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Somente em 2019, o Sistema Único de Saúde – SUS 
gastou R$300 milhões em internações que poderiam 
ter sido evitadas caso as pessoas não fossem 
inativas. Este é um dos importantes dados, que 
podem ser usados para conscientizar autoridades 
governamentais, da pesquisa “Implicações 
socioeconômicas da inatividade física: panorama 
nacional e implicações para políticas públicas”. 
O estudo, realizado pela Universidade Federal 

Fluminense – UFF, foi publicado em 2021, mas   ganhou nova repercussão, na esteira de novos 
estudos internacionais.  

“Esse custo seria evitável na medida em que fosse ampliado o acesso da população a programas 
de promoção de atividade física”, disse Marco Antonio Vargas, subchefe do Departamento de 
Economia da UFF e coordenador executivo da pesquisa. 

SUS gasta R$300 milhões com internações de pessoas inativas 

Até bem pouco tempo, as autoridades não 
reconheciam a prática da atividade física como 
essencial para a saúde da população. Mas isto está 
mudando muito em função dos esforços da 
ACAD Brasil e de outros representantes do setor. 
Prova desta mudança é o “Guia de Atividade Física 
Para a População Brasileira”, lançado pelo Ministério 
da Saúde, uma publicação da Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde e do Departamento de Promoção

da Saúde, com a chancela da Universidade Federal de Pelotas. Nunca a prática da atividade física 
foi tão reconhecida por diferentes setores da sociedade. 

Ministério da Saúde: Guia de Atividade Física para baixar

Clique no link e baixe o guia, gratuitamente. 

“A IHRSA marcará o retorno dos grandes eventos em nosso segmento, 
aqui no Brasil. Após mais de dois anos, teremos a oportunidade de rever 
presencialmente grandes amigos e ter acesso a conteúdos e novidades 
do mercado, o que vai contribuir para trilharmos o melhor caminho para 
os nossos negócios. Vejo o evento como uma bússola de tendências 
que todos nós gestores estamos buscando para adequar ou consolidar 
nossas  apostas para o futuro”, diz Almir Mendes, líder da ACAD Brasil 
na capital paulista.  

Esse é mais do que um depoimento, é uma convocação! Participe da IHRSA Fitness Brasil 2022: 
de 17 a 20 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. 

Líder da ACAD diz que IHRSA Fitness Brasil será bússola para gestores  

https://drive.google.com/file/d/1Lwzy00qY9fjCwoCGW1u8VpIANE85VKBj/view
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PAT RO C I N A D O R  I N F O R M AT I VO  ACA D

O encontro ACAD na IHRSA Fitness Brasil está chegando! No dia 18 de agosto, próxima 
quinta-feira, das 10:30 às 12h, com o formato de mesa-redonda para proprietários e 
profissionais, o encontro tem por objetivo fomentar o crescimento do segmento fitness, em um 
debate sobre tendências e oportunidades do mercado fitness.

A equipe da ACAD Brasil também convida a todos a conhecerem o estande da Associação, 
preencher um cupom e a participar do sorteio de 2 air bike. O sorteio será dia 20 de agosto, às 
17 horas, no estande, localizado na Rua A, ao lado do Espaço FITBR. 

Anote: 18 de agosto tem ACAD na IHRSA Fitness Brasil

TRANSAMERICA EXPO CENTER SÃO PAULO

Regras do Sorteio: Serão realizados 2 sorteios, um para as 
academias que se associarem na feira e outro para os 
associados. Compareça ao estande da ACAD Brasil em um 
dos dias do evento (17-20/08/2022) para garantir o cupom 
do sorteio. O estande (A 04) da ACAD Brasil está localizado 
ao lado do Espaço FitBr - Rua A.

https://acadbrasil.com.br/blog/noticias/o-encontro-acad-na-ihrsa-fitness-brasil-esta-chegando/

