiram que o pesquisador reunisse 

informações sobre a importância da prescrição e supervisão dos exercícios físicos 

com o intuito de evitar evasão precoce do programa. Serviram, também, para orientar 

o trabalho de abordagem dos médicos cardiologistas com os pacientes, com o 

objetivo de reforçar a necessidade dos sujeitos mudarem seus estilos de vida quanto 

aos fatores que colocam em risco a saúde física e mental das pessoas. Essa fase 

foi marcada, também, pela organização de protocolos individualizados em torno do 

tempo médio de aderência das pessoas no programa de condicionamento físico - 

separados em grupos conforme diagnóstico inicial de hipertensão, infarto, 

revascularização e de portadores de fatores de riscos de doenças cardiovasculares.
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8.4.3 Terceira fase

8.4.4 Quarta fase

Esta fase foi caracterizada pela digitação das informações coletadas 
junto às fichas de controle de frequência de cada aluno / paciente em relação ao 
tempo de aderência e o número de sessões frequentadas durante o período de 
adesão ao programa.

A classificação utilizada pela SBC é preconizada na V Diretriz de 

HAS, esta classificação, descrita na tabela abaixo, é idêntica à utilizada no VI JNC 

americano.

Os dados foram incluídos numa planilha do programa Excel e 
separados em quatro grupos de alunos / pacientes, a saber:

• Preventivos - alunos / pacientes com fatores de risco 
identificados na anamnese e na avaliação diagnóstica (diabetes, tabagismo, 
circunferência abdominal, vida sedentária, idade, etc), mas assintomáticos e sem 

diagnóstico de doença aterosclerótica coronária - DAC.

• Hipertensos - alunos / pacientes em tratamento farmacológico 

de hipertensão arterial confirmada nas avaliações diagnósticas realizadas, pressão 
arterial sistólica de repouso acima de 140 mmg e diastólica acima de 90 mmg. No 

eletrocardiograma de esforço as respostas de pressão também ficaram acima dos 

padrões considerados normais para a intensidade de esforço em todos estágios da 

avaliação.
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QUADRO 1 - A - Hipertensão Arterial Sistémica - Classificação da HAS.

Nível da Pressão Arterial Classificação

<120 sistólica e < 80 diastólica Ideal

<130 sistólica e < 85 diastólica Normal

130-139 sistólica ou 86-89 diastólica Normal-alta

140-159 sistólica ou 90-99 diastólica Hipertensão Estágio 1

160-179 sistólica ou 100-109 diastólica Hipertensão Estágio 2

>110 diastólica ou > 180 sistólica Hipertensão Estágio 3

Diastólica normal com sistólica > 140 Hipertensão Sistólica Isolada

QUADRO 1 - B - Hipertensão Arterial Sistémica - Classificação da HAS:

Nível da Pressão Arterial Classificação

<120 sistólica e < 80 diastólica Normal

Pré-Hipertensão<= 139 sistólica e <= 89 diastólica

Hipertensão Estágio 1140-159 sistólica ou 90-99 diastólica

Hipertensão Estágio 2>100 diastólica ou > 160 sistólica
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8.5 Tratamento estatístico

• Revascularizados - alunos / pacientes que iniciaram o programa 
de reabilitação cardíaca com exercícios físicos individualizados após cirurgia de 
revascularização (by pass) para colocação de pontes em artérias coronárias. Foram 
incluídos neste grupo os pacientes infartados ou não, com pontes de safena, 
mamária ou ambos procedimentos e;

• Infartados - alunos / pacientes que iniciaram o programa de 
reabilitação cardíaca após evento coronariano diagnosticado. O critério básico para 
a inclusão no grupo foi o infarto, independente da extensão e localização da necrose 
no músculo cardíaco.

As informações coletadas nas “Fichas de Controle Individual de 

Condicionamento Físico” permitiram que o pesquisador fizesse divisão dos grupos 
de acordo com diagnóstico médico inicial, idade de entrada no programa de 

exercícios físicos, número de meses de aderência ao programa e número de sessões 
mensais de treinamento. As análises estatísticas em torno desses grupos contaram 

com a colaboração e acompanhamento do Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo.
Os resultados obtidos permitiram caracterizar as relações entre os 

motivos que justificaram a entrada dos alunos / pacientes no programa e o tempo de 

permanência. Também permitiram observar a interferência da idade de entrada no 

número de sessões frequentadas, de modo a responder às hipóteses formuladas em 

torno dos motivos das entradas (motivo que levou o aluno / paciente a ser 
encaminhado ao programa de prevenção e reabilitação cardíaca: prevenção (1), 

hipertensão (2), revascularização (3) ou infarto (4); da Idade (anos) - idade do 

paciente no início do programa; do tempo (meses) - tempo de permanência no 

programa e da frequência — número de sessões frequentadas pelo aluno / paciente 

mês a mês).
O número de presenças no primeiro mês foi contado a partir da data de 

início do treinamento até a última sessão realizada no mês.
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Procedimentos Éticos do Estudo8.6

APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E CONCLUSÃO DOS9. RESULTADOS

Todos foram submetidos a eletrocardiograma de repouso e esforço e, 

em alguns casos, a outros procedimentos de avaliação, invasivos ou não. Assim, 

toda a perspectiva desse levantamento oportunizou o desenvolvimento do presente 

estudo com alunos / pacientes que participaram, ou ainda participam, do programa 

de condicionamento físico da academia, que ocupa espaço social representativo no 

oferecimento de programas voltados para a manutenção da saúde e qualidade de 

vida. Em suas concepções, a Organização Mundial da Saúde - OMS, define a saúde 

como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. A qualidade de vida 

é definida como a capacidade das pessoas de realizar tarefas musculares de 

maneira satisfatória, seja para fins da saúde física e mental e/ou para as práticas

A seguir serão apresentados e analisados os principais resultados 

obtidos a partir das “fichas de controle individual de condicionamento físico”. As 

fichas foram selecionadas ao acaso, a partir do arquivo da Fitcor Aptidão Física e 

Saúde, academia que mantém, há trinta e cinco anos, programa de condicionamento 

físico especializado na cidade de São Paulo. Os alunos / pacientes da amostra 

foram subdivididos em grupos, de acordo com o diagnóstico médico inicial, após 

avaliação pré-exercício e exame clínico.

Num primeiro momento, o projeto de pesquisa foi submetido à 

apreciação do orientador que apresentou um conjunto de sugestões que nos levou a 

buscar na literatura temáticas relacionadas com saúde pública e prevenção de 

doenças degenerativas. Por conseguinte, os procedimentos adotados durante o 

desenvolvimento da pesquisa foram aprovados pelo Comité de Ética e Pesquisa da 

Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, com o 

Protocolo de Pesquisa número 2006/48 (APÊNDICE).
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sociais e esportivas. Vale ressaltar que o referido programa de condicionamento 
físico tem como meta devolver a auto-estima e estimular o retorno ao trabalho e à 
vida social, visando os preceitos da OMS.

A principal variável escolhida foi aquela que identificava o motivo que 
levou o aluno / paciente a iniciar o programa de condicionamento físico e que 
permitiu caracterizar o comportamento de aderência mantido pelos sujeitos dos 
quatro grupos pesquisados durante as últimas três décadas. O motivo de ingresso foi 
correlacionado com o tempo de permanência no programa e com a idade cronológica 
no momento de entrada.

À vista do levantamento de informações, de análise e de interpretação 

estatística dos dados obtidos das variáveis: idade, tempo de permanência no 
programa, número de sessões frequentadas e motivo que justificou a indicação para 
o programa de condicionamento físico, o pesquisador optou por receber apoio 
estatístico de professores / pesquisadores do Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo. Os procedimentos estatísticos estão apresentados no 

esquema abaixo.

Estruturalmente, os valores obtidos foram apresentados em tabelas e 
figuras, contendo os resultados encontrados no âmbito geral e dentro de cada uma 
das quatro categorias dos 418 sujeitos que foram classificados como infartados, 
revascularizados, hipertensos e preventivos.
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QUADRO 2 - Métodos estatísticos empregados.

Método

Análise descritiva univariada. da

Análise de sobrevivência

deprograma

Análise descritiva da idade de entrada no programa9.1

Modelos Lineares Generalizados 
Mistos

Descrição 

amostra.

Avaliar a influência de fatores que 

interferem no tempo que os alunos / 

pacientes permanecem no programa 

de condicionamento físico.

que 

o 

exercícios físicos.

Esses protocolos permitiram a realização de um conjunto de 

procedimentos que ora passamos apresentar e analisar. Com os dados disponíveis, 

foi realizada análise descritiva para avaliar se o infarto do miocárdio, a 

revascularização do miocárdio e a hipertensão arterial poderiam ser motivos mais 

fortes do que a prevenção para garantir maior tempo de aderência ao programa.

