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RESUMO

O presente estudo tem

a

finalidade de apresentar de maneira geral a estrutura do Servico de Satide
do Exército Brasileiro (EB), descrever as doengas cardiovasculares, em especial a hipertensao
arterial sistémica, relacionando com os custos assistenciais, descrever sobre programa de sauide
preventiva, expondo quais acées seriam possiveis abordagens para estes pacientes e definir
possiveis formas para o monitoramento, além de analisar aspectos importantes sobre uma
implantag&o de programas de satide preventiva voltados para pacientes com hipertensdo arterial
sistémica, em Hospitais Militares. Para isso foi realizada uma revisao bibliografica na literatura
cientifica. O EB presta atendimento em satide a aproximadamente 735 mil beneficiarios e uma das
maiores preocupacgdes a necessidade de um atendimento em satide integrado e o aumento dos
custos assistenciais. Diante deste cendrio, surgem como uma alternativa para a melhoria da
assisténcia e diminuigdo da sinistralidade dos sistemas de sade a implantagao de programas de
saude preventiva. Tal medida, é adotada por diversas operadoras de planos de satide

e

incentivada
pelos orgaos governamentais. Estudos apontam a importancia da capacitagao das equipes formadas
e estimulo para adesdo aos programas, evitando o agravamento do quadro clinico. Espera-se que os
assuntos abordados neste trabalho possam servir como subsidio para a decisdo dos escalées
superiores, além de colaborar com novos estudos defuturos pesquisadores.

Palavras-chave: Servico de Satide. Medidas Preventivas em Saude. Doencas Cardiovasculares.
Hipertens&oArterial Sistémica. Exército Brasileiro.

ABSTRACT
This study aims to present in general the structure of the Brazilian Army Health Service, describe
cardiovascular diseases, especially systemic arterial hypertension, relating to care costs, describe
Preventive health program, exposing what actions would be possible approaches for these patients
and define possible ways for monitoring, and analyze important aspects about the implementation of
preventive health programs aimedatpatients with systemic arterial hypertension in Military Hospitals.
Forthis, a literature review was performed in the scientific literature. The Brazilian Army provides
health care to approximately 735,000 beneficiaries, and oneof the major concerns is the need for
integrated health care and rising care costs. Given this scenario, the implementation of preventive
health programs appears as analternative for improving care and reducing the loss of health systems
This measure is adopted by several health plan operators and encouraged by government agencies.
Studies point out the importance oftraining the trained teams and encouraging adherence to the
Programs, avoiding the worseningofthe clinical picture.It is hopedthat the subjects covered in this
work can serve as a support for the decision of the upper echelons, besides collaborating with new
studies of future researchers.

Keywords: Health Service. Preventive Health Measures. Cardiovascular Diseases. Systemic Arterial
Hypertension. Brazilian Army.
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1 INTRODUGAO

O Exército Brasileiro (EB) € uma Forga Armada (FA) subordinada ao
Ministério da Defesa (MD) que tem como miss&o contribuir para a garantia da
soberania nacional, estando em estado de prontidao permanente para salvaguardar
Os interesses nacionais, cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar
social (BRASIL, 1988).

As Forgas Armadas estado, de forma permanente, inseridas no contexto da
Administragaéo Publica Federal, e em fungao disto seguem as orientacdes das
estratégias do Governo Federal com 0 intuito de aperfeicoar os servicgos oferecidos
aos cidadaoscivis e militares (BRASIL, 1988).

O EBpara o atendimento das necessidades de satide de seus militares e
servidores civis, dependentes e pensionistas possui um Sistema de Satide
estruturado em OrganizagéesMilitares de Satde, incluindo Segdes de Sade, Posto
Médicos de Guarnicéo, Policlinicas e Hospitais Militares. Tal fato, revela a
PreocupagaodaInstituigéo com a satide e com o bem-estar da tropa e da familia
militar.

Segundoas Instrugdes Gerais para o Fundo de Satide do Exército (IG 30-32)
© Fundo de Satide do Exército € constituido de recursos financeiros oriundos de
contribuigées obrigatérias e indenizagdes de atendimento médico-hospitalar dos
militares, na ativa e na inatividade, e de pensionistas de militares, destinado a
complementar o custeio da assisténcia médico hospitalar para si e para seus

beneficidrios (BRASIL, 2005).

