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Estratégias de motivação para clientes com baixa adesão aos
Exercícios Domiciliares









As estratégias de motivação devem incluir:
Laços de Confiança entre o profissional e o cliente.
- Focar no equilíbrio de decisões
- auxiliar a compreensão na mudança de crenças e valores.
Podemos montar uma entrevista motivacional, ou comparativa (ref)
-Reenquadramento, superação, juntamente com mudança de foco e ênfase na autonomia.
-Na entrevista teremos “Argumentos para a mudança” tentando reduzir “argumentos da
própria pessoa para não mudar”
Primeiro “erga a cabeça do cliente” – Faça questões abertas sobre o seu status quo, definir os
problemas e debater com o cliente, também deverá perguntar para o cliente os prós de realizar
esta mudança em seu comportamento.
Segundo faça-o “olhar para frente”: Faça-o construir dois futuros possíveis em sua imaginação
e considerar um onde seria muito útil a intervenção por atividade física.
- Perguntas como: Qual o futuro ideal para você? O que incomoda você mais?
Se você iniciasse uma mudança como seria sua vida no futuro?
A comparação entre prós e contras poderá auxiliar o cliente a perceber qual seu real motivo
para engajar no tratamento e deixar seu atual estado de inercia.