Os resultados obtidos através das “fichas de controle individual de 

condicionamento físico” demonstraram que a idade de entrada no programa tinha 

relação com a aderência dos sujeitos que compunham os quatro grupos 

pesquisados. A idade mediana dos alunos / pacientes que ingressaram no programa 

de condicionamento físico girava em torno de 53 anos, coincidindo com a média da 

idade dos 418 sujeitos pesquisados, conforme representação gráfica da FIGURA 1.

Objetivo

das características

Avaliar a influência dos fatores na 

frequência (mensal) dos alunos / 

pacientes que estão ainda 

frequentando
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Os resultados obtidos mostraram também que, aproximadamente 140 

alunos / pacientes estavam concentrados na faixa dos 50 aos 55 anos de idade. A 

representação gráfica denominada de Box-Plot permitiu identificar o percentual de 

distribuição da amostragem por faixas etárias, cuja visualização esta representada na 

FIGURA 2.

FIGURA 1 - Distribuição da frequência de idade cronológica dos 418 alunos / 
pacientes.
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Esses resultados coincidem com estudos / pesquisas que mostraram 

maior incidência de doenças coronarianas em pessoas do sexo masculino com idade 

acima dos 45 anos. Observou-se também que a maior concentração da amostragem 

estava entre sujeitos com 47 e 58 anos de idade, que coincide com o aparecimento 

de sintomas e, como consequência, com visitas mais frequentes aos cardiologistas.

CD
CO

No que diz respeito à análise e interpretação dos motivos de entrada 

dos alunos / pacientes pertencentes aos quatro grupos estudados, os dados estão 

apresentados na TABELA 1. A representação dos dados mostra, ainda, que o 

número de alunos / pacientes dos grupos hipertensos, revascularizados e infartados,

FIGURA 2 - Distribuição da frequência de idade, acima e abaixo da média da 

idade cronológica (53 anos), dos 418 alunos / pacientes.

O que podemos observar é que 50% dos alunos / pacientes dos quatro 

grupos pesquisados tinham entre 47 e 58 anos de idade quando começaram a 

participar do programa de condicionamento físico. A concentração dos demais 

estava acima dos 58 ou abaixo dos 47 anos de idade.
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Total

13818 14 84 19 3Prevenção

43 23 6 896 11Hipertensão

22 12058 320 8Revascularização

16 7 7111 316Infarto

38 418216 904430Total

Motivo da 
Entrada

TABELA 1 - Distribuição das frequências dos motivos de entrada no programa 

por faixa etária e grupos de alunos I pacientes.

Essas informações possibilitaram a interpretação dos resultados 

mediante a comparação entre os quatro grupos pesquisados. A distribuição dos 

motivos de entrada no programa de condicionamento físico, por faixa etária, pode ser 

visualizada na TABELA 2. Lá os números confirmam que, do total da amostra, os 

ingressantes mais numerosos pertencem ao grupo preventivo e ao grupo que se 

submeteu a tratamento cirúrgico. A média de idade dos alunos / pacientes (53 anos) 

que fizeram parte do estudo serviu como linha divisória entre as duas faixas etárias 

consideradas para as interpretações subsequentes em relação ao número de 

pacientes e motivo de entrada.

com idade cronológica até 47 anos, é menor quando comparados com o grupo de 

preventivos.

Dado interessante revelado é que a ausência de alunos / pacientes no 

grupo de revascularizados com menos de 37 anos de idade confirmou que a 

necessidade de procedimentos invasivos não ocorre, com frequência, antes dos 40 

anos em pessoas do sexo masculino.

Faixa Etária
27 |- 37 37 |- 47 47 |- 57 57 |- 67 67 |- 79
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Motivo da Entrada Total

Prevenção 83 55 138

Hipertensão 40 49 89

Revascularização 47 73 120

Infarto 37 34 71

211207 418Total

Pode-se dizer que os alunos / pacientes pertencentes ao grupo dos 

preventivos representavam 33% da amostragem geral. Do total dos preventivos, 60% 

se encontravam entre os alunos / pacientes com idade entre 27 e 53 anos, 

percentual que revela interessante preocupação dos mais jovens com as condições 

de saúde. Por conseguinte, o grupo mais numeroso entre os alunos / pacientes com 

idade entre 27 e 53 anos. Os 40% restantes aderem ao programa de 

condicionamento físico, com idade entre 53 e 79 anos.

O menor número de alunos / pacientes preventivos com mais de 53 

anos pode ter ligação com o envelhecimento - variável que poderia ser vista como 

responsável pelo aumento numérico de pessoas com problemas de saúde ligados ao 

sistema cardiorrespiratório, entre outras doenças degenerativas. Os dados 

apontaram, ainda, que o grupo denominado de revascularizados representou 29% da 

amostragem geral. Como era de se prever, os grupos dos sujeitos que se 

submeteram à cirurgia de revascularização do miocárdio é mais numeroso em 

relação à procura por programas especializados entre os alunos / pacientes com 

mais de 53 anos de idade, representando um percentual numérico de 61 % do total 

dos grupos pesquisados.

TABELA 2 - Distribuição dos motivos de entrada dos grupos de alunos / 
pacientes por faixa etária.

Faixa Etária
27 |- 53 53 |- 79
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Também não deixa de ser significativo, perante os grupos estudados, o 
número de alunos / pacientes que foram submetidos a cirurgia de revascularização 
do miocárdio com idade entre 47 e 57 anos. A importância da prevenção fica bem 
caracterizada e indica a necessidade das pessoas frequentarem mais assiduamente 
os consultórios dos cardiologistas, visando às mudanças de hábitos para evitar a 
necessidade da implantação de pontes para restabelecimento da circulação 
miocárdica. Esse percentual confirma a importância das condutas e atitudes das 
pessoas quanto à prevenção precoce para evitar a necessidade de intervenções 
invasivas nesta fase da vida. Vale ressaltar, ainda, que alunos / pacientes 
revascularizados com idade abaixo dos 53 anos representaram apenas 39% da 
amostra do grupo. Mudanças no estilo de vida, tratamento com drogas e novos 

procedimentos de intervenção têm contribuído para a diminuição das cirurgias de 
revascularização com a colocação de pontes miocárdicas.

O grupo dos alunos / pacientes diagnosticados como infartados, por 

outro lado, representou 17% da totalidade da amostragem. Observou-se que, 52% 
dos sujeitos deste grupo, aderiram ao programa com idade abaixo dos 53 anos, e 
que 48% dos alunos / pacientes ingressaram com idade cronológica acima da média 

de idade da amostragem. Esse grupo foi o que apresentou distribuição percentual 

mais homogénea quanto aos motivos de entrada no programa entre as duas faixas 

etárias. Diríamos que o número de pacientes infartados com menos de 53 anos 

poderia ser menor, se estes procurassem os cardiologistas logo nos primeiros 

sintomas e adotassem condutas e atitudes quanto à prevenção das doenças 

cardiorrespiratórias. A aderência ao programa de condicionamento físico, entre 

outras mudanças nos hábitos de vida, deveria fazer parte dessas iniciativas.

O grupo dos alunos / pacientes hipertensos, que representou 21% da 

totalidade da amostra, mostrou, na divisão por faixa etária, que 45% dos sujeitos 

estavam abaixo dos 53 anos e que 55% estavam acima da média de idade da 

amostragem. Esses percentuais mostraram que a hipertensão arterial, fator de risco 

reconhecido para doenças das coronárias e do coração, pode encontrar na prática de 

exercícios físicos importante parceiro para o tratamento juntamente com as drogas 

indicadas para esta finalidade. Dado representativo desses resultados está 

associado com o comportamento de aderência do grupo dos hipertensos, que não
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encaram os programas de condicionamento físico, as condutas de prevenção e o uso 
de medicamentos com a seriedade necessária.

Constatou-se ainda que 62% dos alunos / pacientes que fizeram parte 
do total da amostra pertenciam aos grupos dos preventivos e dos revascularizados - 
número que poderia revelar tendência dos sujeitos em relação à procura por 
programas de condicionamento físicos especializados oferecidos por academias que 
atuam na área da saúde física e mental.