O crescente custo da assisténcia e da incorporagao tecnolégica em satide,
também interferem neste Sistema de Satide do EB deve-se provavelmente aos
seguintes fatores: 0 envelhecimento populacional, a transigao epidemiolégica com o
aumento da incidéncia e da prevaléncia das doengas crénicas. Por isso, a
necessidade de realizar gestées para a implantagao de servigos voltados para a
prevencao de doengas e estimulo de mudangas de habitos para a melhoria da
qualidade de vida dos usuarios dos servigos de satde (AVELAR, DA SILVA E

FOUTO,2018).

Nesse contexto, percebe-se que gestores em satide apresentam uma

preocupacao crescente quanto a mecanismos que incentivam o desenvolvimento de

Programas para a Promogao da Satide e Prevengao de Riscos e Doengas, e a
estimularem a adesdo dos beneficiarios a tais programas levando em consideracao



as especificidades do setor e, ao mesmo tempo, coadunados com as politicas
empreendidas pelo Ministério da Saude (MS) e pela Organizagao Mundial de Satide
(OMS)

Acrescente-se ao fato de que os gestores da administragao publica voltam-se
para a necessidade de aplicagdo dos recursos publicos em prol do bem comum,
impondo uma veemente observancia dos principios de efetividade e economicidade
(MINUZZI, 2018)

A fim de melhor elucidar esta Possibilidade, sera abordado o assunto de
maneira a apresentar umaalternativa a ser implantada em Hospitais Militares paraa
Promogao da satide, de beneficiarios do Sistema de Satide do Exército Brasileiro
visando aumento da qualidade de qualidade de vida, diminuigao de internagdes e
intervengéescirdrgicas e dos custos assistenciais por meio de acompanhamento
clinico ambulatorial de pacientes de risco Para doencas cardiovasculares, em
especial os pacientes portadores de hipertensAoarterial.

1.1 PROBLEMA

Atualmente, 0 aumento da expectativa de vida, o incremento das tecnologias
em satide e a necessidade promovero uso racional de recursos destinados a satide.
Por isso, a crescente necessidade de tomar medidas para acompanhamento de
pacientes com maior risco, j4 que complicagdes tendem a gerar incremento dos
gastos.

A proposta de implantacao de Programas em satide preventiva para pacientes
hipertensos em Hospitais Militares deve-se ao fato destas OMS possuirem
instalagdes mais adequadase militares com diversas formacgées, sendo Capazes de
maior resolubilidade para a Prestagao do servigo comparando com Postos Médicos
de Guarnigao e Segdes de Satide.

1.2 OBJETIVOS

O presente estudo pretende integrar os conceitos basicos e a informagao
cientifica relevante e atualizada, a fim de analisar aspectos importantes sobre uma
implantagao de programas de satide preventiva voltados para pacientes com
hipertens&oarterial, em Hospitais Militares do Exército Brasileiro.

Para viabilizar a consecugao do objetivo geral de estudo, foram formulados os



objetivos especificos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento ldgico
do raciocinio descritivo apresentado neste estudo:

a) Apresentar de maneira geral a estrutura de Servico de Satide do Exército
Brasileiro, abordando os desafios na gestao dos recursosfinanceiros:

b) Descrever sucintamente sobre as doengas de crénicas cardiovasculares
relacionando com os custos assistenciais, em especial hipertensdoarterial sistémica:
e

c) Descrever sobre programa de satide preventiva, expondopossiveis atividades
para pacientes com hipertensdoarterial sistamica.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUICOES

O Exército Brasileiro possui um Sistema de Saude para o atendimento 735 mil
beneficiarios, incluindo militares da ativa e da reserva remunerada, servidorescivis,
seus dependentes, pensionistas e militares abrangidos pelo Fator de Custo (militares
Servigo Militar Obrigatério e em Formacdonos Estabelecimentos de Ensino).

