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RESUMO 

 

 
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são determinadas por diversos fatores, sejam 

eles sociais ou individuais, desenvolvem-se no decorrer da vida e são de longa duração. As 

DCNT como a DM tipo 2 e HAS possuem quatro fatores de risco em comum: tabagismo, 

alimentação não saudável, atividade física insuficiente e uso nocivo do álcool. Vale ressaltar 

que esses fatores de risco são modificáveis. A relevância deste estudo consiste na avaliação das 

altas taxas do DM e HAS nas unidades militares no Brasil e no mundo, assim como as principais 

complicações decorrentes do DM e HAS que podem ser prevenidas. O objetivo do presente 

estudo foi identificar as evidências científicas de medidas preventivas para DM e HA 

disponíveis na literatura. Trata-se de uma revisão bibliográfica, cujo objetivo foi caracterizar a 

produção científica acerca das medidas preventivas para DM e HA para militares do Exército 

Brasileiro (EB) disponíveis na literatura. Conclui-se que com base nos artigos selecionados, foi 

possível identificar os tipos de medidas preventivas em comuns para DM e HA disponíveis na 

literatura, dentre elas se destacam: os exercícios físicos, a manutenção do peso adequado, a 

interrupção do tabagismo, a diminuição do consumo de sal, gorduras e bebidas alcoólicas, a 

alimentação saudável, ou seja, modificações de hábitos diários. As ações dos profissionais de 

saúde é de suma relevância e incluem orientações sobre as formas de detecção precoce das 

doenças e fatores de risco: obesidade, etiopatologia, dislipidemia, sedentarismo, cronicidade e, 

geralmente, assintomáticas. 

 

Palavras-chave: Prevenção. Doença Crônica. Serviços de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Non-communicable chronic diseases (NCDs) are determined by several factors, be they social 

or individual, develop in the course of life and are long lasting. NCDs such as DM type 2 and 

SAH have four common risk factors: smoking, unhealthy eating, insufficient physical activity 

and harmful use of alcohol. It is worth mentioning that these risk factors are modifiable. The 

relevance of this study is the evaluation of the high rates of DM and SAH in health units in 

Brazil and in the world, as well as the main complications resulting from DM and SAH that can 

be prevented. The objective of the present study was to identify the scientific evidences of 

preventive measures in common for DM and HA available in the literature. This is a 

bibliographical review, whose objective was to characterize the scientific production about the 

common preventive measures for DM and HA for Brazilian Army (EB) soldiers available in 

the literature. It was concluded that, based on the articles selected, it was possible to identify 

the types of preventive measures in common for DM and AH available in the literature, among 

them the following: physical exercises, adequate weight maintenance, smoking cessation, of 

the consumption of salt, fats and alcoholic beverages, healthy eating, that is, modifications of 

daily habits. The actions of health professionals are of great relevance and include guidelines 

on the early detection of diseases and risk factors: obesity, etiopathology, dyslipidemia, 

sedentary lifestyle, chronicity and, generally, asymptomatic. 

 

Keywords: Prevention. Dhronic Disease. Health Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As medidas preventivas para diabetes e hipertensão arterial são de suma importância 

para militares do Exército Brasileiro, assim como na população geral. 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são determinadas por diversos fatores, 

sejam eles sociais ou individuais, desenvolvem-se no decorrer da vida e são de longa duração. 

As DCNT como a DM tipo 2 e HAS possuem quatro fatores de risco em comum: tabagismo, 

alimentação não saudável, atividade física insuficiente e uso nocivo do álcool. Vale ressaltar 

que esses fatores de risco são modificáveis (BRASIL, 2018).  

 Por considerar que todas as DCNT requerem contínua atenção e esforços em conjunto 

de políticas públicas e da população em geral, este estudo restringe-se as seguintes DCNT: 

diabetes mellitus e hipertensão arterial, por fazerem parte do conjunto de doenças que tem 

fatores de risco em comum e, portanto, podem contar com uma abordagem comum para 

prevenção.  