O que se observa é que existe relação entre as faixas etárias e o 
aparecimento de doenças coronarianas. A idade cronológica, por si só, representa 
fator de risco que deve ser considerado tanto pelos especialistas como pelas 
pessoas no contexto social. Os dados apresentados na TABELA 2 demonstram a 
importância de mudanças no estilo de vida antes dos 53 anos de idade, visando o 
tratamento da hipertensão e o combate aos fatores de risco que podem levar ao 
infarto e à revascularização. O número não menos expressivo de hipertensos, 
infartados e revascularizados, com idade inferior a 53 anos, justifica visitas periódicas 
ao cardiologista e a inclusão precoce dos exercícios físicos nos programas de 

prevenção.
O que pode ser observado é a diminuição da participação dos alunos / 

pacientes preventivos na amostra com idade superior a 53 anos, fase da vida onde 
prevalecem as doenças do aparelho circulatório. O grupo dos preventivos, embora 

numeroso na faixa etária compreendida entre 27 e 53 anos, precisa ser motivado 

para não desistir do condicionamento físico e continuar combatendo as causas que 
justificaram sua inclusão no programa. À medida que as pessoas se aproximam da 

meia idade, a necessidade de ser produtiva e bem-sucedida supera o prazer pela 

prática de atividades físicas e esportes e repercute também na dificuldade de se 

manter ativo em programas de condicionamento físico especializados (WEINBERG & 

GOULD, 2001).
Na distribuição dos percentuais do motivo de entrada no programa de 

condicionamento físico associado às diferentes faixas de idade dos quatro grupos - 

preventivos, hipertensos, revascularizados e infartados - é possível observar, 

conforme demonstrado na FIGURA 3, que a proporção dos alunos / pacientes do 

grupo dos preventivos diminui com o avanço da idade cronológica.
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FIGURA 3 - Distribuição das frequências dos percentuais obtidos em relação à 

faixa de idade cronológica dos grupos preventivos, hipertensos, 
revascularizados e infartados.
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Uma das hipóteses para justificar essa diminuição dos preventivos 

após os 53 anos pode ser explicada pela procura por academias não especializadas. 

Essa tendência, depois do período de readaptação ao treinamento e de 

conscientização sobre os próprios limites, pode ser atribuída às condutas das 

pessoas de se afastarem da convivência com as doenças e de se vincularem a 

programas dirigidos para pessoas consideradas saudáveis. Outra hipótese sugere 

que a despeito dos benefícios sociais, de saúde e pessoais do exercício físico, 

muitos sujeitos ainda preferem não participar das sessões de treinamento, alegando 

falta de tempo, falta de energia e de motivação como razões primárias para a 

inatividade (CANADIAN FITNESS AND LIFESTYLE RESEARCH INSTITUTE, 1996, 

citado por WEINBERG & GOULD, 2001).

16%
8%irJ

21%3
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9.2 Análise descritiva dos motivos relacionados com o abandono do 
programa de condicionamento físico especializado

Essa variável pode ter relação com o entrosamento entre as condutas 

e atitudes individuais e sociais ligadas à qualidade de vida, que não foram 

consideradas no presente estudo.

Os problemas relacionados com a saúde física e mental e com o 

envelhecimento das pessoas são muito complexos para serem analisados e 

conceituados em sua totalidade. O fato é que as atividades físicas são benéficas 

para todas as pessoas, de todas as idades, desde a infância até a velhice.

O envelhecimento aumenta a incidência de doenças degenerativas, 

mas não parece ser motivo suficientemente forte para impedir a evasão dos 

programas especializados - supervisionados por cardiologistas e professores de 

educação física - oferecidos em academias diferenciadas e hospitais. Mesmo os 

programas supervisionados à distância encontram dificuldades para motivar a 

participação e a aderência.

EVENSON e FLEURY (2000) concluíram que número significativo de 

pacientes com indicação para a reabilitação cardíaca não participavam dos 

programas externos. Através de pesquisa enviada pelo correio, os pacientes 

responderam que uma das principais barreiras para o ingresso no programa era de 

ordem financeira. A falta de motivação, o conflito com o horário de trabalho, a falta de 

apoio e de cobrança do médico também se apresentaram como motivos apontados 

pelos pacientes para justificar a ausência nos programas de treinamento e 

reabilitação.

Importante ressaltar que, no nosso estudo, 92% dos alunos / pacientes 

interromperam espontaneamente, por motivos desconhecidos, suas participações no 

programa. A razão mais freqúente apontada é a falta de tempo, 69% dos praticantes 

de exercícios usaram este argumento como principal barreira de aderência 

(CANADIAN FITNESS AND LIFESTYLE RESEARCH INSTITUTE, 1996). Em alguns 

casos, provavelmente, porque se transferiram para outros locais de atendimento.
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FIGURA 4

Alguns motivos podem ser observados, por exemplo, na representação 

dos dados das causas das interrupções demonstradas na FIGURA 4.

Outros 
87%

Motivo Grave —
2%

Não Parou
6% Transferência

5%

Constatou-se que 2% das interrupções por parte dos alunos / pacientes 

ocorreram por razões forçadas tais como: cirurgia de revascularização, infarto do 

miocárdio, câncer ou por óbito. A denominação motivo grave corresponde aos 

sujeitos que faleceram, foram acometidos pelo câncer, sofreram revascularização ou 

infarto enquanto ainda estavam vinculados ao programa de condicionamento físico. 

O baixo índice de interrupções devido a motivo considerado grave também pode ser 

explicado pela falta de informações sobre os alunos / pacientes após sua saída do 

programa. Tal constatação revela a importância da identificação dos motivos do 

afastamento para explicar melhor a razão da interrupção do treinamento.

Na TABELA 3, em que as idades são categorizadas em faixas com 

amplitude de 10 anos, encontramos a descrição representativa da distribuição dos 

motivos de afastamento do programa em cada faixa etária, em todos os grupos 

estudados. Do total de alunos que ingressaram no programa - 418 - poucos, dos que 

interromperam, puderam ter o motivo identificado. A maioria para e não comunica as

- Distribuição das causas de afastamento do programa de 

condicionamento físico.
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TABELA 3 Distribuição das frequências dos motivos de abandono do

programa por parte dos alunos / pacientes quanto à faixa etária.

Total

20 0 4Óbito

2 0 0 20 0Revascularização
0 0 0 110In farto

1 0 10 00Câncer
13 6 5 2400Não Parou

110 5 2022Transferência
31 366771894128Outros

41890 382164430Total

Motivo da 
Interrupção 67 |- 79

1

razões que justificaram a decisão e, infelizmente, a academia não investigou a 

causa. Os alunos que ingressaram no programa com idade entre 27 e 37 anos 

apresentaram menor tempo de permanência.

Os motivos do abandono fazem, portanto, parte do processo 

fundamental, não apenas para se identificar o número de desistentes, mas também 

para contabilizar as interrupções sem justificativas. Os resultados apontaram um 

significativo índice de evasão por motivos desconhecidos entre todos os alunos / 

pacientes, de todas as faixas etárias, especialmente entre aqueles sujeitos que 

iniciaram o programa com idade cronológica entre 47-57 anos. Importante destacar 

que 50% da amostra estava incluída nesta faixa etária.

Ficou evidente que em todos os grupos estudados, aconteceram 

desistências do programa, sendo que entre elas o motivo principal não foi 

identificado. Os resultados mostraram, na FIGURA 5, que entre os grupos 

estudados o maior índice de abandono espontâneo do programa, sem considerar o

Faixa Etária
27 |- 37 37|-47 47 |-57 57 |-67

1
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k

tempo de permanência, aconteceu no grupo preventivo - 34% - da amostragem total. 

O elevado percentual de evasão pode ser explicado pela falta de identificação do 

grupo, principalmente dos mais jovens, com o programa de reabilitação cardíaca. 

Após período inicial de adaptação ao treinamento, os mais aptos acabam procurando 

academias que atendem sujeitos saudáveis, aumentando o número daqueles que 

abandonam sem motivo identificado na pesquisa.

A menor taxa de abandono espontâneo, conforme pode ser observado, 

ficou com o grupo infartado. O menor índice de desistência espontânea, encontrado 

no grupo dos infartados, pode ser explicado também pelo apoio que buscavam e 

encontraram na academia especializada para o tratamento. O apego por cuidados 

capazes de devolver a segurança e recuperar a auto-estima depois do evento 

coronariano é normal.

Revascularização
27%

Infarto 
17%

Hipertensão 
22%

revenção
4%

FIGURA 5 - Distribuição das frequências observadas em relação ao abandono 

espontâneo por parte dos alunos / pacientes em relação aos 

motivos de entrada no programa de condicionamento físico.
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O grupo dos hipertensos, com percentual de 22% de abandono 
espontâneo, revelou a dificuldade que este grupo demonstrou para dar continuidade 
ao procedimento terapêutico indicado para tratar a doença. Tais constatações 
confirmam a importância da abordagem médica inicial e de novos procedimentos na 
prescrição de exercícios para garantir a continuidade do tratamento da hipertensão 
arterial nas sessões de condicionamento físico.

É importante destacar que em todas comparações ficou evidente a 

dificuldade do paciente com hipertensão arterial se manter no programa por períodos 
prolongados. Observa-se, ainda, que o tempo de permanência dos quatro grupos 
estudados (FIGURA 5), não foi considerado.

