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Introdução: Evidências indicam que a prática de atividade física (AF) pode oferecer prevenção de várias doenças 

crônicas e prolongar anos de vida ativa independente, dentre outros benefícios. Apesar destes achados, os níveis de AF 

dos idosos ainda são considerados baixos. Os níveis de AF podem ser medidos por métodos objetivos e subjetivos. As 

medidas subjetivas, como os questionários ou diários, podem gerar estimativas distorcidas devido ao viés de memória. 

Já os acelerômetros e os pedômetros fornecem medidas objetivas, que são mais precisas. Objetivo: Avaliar os efeitos 

das intervenções destinadas a promover atividade física em idosos que vivem na comunidade nos níveis de atividade 

física mensurados objetivamente. Métodos: Foi realizado uma revisão sistemática com meta-análise através das bases 

de dados Medline, Embase, CINAHL, SportDiscus e PEDro e os principais registros de ensaios clínicos. Os ensaios 

controlados ou aleatorizados que investigam o efeito de intervenções de atividade física em níveis de atividade física 

medida objetivamente (por exemplo, usando acelerômetros ou pedômetros) em idosos que vivem na comunidade em 

comparação com nenhuma/ mínima intervenção foram considerados elegíveis. As análises foram realizadas 

separadamente por períodos de curto prazo (3 meses), médio prazo (> 3 meses e <12 meses) e de longo prazo (> 12 

meses). Os efeitos agregados foram calculados utilizando a diferença de média padronizada (SMD) e o Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) foi utilizado para avaliar a qualidade geral da 

evidência. Resultados: Foram incluídos nove ensaios clínicos randomizados publicados. Para o acompanhamento a 

curto prazo o resultado de 6 estudos incluídos na meta-análise mostrou efeito significativo (SMD 0,84; intervalo de 

confiança de 95% 0,30; 1,38) entre uma intervenção de atividade física e nenhuma/mínima intervenção. Foram 

encontrados resultados significativos também para o período de acompanhamento a médio prazo (SMD 0,37; intervalo 

de confiança de 95% 0,08; 0,65). O nível da evidência de acordo com o GRADE foi considerado de moderada e baixa 

qualidade. Conclusão: O estudo mostrou que as intervenções baseadas em atividades físicas podem aumentar os 



níveis de atividade física medidas de forma objetiva em idosos que vivem na comunidade. 
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