A relevância deste estudo consiste na avaliação das altas taxas do DM e HAS nas 

unidades de saúde no Brasil e no mundo, assim como as principais complicações decorrentes 

do DM e HAS que podem ser prevenidas. Com isso é de grande importância a ampliação do 

conhecimento dos profissionais de saúde, resultando em uma melhor assistência ao paciente, 

ou seja, prevenindo o DM e HAS, assim consequentemente ocorrerá a diminuição dos custos 

nas OMS do Exército Brasileiro (EB), portanto, adequando o sistema para aperfeiçoar os 

recursos destinados ao serviço de saúde. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as DCNT como DM e HAS 

são responsáveis por 63% dos óbitos mundial. No Brasil são a causa de 74% das mortes. Não 

obstante deste fato, a maioria das DCNT podem ser prevenidas ou controladas. Para isso é 

necessário, conhecer a doença e, tratar de forma correta, completa e continuada (INSTITUTO 

LADO A LADO PELA VIDA, 2017).   

 A assistência à saúde da família militar é uma das principais prioridades do Comando 

do Exército, que tem envidado empenhos no sentido de aperfeiçoá-la, seja na aquisição de 

recursos financeiros na esfera do governo federal, seja na aplicação judiciosa dos recursos 

disponibilizados e arrecadados (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2019). 
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Para o Ministério da Defesa (2019), é um enorme desafio a conservação do equilíbrio 

receita/despesa devido ao custo crescente da saúde, somado a inflação médica elevada em 

relação à inflação oficial, à absorção das inovações tecnológicas da área de saúde, bem como 

do aumento da expectativa de vida da população brasileira. 

Visando estudos literários que confirmem a importância dos militares de saúde na 

prevenção do diabetes e hipertensão arterial no âmbito do EB, levando em consideração que 

nestas doenças existem medidas preventivas realizadas no contexto do serviço de saúde, surgiu 

à necessidade de compreender sobre o papel desses profissionais da área da saúde. 

O objetivo do presente estudo foi identificar as evidências científicas de medidas 

preventivas para DM e HA disponíveis na literatura, considerando os seguintes aspectos: avaliar 

os fatores de risco mais incidentes; formular estratégias para a prevenção dentro do EB; 

capacitar os militares de saúde e estimular a disseminação das medidas preventivas para tais 

doenças; divulgar informações referentes à prevenção no âmbito do EB. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, cujo objetivo foi caracterizar a produção 

científica acerca das medidas preventivas para DM e HA para militares do Exército Brasileiro 

(EB) disponíveis na literatura. 

Uma pesquisa bibliográfica pode ser concretizada para o desenvolvimento de trabalhos 

científicos e possuem etapas para a sua elaboração, tais como: escolha e delimitação do tema, 

coleta de dados, localização das informações e, documentação dos dados: anotações e 

fichamento (ANDRADE, 1997). 

Para o levantamento dos artigos na literatura, foi realizada uma busca na seguinte base 

de dado: Google acadêmico. No mês de maio do dia 1° ao 30° foi realizada toda a busca nas 

bases de dados. 

Serão empregados, para a busca dos artigos as seguintes palavras-chaves e suas 

combinações nos idiomas português e inglês: prevenção/ prevention; doença crônica/ chronic 

disease; serviços de saúde/ health services. 

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: artigos sobre assistência ao 

adulto disponíveis eletronicamente na íntegra nos idiomas em português, inglês e espanhol; que 

possuíam as palavras-chaves (prevenção, doença crônica, serviços de saúde) no título e/ ou 

resumo; artigos sobre diabetes e hipertensão arterial. 

Os critérios de exclusão para a seleção dos artigos foram: pacientes que não 

apresentarem diabetes e hipertensão arterial, artigos sobre assistência a crianças, os que não 

estavam disponíveis eletronicamente na íntegra. 

 

2.2 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) compõem sério problema de saúde 

pública, tanto nos países ricos quanto nos de média e baixa renda. Não obstante, é lógico que 

estes últimos sofrem de forma tanto mais exacerbada quanto menor suas probabilidades de 

garantir políticas públicas que alterem positivamente os determinantes sociais de saúde 

(BRASIL, 2008). 
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A OMS, 2005 define como doenças crônicas as doenças cardiovasculares 

(cerebrovasculares, isquêmicas), as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e diabetes 

mellitus. A OMS ainda inclui nesse rol aquelas doenças que colaboram para o sofrimento dos 

indivíduos, das famílias e da sociedade, tais como as desordens mentais e neurológicas, as 

doenças bucais, ósseas e articulares, as desordens genéticas e as patologias oculares e auditivas. 

As DCNT se distinguem por ter uma etiologia múltipla, vários fatores de risco, extensos 

períodos de latência, curso prolongado, procedência não infecciosa e, também, por sua 

associação a carências e incapacidades funcionais (BRASIL, 2008). 