Embora a representação gráfica dos dados tenha significado próprio, 
independente do texto que a descreva, convém ressaltar que, 44 dos alunos / 
pacientes do grupo dos preventivos, 20 dos hipertensos, 43 dos revascularizados e 
44 dos infartados permaneceram no programa depois do terceiro ano. Do total de 
418 alunos/pacientes que ingressaram no programa, 64% abandonou o treinamento 

especializado após os 36 meses iniciais.
O modelo de crença na saúde sugere que a probabilidade de um 

indivíduo adotar comportamento saudável frente à doença depende da percepção da 
gravidade do problema, bem como de sua avaliação dos custos e benefícios 

relacionados com o procedimento (BECKER & MAIMAN, 1975).
A saúde e a doença são consideradas estados causados por múltiplos 

fatores e que produzem múltiplos efeitos. O aumento das doenças crónicas, que tem 
como causas diversos fatores relacionados ao estilo de vida, reforça o papel de 
variáveis e de processos psicossociais na prevenção, tratamento e manutenção do 

comportamento de saúde (DELA COLETA, 2004).

O percentual de desistência espontânea de 27 % do grupo 
revascularizado, mostra que o trauma da cirurgia nem sempre é suficiente para 
provocar as mudanças no estilo de vida que contribuem para evitar novos eventos 
cardíacos. Juntos, os grupos revascularizados e preventivos representaram o maior 
percentual de ingressantes no programa, mas, por outro lado, também foram os 
grupos com maior número de desistentes por razões desconhecidas.
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9.3 Análise descritiva do número de sessões freqiientadas pelos 
quatro grupos estudados

O número de frequências registradas nas "fichas de controle 

individual de condicionamento físico” aponta que 36% dos sujeitos pesquisados 

continuaram frequentando o programa de condicionamento por mais de três anos. 

As frequências demonstraram, ainda, que os grupos com maior índice de desistência 

foram: os hipertensos (78%), seguidos pelo grupo dos preventivos (68%) e pelos 

revascularizados (64%). O grupo dos infartados foi o que apresentou o menor índice 

de desistência depois de 36 meses de participação no programa. Foram 

contabilizados 38% de desistências no grupo que, inicialmente, contava com 71 

participantes.

A FIGURA 6 exibe a frequência mensal média de cada grupo durante 

um período de 3 anos. Neste gráfico, observa-se, por exemplo, que os alunos / 

pacientes infartados e revascularizados apresentaram freqúência mensal média 

maior que os alunos dos outros grupos.

Os que iniciaram o treinamento após infarto do miocárdio apresentaram 

freqúência mensal média acima dos demais grupos (cerca de 20%). Entre o primeiro 

e o segundo mês de treinamento frequentaram 10,5 aulas, enquanto os demais 

frequentaram em média nove aulas, fato que confirmou que o infarto do miocárdio 

representa motivação acima da média para o tratamento através da reabilitação 

cardíaca.
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A FIGURA 7, por outro lado, exibe a frequência mensal média, ano a 

ano, durante 20 anos, mostra que os infartados e revascularizados possuem uma 

frequência mensal média pouco superior aos outros grupos nos primeiros quatro 

anos de treinamento. É possível observar também que, quando foram comparadas 

as médias mensais das sessões frequentadas, no primeiro ano de treinamento, por 

exemplo, os infartados participaram de nove aulas por mês.

Os revascularizados, no primeiro ano, frequentaram aproximadamente 

8 sessões mensais enquanto os outros dois grupos, preventivos e hipertensos, 

frequentaram 7 sessões, em média. Depois do primeiro ano, as curvas ficam muito 

próximas mostrando que, independente do grupo, os alunos que permaneceram
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FIGURA 6 - Frequência média mensal dos alunos / pacientes que frequentaram 

o programa de prevenção e reabilitação cardíaca (36 meses de 

acompanhamento).
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Com o passar dos meses e com a diminuição do número de alunos / 

pacientes em todos os grupos, as curvas ficam muito parecidas, embora 

apresentando ligeira vantagem de assiduidade para os grupos infartados e 

revascularizados. A vantagem se acentuou entre o vigésimo quinto e o trigésimo 

sexto mês de treinamento.
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apresentaram comportamento de frequência às aulas muito parecidos. A partir dos 

15 anos de acompanhamento, a amostra ficou bastante reduzida. Entre os poucos 

alunos restantes no programa, o único remanescente do grupo revascularizado da 

amostra frequentava, em média, 15 sessões por mês. Os dados, embora 

expressivos, não podem ser considerados como diferenciais para o grupo 

revascularizado por refletir o comportamento de um único participante.

Outro dado relevante observado em relação à frequência mensal média 

foi que, para cada aumento de cinco anos na idade de entrada no programa, ela 

também aumenta 5%. Os alunos / pacientes mais velhos frequentaram mais 

sessões mensais do que os mais novos.
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—•—Prevenção -•—Hipertensão -•—Revascularização -•—Infarto

FIGURA 7 - Frequência média mensal dos alunos / pacientes que frequentaram 

o programa de prevenção e reabilitação cardíaca (20 anos de
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FIGURA 8 - Proporção de alunos / pacientes que permaneceram no programa 

de condicionamento físico distribuídos por motivo de entrada.

Como se pode observar, apenas 33% dos sujeitos pesquisados, que 

iniciaram o programa com diagnóstico de hipertensão, permaneceram por mais de 25 

meses frequentando as sessões de condicionamento físico. O alto índice de evasão

Análise descritiva do tempo de aderência entre os quatro grupos 
estudados
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programas supervisionados para pacientes com doença 

coronariana e obesidade, onde as prescrições são individualizadas e os exercícios 

são observados diretamente, a permanência em atividade durante seis meses 

aumenta a probabilidade de se manter ativo mais um ano ou dois (DISHMAN & 

SALLIS, 1994). Na comparação do tempo de aderência entre os quatro grupos, foi 

utilizado o procedimento estatístico denominado curvas de Kaplan - Méier 

(COLOSIMO & GIOLO, 2006), com o objetivo de avaliar a proporcionalidade dos 

sujeitos que permaneceram no programa de prevenção e reabilitação em relação a 

um determinado número de meses. A representação gráfica dessas curvas está 

apresentada na FIGURA 8.
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na fase inicial do programa justifica alterações nos procedimentos de abordagem e 
prescrição de treinamento para este grupo.

No grupo dos revascularizados, por exemplo, 45% deles continuaram 
vinculados ao programa depois desse período de tempo. Os dados confirmaram a 
hipótese inicial que supunha ser determinante a influência do trauma cirúrgico no 
tempo de adesão. Os resultados apontaram ainda que, até os 50 meses, os grupos 
dos infartados e dos revascularizados são os mais representativos. Em ambos 
grupos o percentual de alunos / pacientes que continuaram no programa era maior 
do que nos outros dois grupos - preventivos e hipertensos.

O temor que acompanha os alunos / pacientes que se incluem no grupo 
de reabilitação pode explicar a maior preocupação em evitar novos eventos 
coronarianos e a adesão ao tratamento, principalmente no início do treinamento. 
Causou surpresa o comportamento de adesão do grupo preventivo nos primeiros 
meses do programa de condicionamento físico. O fato é que até os cem meses de 
acompanhamento, os alunos / pacientes que ingressaram no programa por motivos 
preventivos permaneceram em maior número no treinamento do que os identificados 
como pertencentes ao grupo de hipertensão arterial. Os grupos dos preventivos e 
hipertensos se tornaram ainda menos representativos na medida que a análise dos 
dados se prolongou por mais de cem meses de acompanhamento das sessões 

frequentadas.
As representações gráficas das curvas mostraram que, depois de 175 

meses, não existe mais diferenças entre os grupos e que o número de sujeitos dos 
grupos estudados ficou bastante reduzido quanto à permanência no programa de 

condicionamento físico oferecido pela academia pesquisada.
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Teste Nível Descritivo

Log - Rank 0,075

Peto - Prentice
0,039

TABELA 4 - Níveis descritivos de aderência das curvas de proporcionalidade 

em termos comparativos dos grupos pesquisados.

No processo de raciocínio comparativo entre os grupos, relacionando o 

motivo de entrada e o tempo de aderência, o pesquisador optou por acrescentar mais 

dois protocolos estatísticos - Log - Rank / Peto- Prentice. O objetivo foi avaliar se 

as curvas estabelecidas pelo modelo de curvas de Kaplan - Méier poderiam ser 

consideradas iguais ou não, em relação às curvas estimadas. Os dois testes de 

comparação estatística escolhidos para confrontar os quatro grupos consideraram 

que, quanto menor o nível descrito obtido (p<0,05), maior seria a evidência em prol 

de diferenças quanto ao tempo de aderência entre os grupos, conforme demonstrado 

na TABELA 4.

Analisando os níveis descritos, mediante o resultado obtido - 0,075 - 

com a utilização do modelo “Log - Rank”, podemos considerar que não são 

suficientes para demonstrar a existência de diferenças entre os grupos pesquisados 

quando são considerados todos os meses - 350 - representados na FIGURA 8 . O 

longo período de tempo considerado no estudo e o elevado índice de evasão dos 

alunos / pacientes nos primeiros meses e no decorrer do programa são fatores que 

podem ter influenciado o resultado.