Os atendimentos em satide podem ser realizados em Segdes de Satide,
Postos Médicos de Guarnigées, Policlinicas, Hospitais Militares e Hospital Central do
Exército. Quando nAofor possivel realizar o atendimento em Organizagao Militar de
satide os atendimentos em satide também podemserrealizados em Organizacées
Civis de Saude mediante Guia de Encaminhamento emitida por uma Unidade
Gestora FuSEx e formalizago prévia de contrato administrativo.

Nos Uultimos anos ocorreu um significativo aumento das despesas para o
Pagamento de despesas em satide para Organizagdes Civis de Satide e
Profissionais de Satide Auténomos. Tal fato, pode seratribuido a diversos fatores:
demanda reprimida de nossas Organizagées Militares de Satide; valorizagao do
ddlar; incorporagéo de novas tecnologias em satide; elevagdo da expectativa de
vida; e aumento das complexidades médicas.

Neste contexto, a implantagado de programasde satide preventivas de satide
Para grupos especificos pode ser considerada uma alternativa viavel para a
sustentabilidade econémica do sistema de satide do EB.

Este estudose justifica por promover uma pesquisa a respeito de um tema
atual bastante vivenciado em OMS para a implantagdo de programas de satide

preventiva voltados para beneficiarios com maior risco para doencas

cardiovasculares, estimulando mudangas de habitos, como alimentagaoe atividades



fisicas, e@ consequentemente diminuindo mortes prematuras, internacé6es e
Promovendo maior qualidade devida.

Pretende-se, ainda, obter, como contribuig&o, a diminuig&o da sinistralidade
no Sistema de Saude do Exército Brasileiro, pois beneficidrios com maior qualidade
de vida tendem a necessitarem de menos procedimentos intervencionistas e
internagdeshospitalares.

2 METODOLOGIA

O presente estudo esta sendo realizado dentro de um processocientifico e
calcado em procedimentos metodoldgicosrevis&obibliografica.

Quanto a forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os
conceitos de pesquisa qualitativa.

Quanto aoobjetivo geral, foi empregada a modalidade exploratoria, tendo em
vista 0 pouco conhecimento disponivel, com a finalidade de Proporcionar maior
familiaridade com os problemas expostos. Trata-se de estudo de revisdo
bibliografica e para sua consecug¢ao, tera por métodoa leitura exploratéria e seletiva
do material de pesquisa, bem como sua revisao integrativa, contribuindo para o
Processo de sintese e andlise dos resultados de varios estudos, de forma a
consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensivel.

A selegao das fontes de Pesquisa esta baseada em publicagdes de autores
de reconhecida importancia, por meio de pesquisas em livros especializados, jornais,
revistas, legislagées especificas e outros materiais disponiveis nainternet.

2.1. REVISAO DE LITERATURA

Iniciamos o delineamento da pesquisa realizando um apanhado sobre o
sistema de satide do Exército Brasileiro, abordando suas origens, caracteristicas
principais, responsabilidade e desafios quanto a sua sustentabilidade econémica.

Foram utilizadas as palavras-chave servigo de salde, medidas preventivas
em satide, programas em satidepreventiva e doengas cardiovasculares, hipertensao
arterial e Exército Brasileiro em portugués nos sites Scholar Google, PubMed, do
LILACS e do SCIELO; livros e monografias da Biblioteca da Escola de
Aperfeicoamento de Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior

do Exército; legislagao do Exército Brasileiro acerca do Sistema de Saude do



Exeército; Estatuto dos Militares: Diretrizes do Ministério da Satide; Diretrizes,
Normas e Manuais de Agéncias Reguladoras; e outros materiais que pudessem
auxiliar no levantamento das informagées.

a. Critério de inclusao:

- Estudos publicados em portugués:

b. Critério de exclusao:

Estudos que ndo relacionados ao tema proposto.

2.2 COLETA DE DADOS

Na sequéncia do aprofundamento teérico a respeito do assunto, o
delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de pesquisa em
livros, manuaise internet.