A etiologia múltipla das DCNT não admite que elas tenham causas visivelmente 

definidas. No entanto, as buscas biomédicas tornaram possível identificar vários fatores de 

risco. Os fatores de risco podem ser considerados em “não modificáveis” (sexo, idade e herança 

genética) e “comportamentais” (tabagismo, alimentação, inatividade física, consumo de álcool 

e outras drogas). Os fatores de risco comportamentais são potencializados pelos fatores 

condicionantes socioeconômicos, culturais e ambientais (BRASIL, 2008). 

No ano de 2005, por volta de 35 milhões de pessoas faleceram de doenças crônicas em 

todo o mundo, o que corresponde ao dobro das mortes relacionadas às doenças infecciosas 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005). 

Na América Latina e no Caribe, as DCNT são o motivo principal das mortes e 

incapacidade prematura em vários países. No ano de 2002, essas enfermidades foram 

responsáveis por 44% das mortes entre homens e mulheres abaixo dos setenta anos nas 

mencionadas regiões (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2006). 

As DCNT, entre as quais: acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão arterial, 

câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas constituem o problema de saúde de maior 

magnitude e correspondem a cerca de 70% das causas de mortes, atingindo fortemente camadas 

pobres da população e grupos mais vulneráveis, como a população de baixa escolaridade e 

renda (BRASIL, 2011). 

As DCNT são as principais causas de mortes no Brasil, reforçando desta maneira, a 

necessidade de formar os profissionais de saúde para o enfrentamento na prevenção da doença 

e no cuidado humanizado destes usuários (BRAGA, 2014).  

Em relação às DCNT, destacam-se as doenças cardiovasculares coronarianas, 

dislipidemias, hipertensão, obesidade e diabetes mellitus, as quais constituem um conjunto de 

morbidades na maioria das vezes associadas entre si, estabelecendo graves problemas de saúde 

pública (ZIMMET, 1986). 
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As mudanças demográfica, nutricional e epidemiológica advindas no século passado 

motivaram um perfil de risco em que doenças crônicas como o diabetes e a hipertensão 

assumiram ônus crescente e preocupante. Ambas são condições prevalentes e enormes 

problemas de saúde pública em todos os países, independentemente de seu grau de 

desenvolvimento (TOSCANO, 2004). 

Segundo Solla (2004), as políticas e estratégias empregadas e direcionadas para todos 

os níveis de prevenção das DCNT são pouco abordadas na literatura científica nacional. Partes 

desse grupo são desencadeantes das mais representativas causas de morte no Brasil, 

indiscriminadamente em todas as macrorregiões. Destacam-se notadamente a hipertensão 

arterial e o diabetes mellitus. Ambas causam altos custos com hospitalizações, incapacidade 

transitória ou permanente e invalidez.  

 

2.2.1 Diabetes Mellitus 

 

Segundo Lessa (1998) a hipertensão arterial e diabetes mellitus fazem parte de um grupo 

de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), representando, de forma recíproca, uma das 

principais causas de mortes em todo o Brasil.  

A OMS conceitua o Diabetes mellitus como uma síndrome de etiologia múltipla, 

decorrente da falta de insulina e/ou incapacidade da insulina cumprir adequadamente suas 

funções, assinalada pela hiperglicemia crônica e alterações no metabolismo dos carboidratos, 

lipídeos e proteínas. Os sintomas típicos são: polidipsia, poliúria, visão turva e emagrecimento. 

Os fatores de risco para DM2 são: histórico na família da patologia, progressão da idade, 

obesidade, sedentarismo, análise prévia de pré-diabetes ou diabetes mellitus gestacional (DMG) 

e apresentação de componentes da síndrome metabólica, tais como hipertensão arterial e 

dislipidemia (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017).  

A prevalência do diabetes mellitus tipo 2 aumenta de forma exponencial, contraindo 

características epidêmicas em diversos países, particularmente os em desenvolvimento 

(SARTORELLI; FRANCO, 2003). 

O crescimento da prevalência do diabetes encontra-se associado a múltiplos fatores, 

como a acelerada urbanização, a trajetória epidemiológica, a transição nutricional, o aumento 

frequência de estilo de vida sedentário, a maior constância de excesso de peso, o aumento e 

envelhecimento da população e, também, à maior sobrevida das pessoas com diabetes. 

(DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 
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O diabetes representar um importante encargo financeiro para as pessoas portadoras e 

suas famílias, em razão dos gastos com insulina, antidiabéticos orais e outros medicamentos 

essenciais, além disso, o diabetes tem um acentuado impacto econômico nos países e nos 

sistemas de saúde. Isso deriva do crescimento da utilização dos serviços de saúde, queda de 

produtividade e cuidados demorados requeridos para tratar suas complicações crônicas, como 

insuficiência renal, problemas oculares, problemas cardiovasculares e pé diabético. Com o 

custo elevado, o diabetes é um enorme desafio para os sistemas de saúde e um empecilho para 

o desenvolvimento econômico sustentável (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 

2015). 

No Brasil, o diabetes juntamente com a hipertensão arterial, é responsável pela primeira 

causa de mortes e de internações, de amputações de membros inferiores e representa ainda 

62,1% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à 

diálise. Mas é relevante ressaltar que já têm informações e evidências científicas satisfatórias 

para prevenir e/ou retardar o surgimento do diabetes e de suas complicações (BRASIL, 2006).  

 

2.2.2 Hipertensão Arterial 

 

 Quanto a hipertensão arterial consisti em uma patologia de caráter multifatorial, 

frequentemente acompanhada de alterações metabólicas e hormonais e fenômenos tróficos. 

Constituída pelo aumento da pressão arterial, estimada como um dos principais fatores de risco 

cardiovascular e cerebrovasculares, e desordens renais. A quantidade estimada de pessoas com 

hipertensão no Brasil é de, aproximadamente, 18 milhões, significando que, destes, somente 

30% estão controlados, crescendo assim o risco de acidente vascular cerebral, doenças renais e 

cardiovasculares (PEIXOTO et al, 2004). 

Segundo Scala (2015), no Brasil, HA alcança 32,5% (36 milhões) de pessoas adultos, 

mais de 60% dos idosos, cooperando direta ou indiretamente para 50% dos falecimentos por 

doença cardiovascular (DCV). Juntamente com DM, suas complicações (cardíacas, renais e 

AVE) tem impacto alto na queda da produtividade do trabalho e da renda da família 

(ABEGUNDE et al, 2007). 

De acordo com Malachias (2016), os fatores de risco para HA são idade, sexo e etnia, 

excesso de peso e obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo, fatores 

socioeconômicos e genética. 
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Para Brasil (2001) a HAS e o DM compõem os principais fatores de risco populacional 

para as patologias cardiovasculares, motivo pelo qual estabelecem agravos de saúde pública. 

A HA e o DM são patologias que apresentam vários aspectos em comum como a  

etiopatogenia, identifica-se em ambas a resistência insulínica, resistência vascular periférica 

acentuada e disfunção endotelial, fatores de risco, tais como obesidade, dislipidemia e 

sedentarismo, tratamento não-medicamentoso cuja as modificações nos hábitos de vida são 

semelhantes para ambas as circunstâncias; cronicidade patologias incuráveis; complicações 

crônicas que podem ser evitadas quando precocemente identificadas e adequadamente tratadas; 

assintomática na maior parte dos casos; de difícil aderência ao tratamento pela necessária 

modificação nos hábitos de vida e participação ativa do paciente; necessidade de controle 

rigoroso para evitar complicações; necessidade de acompanhamento por equipe 

multiprofissional (BRASIL, 2001). 

São várias as justificativas para a abordagem conjunta da HA e DM, visto que 

possibilidade de associação das duas doenças é da ordem de 50%, o que requer, em boa parte 

dos casos, o manejo das duas doenças em um mesmo paciente. 

 

2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Segundo o Ministério da Saúde, o rastreamento e a prevenção do DM tipo 2 e da HA 

têm prioridade, já que a metade da população não sabe que tem essas patologias, a HA é 2,4 

vezes mais frequente nos indivíduos com diabetes, chegando a ser 3,8 vezes maior nos 

indivíduos com menos de 44 anos de idade (DOOLEY, 2009).  

Segundo Toscano (2004), os programas eficazes de prevenção do diabetes vêm sendo 

discutidos. As mudanças no estilo de vida, abrangendo mudanças na dieta e combate ao 

sedentarismo, têm sido registradas como fatores importantes na prevenção e controle do 

diabetes e da hipertensão arterial. 

O controle metabólico rígido, acompanhado com medidas preventivas e curativas 

relativamente simples, é capaz de prevenir ou delongar o aparecimento das complicações 

crônicas do diabetes mellitus, procedendo em melhor qualidade de vida a pessoa com diabetes. 