A redução significativa da amostragem após 150 meses de programa 

impede que se possa afirmar que existem diferenças entre os grupos relacionados e 

o motivo que determinou sua entrada na academia especializada. Se considerarmos 

só o teste “Log - Rank”, podemos concluir que os sujeitos pertencentes aos quatro 

grupos adotam condutas e comportamentos semelhantes de adesão em relação aos 

motivos de entrada no programa de condicionamento físico.
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Ao analisar apenas o período inicial de participação dos alunos / 

pacientes, onde a amostra era mais numerosa e as diferenças visíveis nas curvas da 

FIGURA 8, o teste mostra o quanto são decisivos os primeiros meses de 

treinamento.

Ficou evidente o alto índice de abandono, principalmente entre 

indivíduos hipertensos que precisavam de orientação especializada. Neste caso, o 

segundo modelo de comparação estatística, foi importante para provar que no início 

do programa o comportamento de adesão não é igual entre os quatro grupos. A 

concretização desse objetivo levou o pesquisador a verificar o tempo mediano de 

aderência no programa (também chamado de tempo de sobrevivência, termo que 

tem origem na área médica), estimado em meses, dos sujeitos pertencentes aos 

quatro grupos pesquisados, cujos resultados estão apresentados na TABELA 5.

Os resultados obtidos mediante a aplicação do modelo “Peto - Prentice” 

- 0,039 - demonstraram que os grupos não apresentaram comportamentos 

semelhantes, quando foram analisados apenas os 100 primeiros meses de 

participação dos sujeitos no programa. Apesar de conclusões aparentemente 

discordantes dos dois testes apresentados, observa-se que o nível descritivo do teste 

Log-Rank não está muito distante do valor de corte usualmente considerado (5%).

Uma possível explicação para essa diferença está no fato de tais testes 

desconsiderarem fatores importantes que podem influenciar o tempo de aderência no 

programa (como idade, por exemplo, ou número de sessões freqúentadas).

A análise inferencial discutida mais adiante mostrará todos esses 

fatores conjuntamente apontando, mais precisamente, quais são as diferenças entre 

os grupos.
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Motivo da Entrada Limite Superior

Hipertensão 11,0 7,0 16,0

Prevenção 13,0 10,0 21,0

Revascularização 19,0 12,0 35,0

Infarto 21,0 10,0 31,0

Limite 
Inferior

TABELA 5 - Tempo estimado de aderência dos grupos dos alunos / pacientes 

no programa de condicionamento físico.

Tempo 
Mediano

Os resultados apontam que 50% dos alunos / pacientes pertencentes 

ao grupo dos infartados deixaram de frequentar o programa antes de completar 21 

meses de permanência. O número é expressivo e justifica a investigação dos 

motivos que ocasionaram as desistências, bem como a eventual transferência para 

outras instituições especializadas ou não. Entre os alunos / pacientes do grupo 

denominado revascularizados, 50% deixaram o programa antes dos 19 meses e 

também despertou o interesse do pesquisador no sentido de compreender as razões 

da elevada taxa de abandono em tão pouco tempo. Depois da cirurgia de 

revascularização do miocárdio, bem-sucedida ou não, a indicação do paciente para o 

programa de condicionamento físico deve ser enfatizada pelo médico para evitar que 

o paciente retome estilo de vida incompatível com suas necessidades e limitações.

No estudo de reabilitação cardíaca de ERLING e OLDRIDGE.(1985), os 

autores observaram que a taxa de desistência que era de 56% caiu para apenas 

10% depois que os cônjuges ingressaram num programa de apoio. O infarto do 

miocárdio e a revascularização são fatores preponderantes quando consideramos a 

importância do tempo de aderência dos sujeitos ao programa de reabilitação. Alunos 

destes dois grupos não deveriam dispensar orientação especializada, e a inclusão do 

cônjuge no programa pode ser ótima alternativa para reforçar a adesão.

Os grupos dos hipertensos e dos preventivos foram os que 

apresentaram maior índice de abandono em menor tempo. Cinquenta por cento 

(50%) dos alunos / pacientes do grupo dos hipertensos interromperam sua
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FIGURA 9 - Proporção de alunos / pacientes que permaneceram no programa 

de condicionamento físico distribuídos por faixa etária.

Para se estudar a importância da idade de entrada no programa com a 

aderência, os grupos foram distribuídos por faixa etária em intervalos de dez anos, 

conforme FIGURA 9.
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participação no programa antes de completar 11 meses. Entre os pertencentes ao 

grupo dos preventivos a evasão foi de 50% antes de completar 13 meses de 

participação no programa de reabilitação. Merece atenção o comportamento dos 

hipertensos, porque a falta de continuidade do tratamento pode acelerar os 

processos degenerativos associados à doença.

Os índices de evasão encontrados acendem luz amarela para revisão 

dos procedimentos de abordagem reconhecidos como fundamentais no sucesso da 

aderência.
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DISHMAN, R.K.; BUCKWORTH, J. Adherence to physical activity. In: MORGAN, W.P. (ed.) Physical 
activity and mental health. Washington: Taylor & Francis, 1997. p.63-80.

As curvas de Kaplan - Meyer mostram que os alunos / pacientes que 
ingressaram no programa com idade entre 27 e 37 anos desistiram muito rápido do 
programa de condicionamento físico. No primeiro ano, 80% interromperam o 
treinamento especializado. O elevado número de abandono pode estar relacionado 
com a falta de identificação dos mais jovens com a proposta da academia e com a 
incómoda convivência com alunos / pacientes de idade mais avançada. No outro 
extremo, os alunos mais velhos - com idade entre 67 e 79 anos - foram os que 
permaneceram em maior número nos cem primeiros meses do programa de 
condicionamento físico.

Para os alunos mais idosos, a falta de tempo (DISHMAN & 
BUCKWORTH, 1997, citado por WEINBERG & GOULD, 2001), razão preponderante 
alegada para abandonar programas de exercícios físicos clínicos supervisionados, 
não é motivo importante nesta fase da vida. A TABELA 6 mostra que, independente 
do grupo, o tempo médio de permanência dos mais jovens no programa é de sete 
meses. Certamente, a metodologia e o ambiente não foram adequados para 
conquistar a aderência desta faixa etária. Os números revelam a necessidade de 
revisão dos conceitos para conquistar os mais jovens ou, melhor ainda, estimular a 
participação em academias que ofereçam ambiente e programas mais identificados 

com a faixa etária em questão.
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Faixa Etária Limite Superior

27 |- 37 7,0 3,0 11,0

37 |- 47 5,5 4,0 21,0

47 |- 57 21,0 16,0 31,0

57 |- 67 11,0 9,0 23,0

67 |- 79 17,0 7,0 55,0

Tempo 
Mediano

Limite 
Inferior

TABELA 6 - Tempo mediano de aderência estimado (em meses) das diferentes 

faixas etárias, com intervalo de confiança de 95%.

Os números da TABELA 6 mostram que os alunos / pacientes que 

ingressaram no programa com idade entre 37 e 47 anos também apresentaram alto 

índice de evasão nos primeiros meses em todos os grupos estudados. O tempo 

médio de permanência dos alunos desta faixa etária no programa foi 5,5 meses, 

revelando a fragilidade dos instrumentos de adaptação utilizados para garantir maior 

tempo de aderência. Os resultados mostraram que mudanças precisam ser 

implantadas nos programas de condicionamento físico especializado para os mais 

jovens, principalmente após os 37 anos, quando os cuidados com a saúde deveriam 

começar a prevalecer.

A faixa etária que mais tempo permaneceu no programa e que 

apresentou menor índice de desistência nos primeiros meses foi a dos alunos / 

pacientes com idade entre 47 e 57 anos. Pode-se observar na FIGURA 9 que nos 

primeiros meses de participação no programa, a aderência do grupo etário em 

questão diminui em velocidade bem menor, quando comparado com as outras faixas 

etárias. Além das razões que motivaram a entrada no programa, outro aspecto que 

pode explicar a maior aderência é a preocupação com a saúde daqueles que se 

encontram na fase denominada meia-idade. Neste momento da vida já não são tão 

jovens para ignorar o risco de doenças e começam a priorizar os hábitos saudáveis 

para manter a capacidade produtiva.
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Nível DescritivoTeste

< 0,001Log - Rank

< 0,001Peto - Prentice

Na TABELA 8, quando as faixas etárias foram comparadas duas a 

duas, observamos que não existem diferenças, nos dois testes aplicados, entre as 

curvas dos alunos / pacientes com idade entre 27-37, quando comparados com 

aqueles que se incluem na faixa dos 37 aos 47 anos.

Os níveis descritos obtidos - acima de 0,05 - também não são 

diferentes quando as curvas dos alunos na faixa etária entre os 57 e 67 anos foram 

comparados com os alunos de 37 a 47 anos, abrangendo todo período do estudo, 

(teste de Log - Rank). Por outro lado, o nível descrito obtido no teste Peto-Prentice - 

0,039, mostrou que as curvas não são iguais quando analisadas no período inicial.

