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OS GANHOS OBTIDOS  APARTIR DO ESTILO DE VIDA SAUDÀVEL NA REDUÇÂO DE GASTOS 

COM O SISTEMA SAÙDE 

INTRODUÇÃO

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

METODOLOGIA

SAÚDE 

Segundo a OMS (Organização

mundial da saúde), o conceito de

saúde abrange um bem estar mental,

psicológico e físico, não é apenas a

ausência de doenças, como é

normalmente definido. Também é

considerado um direito de cada um,

sem haver restrições em relação a raça,

religião ou idealização.

REFERENCIAL TEÓRICO

OBJETIVO

.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

RESULTADOS

O objetivo do estudo é identificar os

benefícios que um estilo de vida

saudável pode proporcionar reduzindo

assim os gastos com os serviços de

saúde, fazendo um comparativo de

diferentes estilos de vida. Analisando

como interesse de pesquisa quais as

medidas que podem ser tomadas para

reduzir os gastos com o sistema de

saúde

Este trabalho foi desenvolvido a partir do

projeto de pesquisa intitulado: Relação entre

o Fluxo do Conhecimento, Inovação e o

Desempenho da Cadeia Produtiva da Maçã

nos Estados Sul do Brasil.

A ausência de um estilo de vida saudável é

um dos principais riscos que podem levar ao

sedentarismo gerando assim uma série de

doenças crônicas, tendo como consequência

o elevado custo com medicamentos. Assim, o

presente trabalho tem como objetivo

identificar os benefícios que um estilo de

vida saudável pode proporcionar reduzindo

assim os gastos com os serviços de saúde,

fazendo um comparativo de diferentes

estilos de vida. Dentre os hábitos a serem

adotados que contribuem com a manutenção

da saúde estão cuidados com a alimentação e

a prática regular de atividade física, ambos,

de acordo com o referencial teórico proposto

atuam na promoção da saúde e na

manutenção da qualidade de vida dos

indivíduos.

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA
A atividade física conforme Freire et al. (2014)

é todo movimento corporal realizado com a

musculatura esquelética e necessita de um

gasto energético acima do nosso nível de

repouso. A prática é fundamental em qualquer

idade e é considerada uma estratégia de

preservação da saúde e melhorar a qualidade de

vida. Ainda os autores enfatizam que a

qualidade de vida é estimulada graças ao

comportamento ativo que a atividade física

desencadeia, onde melhora a força muscular e

resistência, gerando expressivo aumento da

capacidade aeróbica, melhora a flexibilidade

articula, equilíbrio e coordenação, cria um

maior bem-estar psicológico e melhora na

administração de doenças crônicas.

HÁBITOS ALIMENTARES
A busca por um estilo de vida mais saudável

tem sido o foco tanto das pessoas como dos

órgãos responsáveis pela sistematização dos

conceitos de saúde e de qualidade de vida.

Dentre os hábitos considerados não saudáveis

podem ser citados o uso indiscriminado de

açúcares, principalmente através de guloseimas

e refrigerantes. De acordo com o IBGE (2016),

no documento Pesquisa Nacional de Saúde do

Escolar 2012, é considerado alimento não

saudável e guloseima (frituras, embutidos,

biscoitos salgados e doces, salgados fritos,

salgados de pacotes, refrigerante, balas,

confeitos, doces, chocolates, sorvetes e outros).

Para este estudo como metodologia, efetuou-

se uma pesquisa de natureza qualitativa, de

caráter exploratório-descritivo utilizando-se

como base de dados pesquisas do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística. Como

técnica de coleta de dados utilizou-se a

entrevista com pessoas com estilo de vida

saudável e usuários do serviço público de

saúde, baseada em um roteiro de questões

semiestruturadas.

Dentre os resultados observados destaca-

se que para que haja redução de custos

com o sistema de saúde é necessário que

se efetue mudanças nos hábitos

alimentares, e também que a prática de

atividades físicas seja incluída na rotina,

para garantir a manutenção da saúde e

estabilidade da mesma. Instituições como:

Ministério da Saúde, Secretárias Estaduais

e Municipais da Saúde tem buscado

realizar políticas e ações que visam a

conscientização das pessoas para a

manutenção da saúde e a promoção da

qualidade de vida. Podem ser destacadas:

Política Nacional de Alimentação e

Nutrição, Política Nacional de Promoção

da Saúde, Sistema Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional. Todas estas

políticas e ações são desenvolvidas em

consonância com aquilo que é preconizado

pela Organização Mundial da Saúde, cuja

intenção é fazer com que as pessoas

tenham hábitos e atitudes de vida

saudáveis.

Com a realização do estudo foi

identificado que a ausência de prática

de atividade física é ocasionada pela

falta de uma rotina diária de exercícios

físicos, justamente por essa lacuna na

realização de exercícios e que se

propicia o sedentarismo que a médio e

longo prazo desencadeará doenças

crônicas como diabetes, hipertensão e

doenças cardiovasculares. Quando

incorporadas a rotina as atividades

físicas desenvolvidas regularmente,

aliadas aos hábitos alimentares

saudáveis é possível gerar uma redução

significativa com os gastos com o

sistema de saúde.