Da mesma forma, o controle da hipertensão arterial resulta na diminuição de lesão aos órgãos-

alvo. Para o controle de ambas as patologias, são indispensáveis medidas que envolvem 

mudanças no estilo de vida do indivíduo (BARNETT; DODSON, 1997). 
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Para o Coelho (2009), os mecanismos que atrelam o exercício físico à prevenção e ao 

tratamento de doenças envolvem especialmente a diminuição da adiposidade do corpo, a 

redução da pressão arterial, a melhora do perfil lipídico e da sensibilidade insulínica, o aumento 

do gasto energético, da massa e força muscular, da capacidade cardiorrespiratória, da 

flexibilidade e de equilíbrio. 

Existe uma imensa distância entre o anseio de aplicar inovações de saúde e sua prática 

concretamente, além de uma deficiência de conhecimento científico e de informação sobre 

padrões preventivos que sejam eficientes e apropriados. Não obstante, os conceitos preventivos 

agora estarem bem estruturados e aceitos pelas operadoras, gestores e pelos trabalhadores de 

saúde, sua operacionalização ainda é bastante precária. O realce, portanto, foi aferido aos 

grupos populacionais mais jovens (VERAS; CALDAS; CORDEIRO, 2013). 

Para alcançar sucesso no controle do diabetes, é imprescindível estabelecer e 

desenvolver inovações e mais fortes parcerias entre órgãos governamentais e sociedade civil, 

para uma maior corresponsabilidade em atuações dirigidas para prevenção, detecção e controle 

do diabetes. Essas novas estratégias precisam requerer um estilo de vida saudável e 

modificações de hábitos em relação à ingestão de certos alimentos e refrigerantes, bem como 

estimular a atividade física (FERNANDES et al, 2016). 

Um exemplo, modificações nos hábitos de vida diminuem 58% da incidência de DM 

em 3 anos. Essas modificações apontavam discreta diminuição de peso, conservação do peso 

perdido, acréscimo da ingestão de fibras, restrição energética moderada, restrição de gorduras, 

principalmente as saturadas, e aumento de atividade física regularmente (BRASIL, 2006). 

As razões modificáveis do diabetes tipo 2 são alimentação inadequada (qualidade e 

quantidade) e inatividade física. Deste modo, não é surpresa que modificações positivas no 

estilo de vida, quando concretizadas, sejam tão efetivas na prevenção e controle do diabetes 

tipo 2 (BRASIL, 2006). 

Para Malachias (2016), as estratégias para prevenção do desenvolvimento da HA 

englobam políticas públicas de saúde ajustadas com atuações das sociedades médicas e dos 

meios de comunicação.  

A equipe de saúde deve realizar campanhas educacionais recorrentes, abordando fatores 

de risco; programar periodicamente atividades de lazer individual e comunitário; e reafirmar a 

importância das medidas preventivas para população. (BRASIL, 2001). 
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Os pacientes devem ser sempre estimulados a adotar hábitos benéficos para a vida como: 

manutenção de peso adequado, praticar regularmente atividade física, interrupção do hábito de 

fumar, baixo consumo de gorduras e de bebidas alcoólicas (BRASIL, 2001). 

A tarefa é de competência da equipe de saúde na prevenção da HA, do DM e de suas 

complicações. Devem ressaltar o controle do tabagismo, da obesidade, do sedentarismo, do 

consumo de sal e de bebidas alcoólicas, e o estímulo a uma nutrição saudável (BRASIL, 2001). 

 É essencial que atividades de educação permanente fiquem enquadradas no habitual dos 

serviços de saúde, articulando necessidades dos profissionais e a habilitação resolutiva dos 

serviços de saúde (BRAGA, 2014). 

 

Quadro 1 – Medidas Preventivas para Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial. Google 

Acadêmico, maio, 2019. 

 

Medidas de prevenção para DM E HA  
 
Manutenção do peso adequado.  
 
Realização de exercícios físicos regularmente. 
 
Interrupção do tabagismo. 
 
Manutenção de uma alimentação saudável, ou seja, modificações de hábitos 
diários (a diminuição do consumo de sal, gorduras e bebidas alcoólicas). 
 
Intervenção nos fatores de risco relacionados às doenças. 
 
Realização do exames preventivos para garantir a prática e o compromisso 
do rastreamento.  
 