TABELA 7 - Níveis descritivos para os testes de igualdade das curvas de 

aderência, comparando as cinco faixas etárias conjuntamente.

A TABELA 7 mostra que quando o comportamento de adesão ao 

programa é analisado por faixa etária, independente dos grupos, as curvas são 

diferentes, mostrando que a idade de entrada no programa de prevenção e 

reabilitação é fator importante quando se estuda o tempo de aderência no programa. 

Ambos modelos de comparação estatística aplicados, Log - Rank e Peto - Prentice, 

mostraram que as curvas não são iguais quando são comparadas às cinco faixas 

etárias conjuntamente.
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Faixas Etárias

27 |- 37

37 |- 47

47 |- 57

TABELA 8 - Niveis descritivos para os testes de igualdade das curvas de 

aderência, comparando as faixas etárias duas a duas. O primeiro 

valor corresponde ao nível descritivo do teste de Loq - Rank e o 

segundo corresponde ao nível descritivo do teste de Peto - 
Prentice.

37 |- 47

0,149 
0,454

57 |- 67

0,001 
0,004 
0,088 
0,039 
0,266
0,096

47 |- 57

< 0,001
< 0,001

0,006
< 0,001

67 |- 79 

0,009 
0,031 
0,135 
0,115 
0,679 
0,310 

67 I fi7 °’82257 »' 67 ____________ :____________ :__________ 0,974
Na comparação entre as faixas etárias duas a duas, conforme os 

números que podem ser visualizados na TABELA 8, a curva dos alunos / pacientes 

que entraram no programa com idade entre 47 e 57 anos é diferente da curva 

daqueles que ingressaram mais jovens no treinamento, nos dois testes aplicados. 

Não ocorre o mesmo quando são comparadas as curvas dos mais velhos, 57-67 e 

67-79, nos dois testes aplicados. As duas últimas faixas etárias consideradas no 

estudo não são diferentes quando comparadas entre si, mostrando que após os 57 

anos de idade o comportamento de aderência é semelhante.

Os resultados apresentados na TABELA 8 mostram que as diferenças 

entre as faixas etárias são mais evidentes nos primeiros 150 meses de 

acompanhamento. Após este período, o número reduzido de pacientes de todas as 

faixas etárias compromete qualquer comparação.
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Análise descritiva do tempo de aderência entre os quatro grupos, 
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FIGURA 10 - Proporção de alunos / pacientes que permaneceram no programa 

de condicionamento físico distribuídos por motivo de entrada, 

dentro da faixa-etária de 27 (inclusive) a 53 anos (exclusive).
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A curva das duas últimas faixas etárias consideradas no estudo 

também não são diferentes quando comparadas entre si mostrando que após os 57 

anos de idade o comportamento de aderência é semelhante

Considerando que a média de idade dos 418 alunos / pacientes que 

ingressaram no programa era de 53 anos, foi construída a FIGURA 10 com o objetivo 

de identificar prováveis diferenças entre os quatro grupos estudados, com idade 

entre 27 a 53 anos.
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Para analisar prováveis diferenças entre as curvas dos grupos 

infartados, revascularizados, hipertensos e preventivos também foram aplicados os 

modelos de comparação estatística Log - Rank e Peto - Prentice. De acordo com os 

números que podem ser observados na TABELA 9, os tempos medianos de 

aderência em meses não é igual. Nesta faixa etária (entre os 27 e 53 anos, 

exclusive), os alunos / pacientes do grupo hipertenso permaneceram, em média, 

apenas quatro meses vinculados ao programa. Apesar do motivo de entrada serem 

mais consistentes eles conseguiram apresentar resultado pior do que o esperado 

para o grupo preventivo.

O que se esperava encontrar era maior adesão dos hipertensos, 

justificada pela necessidade de controlar a doença para evitar as consequências 

previsíveis. O maior tempo de permanência dos alunos / pacientes revascularizados 

não causou surpresa, o trauma ocasionado pela cirurgia, quando os sujeitos são 

mais jovens, representa motivo muito forte para a aderência à todas as terapias 

propostas. O mesmo argumento pode ser usado quando analisamos o 

comportamento de aderência ao programa dos alunos / pacientes infartados. Embora 

o tempo mediano dos infartados - 19 meses - tenha ficado abaixo do grupo dos 

revascularizados - 32 meses - ambos se destacaram em relação aos grupos de 

hipertensos e preventivos nesta faixa etária.

Em estudo de revisão realizado em 2002, DALY observou que apenas 

1/3 dos pacientes que haviam sofrido infarto do miocárdio se inscreviam em 

programas de reabilitação. Após seis meses de treinamento apenas 1/3 dos 

infartados que faziam exercícios físicos permaneceram no programa, tempo bem 

menor que o encontrado nesta pesquisa.



56

Motivo da Entrada Limite Superior

Hipertensão 4,0 3,0 17,0

12,0 7,0 15,0Prevenção

33,011,019,0Infarto

50,021,032,0Revascularização

Tempo 
Mediano

Limite 
Inferior

TABELA 9 - Tempo mediano de aderência estimada (em meses) dos grupos e 

intervalo de confiança de 95%, dos alunos / pacientes com idade 

cronológica entre 27 e 53 anos (exclusive).

Quando as curvas dos quatro grupos foram analisadas em toda sua 

extensão, considerando os 350 meses de duração do estudo, o modelo “Log - Rank” 

não identifica diferença entre elas. A diminuição significativa da amostra após os 75 

meses iniciais e o longo período de acompanhamento contribuiu para provocar a 

igualdade entre as curvas. Quando o modelo de comparação estatística “Peto - 

Prentice” - que considera apenas as curvas no período inicial do programa foi 

utilizado, foram constatadas diferenças entre elas.
Como pode ser observada na TABELA 10, para os alunos / pacientes 

com idade entre 27 e 53 anos (exclusive), a curva que representam o comportamento 

de adesão dos grupos infartados, revascularizados, hipertensos e preventivos não 

são iguais, quando o período comparado é menor e a amostra mais representativa.
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Teste Nível Descritivo

Log - Rank 0,123

Peto - Prentice 0,005
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A FIGURA 11 mostra as curvas de aderência dos quatro grupos 

estudados que ingressaram no programa com idade entre 53 (inclusive) e 79 anos. O 

objetivo da construção da figura foi identificar se havia diferença entre os grupos, 

considerando o motivo de entrada nos alunos / pacientes com mais de 53 anos.
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TABELA 10 - Níveis descritivos para os testes de igualdade das curvas de 

aderência, comparando os grupos dentro da faixa etária de 27 a 53 

anos (exclusive) conjuntamente.

FIGURA 11 - Proporção de alunos / pacientes que permaneceram no programa 

de condicionamento físico distribuídos por motivo de entrada, 

dentro da faixa-etária de 53 (inclusive) a 79 anos (inclusive).
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O tempo mediano de aderência dos alunos / pacientes com idade entre 

53 e 79 anos .TABELA 11, mostrou que o grupo denominado infartado permaneceu, 

em média, 21,5 meses no programa. O grupo dos revascularizados desta faixa etária 

- permaneceu em média 14 meses. Dado que atribuímos às complicações pós- 

operatórias, que podem acompanhar os alunos / pacientes com idade mais 

avançada. Embora possa causar surpresa o tempo de adesão dos alunos / pacientes 

revascularizados, é razoável supor que tenha relação com as intercorrências pós- 

cirúrgicas que podem comprometer a continuidade do programa nos pacientes 

idosos.

No trabalho publicado sobre as barreiras que interferem na participação 

e aderência aos programas de reabilitação cardíaca, DALY (2002) enumerou alguns 

fatores que podem estar associados à idade e à cirurgia de revascularização e que 

impedem a continuidade do programa. São eles: doenças associadas, angina, 

distância e transporte para o local da reabilitação, apoio familiar, entre outros.

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. Physical activity and health: a report 

of the Surgeon General. Washington: U.S. Department of Health and Human Services/Centers 

for Disease Control and Prevention/National Center for Chronic Disease Prevention and Health 

Promotion, 1996.

Para o U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 

(1996) citado por WEINBERG e GOULD (2001) o ambiente social - apoio da família 

e dos amigos - está consistentemente associado à adesão a programa de exercícios 

especializados entre adultos. O ambiente físico - proximidade da residência ou do 

local de trabalho - também contribui para facilitar a participação e a aderência a 

programas supervisionados de treinamento (KING, BLAIR, DISHMAN, POWELL, & 

YEAGER, 1992)
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Limite SuperiorMotivo da Entrada

27,010,0Hipertensão 12,0

27,08,014,0Revascularização

89,010,021,5Infarto

35,013,023,0Prevenção

O fato mais surpreendente foi o tempo mediano de adesão do grupo 

preventivo - 23 meses - superior a todos outros grupos do estudo. O resultado 

revelou maior preocupação dos alunos / pacientes preventivos com mais de 53 anos 

com os fatores de risco e maiores cuidados com a saúde. O grupo dos hipertensos, 

também nesta faixa etária, mostrou comportamento de adesão abaixo do esperado. 