3 SISTEMA DE SAUDE DO EXERCITO

3.1 HISTORICO

Conforme informagées obtidas em sitio eletrénico da Diretoria de Saude do
Exercito em 2019, a historia da Diretoria de Satide (D Sau) teve inicio com a
chegada da Familia Real no Brasil

As condigées ruins dos hospitais militares, levaram Frei Custédio, considerado
0 primeiro Diretor de Satie, a criar a Escola de Cirurgia do Hospital Real Militar, em
18 de fevereiro de 1808, que originou o Hospital Geral de Salvador, e depois, a
Faculdade de Medicina da Bahia.

No Rio de Janeiro, implantou a Escola Anatémica, Cirurgica e Médica, nas
instalagdes do Hospital Real Militar da Corte, hoje Hospital Central do Exército
(HCE). Em 21 de maio daquele ano fez surgir a Botica Real Militar, atual Laboratério
Quimico Farmacéutico do Exército (LQFEx), sendo este um marco da industria
farmacéutica brasileira.



Frei Custddio iniciou a construgéo de hospitais militares nas diversas
Guarnigdes do Pais, para melhorar o apoio a tropa nacionalmente. Desta forma, a
historia da medicina cirurgica, clinica e sanitaria, da odontologia, da farmacia e da
veterinaria, no Brasil, tem sua origem relacionada a Medicina Militar.

O General de Brigada Médico Jodo Severiano da Fonseca, durante sua chefia,
implantou importantes organizagdes de saude, como o Laboratério de Microscopia e
Bacteriologia, que mais tarde seria o Instituto de Biologia do Exército (IBEx), primeira
instituigdo dedicada a pesquisa e ao ensino da bacteriologia no Brasil, e a Escola de

Aplicagéo para o Servigo de Satide do Exército, hoje Escola de Satide do Exército.
Alem disso, foram criados, naquela época, o Quadro de Veterinarios e de Dentistas
do Exército.

Apés a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), o Servigo de Satide apoiou e

vem apoiando os ContingentesBrasileiros em Missdes de Paz da Organizagao das
Nagées Unidas (ONU).

3.2 ESTRUTURA DO SERVICO DE SAUDE DO EXERCITO

Atualmente a Diretoria de Satide (D Sau) é a diretoria responsavel pelos
assuntos de sauide em todoo territério nacional, em beneficio do Exército Brasileiro
e do pais. E umadasdiretorias que integram o Departamento Geral do Pessoal. E
Orgao de apoio setorial, técnico-normativo e gerencial, responsavelpela orientacdo
técnica as Inspetorias de Satde, Segdes de Satide Regionais e a todas as

organizagdes de satide da Forca (DIRETORIA DE SAUDE, 2018).

A D Sau esté subdivida em Subdiretorias: Subdiretoria Técnica de Satie,
Subdiretoria de Satide Operacional, Subdiretoria de Pericias Médicas. Possui, ainda,
uma Assessoria de Estudos, Planejamento e Gestao, que possui a incumbéncia de
gerir as diversas areas do Sistema de Satide da Forga: a assistencial, a

administrativo- financeira, a pericial, a preventiva, a Operacional, 0 ensino e a
pesquisa (DIRETORIA DE SAUDE, 2018).



ORGANOGRAMA- DIRETORIA DE SAUDE
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FIGURA 1- Organogramada Diretoria de Saude
Fonte: Diretoria de Saude

As organizagées de satide do Exército Brasileiro estado apresentadas da
seguinte forma: um Hospital Central do Exército, seis Hospitais Militares de Area,

sete Hospitais-Gerais, dez Hospitais de Guarnic&o, quatro Policlinicas Militares,
Centro de Medicina de Aviagao do Exército, Laboratério Quimico Farmacéutico do
Exército, Instituto de Biologia do Exército, Odontoclinica Central do Exército,
Hospitais de Campanha,vinte e oito Postos Médicos de Guamigdo e quatrocentos e
vinte Segdes de Satide das organizagées militares (DIRETORIA DE SAUDE, 2018).
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FIGURA 2-Distribuicao Territorial das Organizagées Militares de Saude
Fonte: Diretoria de Saude

Com

a

finalidade de proporcionar o adequado atendimento aos beneficiarios
do Sistema de Atendimento Médico-Hospitalar do Exército (militares, pensionistas e

seus dependentes), dentre outras medidas, a D Sau tem buscado a melhoria nos
Processos gerenciais, com a implantacgdo de sistemas informatizados de repasse de

recursos e encaminhamentos, como também a revisdo da legislagao de assisténcia

meédico-hospitalar e a modernizacéo das organizagdes militares de satde
(DIRETORIA DE SAUDE, 2018).