Importância de estratégias na implementação da saúde na prevenção 
primária e secundária. 
  
Orientação sobre a prevenção do DM e HA (educação em saúde); incentivo 
a interação profissional-paciente. 
 
Integração entre a equipe e os pacientes estabelecendo vínculos; 
importância de controle e rastreamento dos clientes. 
 
Realização de educação em saúde para transmissão de conhecimentos aos 
usuários. 

 

 



 
 

16 
 

2.4 MEDIDAS PREVENTIVAS NO CONTEXTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 Os militares, responsáveis pela defesa nacional precisam ser saudáveis e, 

consequentemente, ter acesso a um serviço de saúde adequado e capaz de atender as 

necessidades desse grupo que possui particularidades especiais e no desempenho de suas 

funções são diferentes do restante da população (ROSA, 2013). 

Segundo Rosa (2013), o serviço de saúde do EB deve desempenhar as suas missões fins 

em tempo de paz, que são conservar a higidez dos seus efetivos e fornecer melhores condições 

de saúde para os militares, além de garantir um acessível atendimento de saúde, assim como 

assistência médico-hospitalar e odontológica com o apoio de saúde à família militar. Para tal, 

diversas reformulações vêm sendo elaboradas nos últimos anos, a fim de proporcionar um 

sistema de saúde cada vez mais coerente. 

A população idosa é a que mais consome o serviço de saúde do EB, e a despesa de seus 

atendimentos são mais elevadas em relação às faixas etárias mais jovens. Outra conclusão é de 

que os exames e procedimentos realizados dentro das OMS são de menor complexidade e de 

menor custo do que os encaminhados para realização em organizações civis conveniadas do 

sistema. O maior grupo de usuário atendido está na faixa etária dos 50 aos 70 anos e o 

atendimento com maior custo médio realizado na faixa etária dos 71 aos 90 anos. Outra 

implicação é de que o sistema detém uma demanda não atendida dentro de suas composições, 

e esta demanda é direcionada para atendimento em organizações civis. Os atendimentos 

realizados nestas organizações têm um custo mais alto e maior complexidade tecnológica 

(ROSA, 2013).  

 Seguindo as orientações da literatura, é de suma importância a dotação de medidas 

preventivas para DM e HA no cotidiano dos militares, pois, consequentemente, resultará na 

diminuição de intervenções e de necessidades atendimentos nas OMS, o que certamente 

promove, também, a economia com gastos hospitalares e ganhos de produtividade decorrentes 

da manutenção dos efetivos prontos nas organizações militares. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Com base nos artigos selecionados, foi possível identificar os tipos de medidas 

preventivas para DM e HA disponíveis na literatura, dentre elas se destacam: os exercícios 

físicos, a manutenção do peso adequado, a interrupção do tabagismo, a diminuição do consumo 

de sal, gorduras e bebidas alcoólicas, a alimentação saudável, ou seja, modificações de hábitos 

diários. 

 A atuação dos profissionais de saúde nestas medidas preventivas é focada na prevenção 

primária, pois este é o ponto primordial para a prevenção das doenças em questão. E essa 

atuação é de suma relevância e incluem orientações sobre as formas de detecção precoce das 

doenças e fatores de risco: obesidade, etiopatologia, dislipidemia, sedentarismo, cronicidade e, 

geralmente, assintomáticas.  

  Constata-se que a prevenção da DM e HA necessitam de fundamentação em conceitos 

educativos cometidos por educação permanente, campanhas educativas recorrentes, nortes 

sobre como se desenvolve as enfermidades e fatores de risco, como a relevância do autocuidado, 

adotando hábitos benéficos para si. 

 Percebe-se que mesmo existindo vários estudos que mencionam medidas preventivas, o 

estudo mostrou que estas medidas da assistência enfrentam várias dificuldades para obter 

melhores resultados. Neste contexto, os profissionais são responsáveis pelo processo educativo 

da população, pela reafirmação das medidas preventivas e pela sempre estimulação dos 

pacientes a adotar hábitos saudáveis. 

 Enfim, o objetivo do estudo foi obtido, pois se puderam mostrar através de trabalhos 

científicos publicados as medidas preventivas DM e HA disponíveis na literatura, legitimando 

a necessidade de estratégias de prevenção, da junção da interação apropriada entre profissional-

cliente, da educação em saúde, como também de uma capacitação dos militares, visando, 

sobretudo a eficiência da estimulação e disseminação das medidas preventivas. 
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