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Introdução 

Metodologia 

 Esta artigo foi desenvolvido a partir do objetivo, foi realizada uma pesquisa na Biblioteca Virtual da Universidade de Caxias 

do Sul em documentos como artigos, textos científicos, dissertações e testes para formar o referencial teórico base, a partir da 

base teórica foi elaborado um formulário composto de 10 questões estruturadas que foi aplicado com os participantes do 

3°Forúm do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, onde houve 28 respondentes. Também foi aplicado na disciplina de Tecnologia 

da Informação da Universidade de Caxias do Sul com 16 respondentes e 14 respondentes na turma do terceiro ano da Escola 

Estadual Província de Mendoza. O questionário fez referência a frequência de atividade física regular, o perfil de entrevistados 

e relação da prática de atividade regular  coma ideia de investimento tendo como consequência e redução de gastos com 

medicamentos e demais tratamentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencial Teórico 

ATIVIDADE FÍSICA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Resultados 

 No presente estudo será abordada a sustentabilidade financeira como forma de disponibilizar recursos racionalizados e de 

maneira consciente visando o equilíbrio financeiro. Ainda será citada a importância da prática de atividade física regular 

contribuindo para a prevenção de doenças e promoção da saúde. 

 O termo sustentabilidade nos dias de hoje é muito utilizado em diversas áreas seja ambiental, econômica e social, 

considerando-se uma boa ferramenta para captação de recursos e melhoramento de imagem da organização. As práticas 

sustentáveis são formadas por diversos indicadores que avaliam o desempenho organizacional (ALMEIDA et al., 2012).  

 De acordo com Zhao, et al., (2014) a prática de atividade física está associada a redução de doenças cardiovasculares e 

obesidade, resultantes do sedentarismo, visando a redução ou eliminação de medicamentos (DUMITH, et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 O presente artigo tem como objetivo identificar se a prática da atividade física contribui para a sustentabilidade financeira na 

promoção da saúde.  

 Através de resultados obtidos observa-se que a prática de atividade física regular reduz o uso de medicamentos e previne 

doenças crônicas como cardiovasculares e obesidade. Com a redução do uso de remédios aplica-se o conceito de 

sustentabilidade financeira. Com a realização deste estudo foi possível perceber que a maioria dos sedentários possui uma 

faixa etária de idade entre 21 a 29 anos. 

Considerações Finais 

    

 Percebeu-se com a realização deste estudo que o público pesquisado identifica que realizando uma atividade física de 

forma regular devidamente orientado reduz o risco de doenças e contribui para promover sua condição de saúde. Com isso as 

pessoas entendem também que não estando doentes elas podem reduzir os gastos com remédios e similares e então podem 

utilizar seus recursos financeiros para outros fins.  

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Considera-se sustentabilidade financeira qualquer forma de desenvolver um equilíbrio econômico através de ações e práticas 

criadas pela viabilidade econômica, justiça social ou gestão racional de um empresa ou instituição tendo por objetivo garantir sua 

sobrevivência lucratividade e sustentabilidade.  

ATIVIDADE FÍSICA EM PROMOÇÃO DA SAÚDE 

A atividade física é considerada um fator de proteção para a saúde desde 1950, apresentando como benefícios redução de 

doenças crônicas, diminuição de pesos em adultos e diminuição de risco de morte prematura por doenças cardiovasculares 

(ZHAO, et al., 2014).  