Ao identificar tal problema também constatamos a necessidade de se rever todos os 

procedimentos que começam no consultório do cardiologista clínico e chegam às 

academias especializadas, onde são feitas as prescrições de exercícios.

Limite 
Inferior

Tempo 
Mediano

TABELA 11 - Tempo mediano de aderência estimada (em meses) dos grupos e 

intervalo de confiança de 95%, dos alunos / pacientes com idade 

cronológica entre 53 e 79 anos.

A aplicação dos modelos de comparação estatística - Log - Rank e 

Peto - Prentice (TABELA 12), mostrou que não foram encontradas diferenças entre 

as curvas em nenhum dos testes. Os achados mostraram que o comportamento de 

aderência dos alunos / pacientes com idade entre 53 e 79 anos, dos quatro grupos 

estudados não apresentava diferenças. A FIGURA 11 mostrou que nos primeiros 

meses as curvas são bem parecidas, como foi comprovado através do teste Peto — 

Prentice. A análise completa das curvas - até 250 meses - também não mostrou 

diferença entre elas. A redução do número de alunos / pacientes estudados em mais 

de 80% influenciou e prejudicou a amostra e os resultados.
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Teste Nível Descritivo

Log - Rank 0,331

Peto - Prentice 0,543

Análise inferencial9.7

TABELA 12 - Níveis descritivos para os testes de igualdade das curvas de 

aderência, comparando os grupos dentro da faixa etária de 53 a 79 

anos (idade cronológica) conjuntamente.

O que se pode concluir é que, para esta faixa etária, o comportamento 

de adesão ao programa dos quatro grupos, não mostrou diferenças nem quando foi 

analisado nos primeiros meses, nem quando foi analisado em todo o período 

estudado.

Após a análise descritiva, que permitiu avaliar o comportamento das 

variáveis idade, motivo de entrada no programa e número de sessões frequentadas 

a cada mês nos quatro grupos estudados, os dados foram submetidos à análise 

inferencial. O objetivo do procedimento aplicado foi verificar se os resultados 

encontrados podem ser extrapolados para a população. Ou melhor, quais conclusões 

da amostra permitem alcance além dos sujeitos estudados.

Para a análise do tempo de aderência dos grupos estudados foi 

utilizado o modelo de Cox (COLOSIMO & GIOLO, 2006). Na TABELA 13, foi 

ajustados um modelo com as variáveis frequências (covariável dependente no 

tempo), grupo, idade e o efeito da interação entre idade e grupo.

Os fatores com níveis descritivos inferiores a 0,05 foram retirados um a 

um, até chegar ao modelo final. Neste tipo de modelo, é necessário que um dos 

grupos seja escolhido como referência - no caso, o grupo dos preventivos - para 

facilitar as comparações. O fato do grupo dos infartados não aparecer na referida
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TABELA 13 - Estimativas dos coeficientes do modelo de Cox, que compara o

tempo de permanência dos alunos / pacientes. A razão de risco

de 95% para estas razões.

RRCoeficiente

< 0,0010,8360,7930,8150,014Frequência -0,205

< 0,0010,6282,186Hipertenso

0,0290,688-1,504Revascularizado

0,0010,9850,9420,9620,012-0,039

0,0311,0501,0021,0260,0120,026Idade*
Revascularizado

Idade* 
Hipertenso

Erro 
Padrão

Nivel 
Descritivo

(RR) apresentada na tabela é obtida a partir da exponenciação do 

coeficiente. São apresentados também os intervalos de confiança

tabela se justificou porque o comportamento dos alunos / pacientes preventivos e 

infartados são semelhantes. Portanto, não houve efeito associado entre os dois 

grupos, para os quais a idade de entrada no programa não mostrou influência sobre 
o tempo de aderência.

A interpretação dos coeficientes da TABELA 13 foi possível por meio 

da quantidade denominada de riscos, que fornece informações sobre a força com 

que o evento estudado ocorreu em determinado momento. Para avaliar o efeito de 

um determinado fator, em geral, são comparados os riscos associados por meio da 

razão de riscos (RR).

Limite Limite
Inferior Superior 

RR RR



62

A análise da frequência na tabela acima mostrou que, quando o aluno / 
paciente frequenta uma aula a menos no mês, o risco de interrupção do programa 
aumenta em aproximadamente 23 % - (1/0,815 - 1) x 100% -, com intervalo de 
confiança de 95 %. Esta informação, que pode ser obtida na coluna razão de risco 
(RR) da mesma tabela, é relevante porque mostra o quanto é importante estimular a 
participação mais vezes durante a semana. O que ocorre nos consultórios e nas 
academias, na maioria das vezes, é que as prescrições sugerem aos alunos / 
pacientes que sessões realizadas duas a três vezes por semana são suficientes para 
que se consigam as adaptações relacionadas com o treinamento.

Os resultados mostraram neste estudo que, para se conseguir a 
adesão do aluno / paciente ao programa, é preciso estimular a participação mais 
vezes, já que para se incorporar o exercício físico entre os hábitos de vida é 
necessário facilitar a assimilação do novo hábito. Duas a três vezes por semana, 
durante 30 a 60 minutos, embora possa promover as adaptações fisiológicas 
esperadas, não são suficientes para garantir a adesão ao programa por longo tempo.

A constatação da importância da assiduidade nos primeiros meses do 
programa de condicionamento físico indicou que é preciso estimular a prática mais 
vezes por semana, no início do treinamento, para mudar o comportamento 

sedentário.
Na TABELA 13, as comparações entre preventivos e hipertensos e 

entre preventivos e revascularizados não mostrou diferenças quando os grupos 
foram comparados apenas em relação aos motivos de entrada no programa. 
Portanto o efeito do fator motivo de ingresso não é suficientemente forte para 
justificar diferenças entre os grupos conforme pode ser observado na coluna de 
razões de risco (RR). A partir da mesma tabela foram construídas mais três outras 
para analisar a interação entre grupo, idade de entrada e tempo de permanência no 
programa. Para comparar o comportamento dos alunos / pacientes hipertensos em 
relação aos preventivos e infartados foram selecionados os alunos que ingressaram 

no programa com 45, 55 e 65 anos, conforme pode ser observado na TABELA 14. As 
idades escolhidas se situavam nas faixas etárias com maior concentração de 

ingressantes no programa de condicionamento físico.
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Razão de Risco Limite SuperiorLimite Inferior

2,0551,5741,094 45 anos

1,3611,0710,782 55 anos

1,0210,7300,437 65 anos

Idade de Entrada 
no Programa

Neste grupo para um aumento de cinco anos na idade de entrada no 

programa de condicionamento físico, o risco de interrupção diminuiu 18%. Todas as 

comparações efetuadas mostraram a necessidade de mudança de atitudes em 

relação ao tratamento dos hipertensos, mas, para mudar o comportamento dos 

alunos / pacientes deste grupo, é preciso reconsiderar os procedimentos até então 

adotados.

A razão de risco (RR) dos hipertensos em relação ao grupo 

considerado como referência (preventivos) mostrou que, entre os mais jovens — 45 e 

55 anos - a probabilidade de interromper o treinamento é maior no grupo dos alunos 

/ pacientes hipertensos (TABELA 14). Com 45 anos no momento de ingresso, o risco 

dos hipertensos abandonarem o programa é 57,4% maior do que os preventivos ou 

infartados. Com dez anos a mais (55 anos), o risco de abandono cai para 7,1%, 

ainda acima dos grupos usados como parâmetros na comparação. O comportamento 

de adesão dos hipertensos muda radicalmente quando ingressam no programa com 

65 anos. Com 65 anos de idade o risco dos preventivos e infartados abandonarem o 

programa é 37% maior que os hipertensos.

TABELA 14 - Razão de risco entre hipertensos e preventivos ou infartados. 
Razões maiores que 1 indicam maior risco de interrupção entre os 

hipertensos.

Na TABELA 15, foram comparados os grupos dos alunos / pacientes 

revascularizados com os preventivos. A razão de risco (RR), que indica a
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Limite SuperiorLimite Inferior

0,9620,4450,70345 anos

1,1290,6880,90855 anos

1,5270,8201,17465 anos

Razão de 
Risco

probabilidade de abandono do programa de condicionamento físico, é menor entre 

os revascularizados mais jovens (45 e 55 anos). Quando ingressam no programa 

com 45 anos o risco dos preventivos e infartados abandonarem o programa é 42,8% 

maior do que os revascularizados que ingressaram com a mesma idade. Aos 55 

anos o percentual de desistência continua 11% maior entre os dois primeiros grupos 

quando comparados com os revascularizados. Entretanto, aos 65 anos, o percentual 

de abandono do treinamento passa a ser 17% maior no grupo dos revascularizados 

quando comparados com os preventivos e infartados.

