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RESUMO

A prática de atividade física (AF) diminui o risco de mortalidade precoce em sujeitos que apresentam diversas doenças crônicas, incluindo 
hipertensão, diabetes melittus e dislipidemias. Tem sido recomendado pela Organização Mundial da Sáude – OMS a prática semanal de 150 
minutos de atividade física de intensidade moderada a forte. O objetivo do presente estudo foi investigar a adesão e os fatores associados que 
influenciam na adesão às recomendações para prática de AF em indivíduos que auto relataram ter hipercolesterolemia, hipertensão ou diabetes. 
As análises foram baseadas nos dados coletados na linha de base do Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto – ELSA Brasil, em 14.521 
participantes, com idade entre 35-74 anos. O nível de AF foi determinado pelo uso do Questionário internacional de atividade física (IPAQ). 
Análises de regressão logística foram realizadas para examinar a influência de dados demográficos, condições socioeconômicas, percepção do 
estado de saúde e facilidade no acesso para se exercitar, com a adesão à AF recomendada. Os resultados mostraram que 17,8%, 15,1% e 13,9% 
dos sujeitos que relataram hipercolesterolemia, hipertensão e diabetes aderem às recomendações de AF, respectivamente. Homens com 
hipertensão e hipercolesterolemia são mais ativos do que mulheres. Os fatores positivamente associados à adesão foram alto nível de 
escolaridade e renda. Em direção oposta, indivíduos que relataram pobre percepção de saúde, presença de sobrepeso e obesidade, fumo regular 
e menor oportunidade de se exercitar na vizinhança apresentam uma menor adesão à AF. Em conclusão, o número de adultos com 
hipercolesterolmia, hipertensão e diabetes que aderam às recomendações da prática de AF é muito baixo. Considerando a AF como uma 
importante intervenção terapêutica no controle das doenças crônicas não-transmissíveis na população geral, as barreiras que interferem na PA 
adesão devem ser levadas em conta para incluir o exercício como estratégia auxiliadora na conduta dessas doenças crônicas.
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