Dentro deste contexto, ocorreu a implantagao do SIRE que é um Sistema de
Registro dos Encaminhamentos, onde a geragéo de guias é “on-line”,
proporcionando aos gestores do recurso maiorfacilidade no acompanhamento das

despesas, aos usuarios do sistema a possibilidade de consultar os registros com

seus dados e aos fornecedores, visualizarem os valores correspondentes aos

recebimentos (DIRETORIA DE SAUDE,2018).

Dadosobtidos a partir deste Sistema permitem concluir que entre os anos de
2011 € 2015 ocorreu um aumento de 48% no Ppagamento de despesas para
Organizagées Civis de Satide e Profissionais de Sade Auténomos (SADAUSKAS,
2016).
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Em resposta a situacdo exposta acima, a Diretoria também vem coordenando
a execugao de projetos e agdes estratégicas necessarias a transformagao da
estrutura de prestac&o da assisténcia a satide, bem como, das condicgdes de
emprego da sate operacional. Dessa forma, o incremento do setor técnico-
cientifico, a capacitago de recursos humanos, a incorporacao de novas
especialidades médicas, a aquisicéo de equipamentos de Ultima geracdo, a
modernizagao da hotelaria hospitalar, o redimensionamento dos recursos humanos,
a utilizagao da tecnologia da informagao aplicada a satide, a modernizagao da
medicina operacional e a prépria reestruturagéo da D Sau tém sido medidas para
melhoraro atendimento a tropa e a familia militar (DIRETORIA DE SAUDE,2018).

Dentro deste contexto, surge como alternativa a implantagao de programas de
satide preventiva para um melhor atendimento dos beneficiarios e uma possivel

reducao doscustos de internagdes decorrentes de hipertensAoarterial sistémica. Tal
pratica, também permite a estruturagdo de um servigo de satide voltado para a
ateng&o e cuidado continuado, ao invés de pontual, fragmentado e que somente
entra em agao quando demandado (VARELLA; CESQUIN, 2014).

3.3 DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS

Em razao do envelhecimento da Populacao, hoje ha predominio das doencas
crénicas nao transmissiveis (DCNT). Estas doencgas estao relacionadas a
determinadosfatores de risco modificaveis que contam com uma abordagem comum
para sua preven¢ao. Dentre estes se destacam o tabagismo, 0 consumo excessivo
de bebidas alcodlicas, a obesidade, as dislipidemias, a alimentagao nado saudavel e

a inatividade fisica (MANSOetal., 2016).

Dentre as DCNT destacam-se as do aparelho circulatério, neoplasias,

respiratorias cronicas e diabetes, tem gerado elevado numero de mortes prematuras,
perda de qualidade de vida, além de ocasionar importantes impactos econémicos e
sociais (MALTAet a/., 2016).

No Brasil estima-se que, aproximadamente, um tergo da populagao sofra com

pelo menos uma DCNT.Estas, em conjunto com osfatores de risco ja citados, estao
afetando o alcance das metas de desenvolvimento do milénio pelo pais, além de
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terem forte impacto na economia e nos custos assistenciais para operadoras de
planos de satide (MANSOetal., 2016).

Apesardo rapido crescimento das DCNT,seu impacto pode ser revertido por
meio de intervengdes custo efetivas de Promo¢gao da salde que buscam a
modificagao ou redugdo da presenga de fatores de risco, aliadas a melhoria da
atengao a satide, detecc&o precoce e tratamento oportuno (MANSOefa/., 2016).