Na TABELA 16, foram comparados os grupos dos hipertensos em 

relação aos revascularizados para as mesmas idades — 45, 55 e 65 anos — e o que

Idade de Entrada no 
Programa

Com idade avançada o risco dos revascularizados abandonarem o 

programa é maior. O que se observou foi que, neste grupo, para um aumento de 

cinco anos na idade de ingresso no programa, o risco de interrupção aumenta em 

14% . Os resultados encontrados ajudam a compreender as relações entre idade e 

motivo de entrada no comportamento de adesão ao programa de exercício físico 

especializado. A cirurgia de revascularização do miocárdio em alunos / pacientes 

com idade avançada, quando outras doenças degenerativas já se manifestaram, 

parece contribuir para aumentar o risco de interrupção do programa de treinamento.

TABELA 15 - Razão de risco entre revascularizados e preventivos ou 

infartados. Razões menores que 1 indicam menor risco de 

interrupção entre os revascularizados.
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Limite Superior

3,2151,2642,24045 anos
1,5380,8211,18055 anos
0,9080,3350,62165 anos

Idade de Entrada no 
Programa

Razão de 
Risco

Limite 
Inferior

se observou foi que, entre os mais jovens, o risco dos hipertensos abandonarem o 

programa de treinamento é maior quando comparado com o grupo dos 

revascularizados. Porém, entre os mais velhos (65 anos), os revascularizados 
mostraram razão de risco (RR) maior que os hipertensos.

Aos 45 anos, o risco dos hipertensos abandonarem o programa é 124% 

maior do que os revascularizados. Dez anos mais velhos, aos 55 anos, o risco de 

desistência continua 18 % maior entre os hipertensos quando comparados com os 

revascularizados. O percentual de abandono aos 65 anos é muito maior no grupo 

revascularizado (61 %) quando comparado com o grupo dos alunos / pacientes com 

hipertensão arterial. Fato que pode confirmar que no grupo revascularizado, com 

idade mais avançada, não é a falta de tempo o motivo principal da interrupção do 

treinamento e sim as características do exercício físico, frente à situação física e 

emocional do paciente, que pode afetar a adesão (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH 

AND HUMAN SERVICES, 1996).

TABELA 16 - Razão de risco entre hipertensos e revascularizados. Razões 

maiores que 1 indicam maior risco de interrupção entre os 

hipertensos.
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FIGURA 12 - Estimativas da frequência mensal média, considerando alunos / 

pacientes com idade cronológica de 40 e 60 anos no momento de 

entrada no programa de condicionamento físico.
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Tempo Decorrido Desde a Entrada no Programa (em meses)

—Preventivos, Hipertensos e Revascularizados 40 anos
—o— Preventivos, Hipertensos e Revascularizados 60 anos
—•— Infartados 40 anos
—o— Infartados 60 anos

Para análise da assiduidade dos alunos foi construída a FIGURA 12, 

que mostrou a frequência mensal média dos quatro grupos estudados durante 

período de três anos. Ela comparou o número de sessões frequentadas entre os 

grupos e poderia priorizar qualquer idade. A partir dos dados da TABELA 13, é 

possível construir figuras confrontando os grupos com a idade de entrada no 

programa de treinamento, escolhida de forma aleatória.'

Neste estudo, optamos por escolher e comparar as curvas do 

número de sessões frequentadas dos alunos infartados, que entraram no programa 

com 40 anos, com os infartados de 60 anos. Também foram comparados os alunos / 

pacientes dos grupos preventivos, hipertensos e revascularizados que ingressaram 

no programa com 40 anos, com os de 60 anos pertencentes aos mesmos grupos.
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O que se observou na FIGURA 12 é que os alunos / pacientes 
infartados, que ingressaram no programa com 60 anos, são mais assíduos que os 
sujeitos que iniciaram o programa com 40 anos. No primeiro mês, eles comparecem 
a 11 sessões enquanto os mais jovens comparecem a nove. A medida que o tempo 
passa, o número de sessões mensais frequentadas diminui em ambos os grupos, 
mas a vantagem permanece favorável aos alunos com 60 anos. Eles conseguiram 
manter, em média, oito sessões de treinamento por mês contra sete dos alunos com 
40 anos.

A comparação entre os grupos de preventivos, revascularizados e 
hipertensos que ingressaram no programa com 60 anos e os que iniciaram aos 40 
anos, também mostrou que os mais velhos conseguem ser mais assíduo. Desde os 
primeiros meses até o final do estudo - 35 meses - os alunos / pacientes com 60 
anos foram mais assíduos que os mais jovens, que iniciaram o condicionamento 
físico com 40 anos de idade. As comparações entre os grupos podem ser feitas 
entre diferentes idades a partir da TABELA 13.

A análise estatística aplicada permite extrapolar os resultados para o 
resto da população, mostrando que os indivíduos com 60 anos são mais assíduos 
graças, provavelmente, à condição financeira e disponibilidade de tempo 
diferenciadas. Nesta faixa etária o exercício pode contribuir para lidar mais 
efetivamente com a sociedade e com a vida cotidiana (WEINBERG & GOULD, 2001).
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CONCLUSÕES10

Em consonância com os objetivos propostos, chegamos às seguintes
deduções:

• O comportamento de aderência dos quatro grupos - infartados, 
revascularizados, hipertensos e preventivos - considerando apenas o motivo de 
entrada, precisa ser analisado no início do programa. Depois de três anos, o número 
de desistentes comprometeu o resultado do estudo;

• O grupo dos revascularizados, provavelmente devido à crença de 
que a cirurgia era suficiente para prevenir novos eventos cardíacos, apresentou 
maior número de desistências do que o grupo dos infartados nos primeiros três anos 

de programa. Cinquenta por cento dos revascularizados abandonaram o programa 
antes de completar 19 meses. Por outro lado, mostrou maior aderência ao programa 
do que os grupos dos preventivos e hipertensos. Entre os revascularizados mais 
jovens, o tempo de permanência na reabilitação cardíaca é maior do que entre os 

mais velhos. Para um aumento de cinco anos na idade de entrada no programa de 

treinamento, o risco de interrupção aumenta 14% nos revascularizados;

• O grupo dos infartados foi o que apresentou menor percentual de 
desistência nos primeiros três anos de permanência no programa, quando 
comparado com os grupos dos preventivos, hipertensos e revascularizados. Mesmo 
assim, 50% dos alunos deste grupo abandonaram o programa antes de completar 21 
meses de treinamento. Também apresentou a melhor assiduidade média entre os 
grupos estudados - 20% a mais - razão que pode explicar o menor risco de 
interrupção do programa de treinamento. O resultado mostrou que o infarto é um dos 
principais motivos que diferenciaria o comportamento dos sujeitos quanto à 
aderência ao programa especializado de condicionamento físico;

• O grupo dos hipertensos foi o que apresentou um maior 

percentual de desistência nos primeiros três anos de participação no programa
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se

e

• No grupo dos preventivos, também com elevado número de 
desistências nos três primeiros anos de programa, a idade influenciou no tempo de 
aderência. Quanto mais jovens eram os alunos / pacientes, maior a taxa de 
abandono em curto espaço de tempo. Entre os preventivos, 50% abandonam o 
programa antes dos 13 meses de participação;

• A idade mostrou-se um fator importante no comportamento de 
aderência ao programa. Para um aumento de cinco anos na idade de entrada, a 
frequência mensal média aumenta 5%, e melhor assiduidade significa maior tempo 
de adesão;

(33%). Os mais jovens, com idade entre 27 e 53 anos apresentaram o maior índice 
de desistência (60%). É importante destacar que 50% dos alunos deste grupo 

abandonaram o programa antes de completar 11 meses de aderência. Entre os 
hipertensos, para um aumento de cinco anos na entrada no programa de exercícios, 
o risco de interrupção diminui em 18%. O desconhecimento da importância dos 
exercícios físicos no tratamento da hipertensão, e a falta de informações sobre as 
consequências e gravidade da doença entre os mais jovens, pode ser o fator 
preponderante nos resultados encontrados;

• Foram encontradas 
comparou o tempo de aderência dos 

pesquisados, que permaneceram no 
acompanhamento mais prolongado mostrou que os grupos 
revascularizados são os mais numerosos e levaram o pesquisador a identificar que 

existem diferenças entre eles.

diferenças significativas quando 
alunos / pacientes dos quatro grupos 

programa depois de 150 meses. O 

prolongado mostrou que os qrupos infartados
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• As conclusões recomendam que novos estudos, em outras 
instituições que desenvolvem programas de prevenção e reabilitação cardíaca, sejam 
realizados para comparar resultados e preencher lacuna em relação a pesquisas 
concernentes ao tema e ao gênero estudado.
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