Neste contexto, as doengas do corag&o e vasos sanguineos, incluindo
variadas condigées derivadas de suprimento sanguineo diminuido a diversos érgdos
do corpo. Cerca de 80% da mortalidade diz respeito trés condigdes deste grupo, a
saber: doenga coronariana isquémica (infarto do miocardio), acidente vascular
cerebral, doenga hipertensiva e insuficiéncia cardiaca congestiva. Ao longo da ultima
década as DCVsetornaram as principais causas de mortalidade em todo o mundo,

representando cerca de 30% de todas as mortes e até 50% da mortalidade pelo

conjunto das DCNT. As DCVsozinhas causam 17 milhées de mortes e 50 milhdes

de DALY no mundo. Fatores de risco de fundo comportamental bem conhecidos e
definidos, como uso de tabaco,inatividade fisica e alimentagao pouco saudavel
explicam perto da 80% dacarga total de DCV (MANSOetai., 2016).

A hipertensao arterial sistemica 6 uma condi¢ao clinica multifatorial
caracterizada por elevacdo sustentada dos niveis pressoricos = 140 e/ou 90 mmHg.
Frequentemente se associa a disturbios metabdlicos, alteragées funcionais e/ou

estruturais de 6rgaos-alvo, sendo agravadapela preseng¢a de outrosfatores de risco,

como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerancia a glicose e diabetes melito
(DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSAO ARTERIAL, 2016).

Em face ao exposto, percebe-se a necessidade de os servigos de satide
investirem em agdes preventivas e continuadas para um atendimento eficiente

destes pacientes com doengascrénicas. Além disso, os custos da inércia aumentam
a medida que tais doencas prosperam, ameacando frageis sistemas de satide e

seguridade social, diminuindo o desempenho econémico. Estima-se que as
intervengées integradas tendem a trazer beneficios econémicos efetivos, por
custarem menos do que o tratamento de doen¢gas (GOULART,2011).

Estima-se, com efeito, que produzir redugdes nos riscos das DCNT, em torno
de 2% ao ano, possa aumentar o crescimento econémico em até 1% ao ano, apdos

uma década. No Brasil, por exemplo, isso traria ganhos anuais estimados em 16
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bilhes de dolares, muito mais do que seria gasto com as principais intervengdes de
prevengao e tratamento (GOULART,2011 ).

3.4 IMPLANTACAO DE PROGRAMASDE SAUDE PREVENTIVA

Desde 2005

0

setor de satide suplementar brasileiro ver sendo incentivado,
pela Agéncia Nacional de Satide Suplementar (ANS) a implementar programas de
Promogao da salide e prevengao de doengas com foco nas DCNT (GOULART,
2011).

Para esta agéncia, um programa de promogaéo da satide é aquele que possui

uma série de atividades ordenadas e sistematizadas, tanto para o controle de
enfermidades e agravos, quanto Para a sua prevenc&o, direcionadas para uma

popula¢éo com perfil epidemioldgico de risco conhecido, sob agao e coordenacdo
multiprofissional. Além disso, o programa deve garantir 0 acompanhamento
especifico de seus participantes, sua avaliagao e€ o monitoramento das acdes
realizadas através de indicadores de satide. A maioria das operadoras de planos de

saude executa, hoje, programas mediante a metodologia conhecida como
Gerenciamento de Doengas (GD) ou Gerenciamento de Doengas Crénicas (GDC)
(MANSOetal., 2016).

O desenvolvimento de programas de promogéo da satide e prevencao de

riscos e doengas tem como objetivo a mudanga do modelo assistencial vigente no
sistema de satide e a melhoria da qualidade de vida dos beneficiarios, visto que

grande parte das doengas que acomete a populacaoé passivel de prevengao. Cabe
destacar que a necessidade de racionalizacao dos custos por parte dos gestores de
saude (AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR,2011).

Os objetivos deste tipo de programa sao atuar de maneira favoravel na

historia natural da doenga; prevenir as exacerbagdes e complicagées das doengas
cr6nicas, aumentaro envolvimento do paciente no autocuidado e construir uma base

de dados sobre os doentes crénicos (MANSO, 2016).

Apos 0 programa serinstituido, este precisa ser oferecido e acessivel a

populagao alvo, além de ter adequada qualidade. Com isso, é necessario que a

populagao aceite o programa e o utilize. Essa utilizagao resultara em uma dada
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cobertura da intervengao que, uma vez alcangada, produzira um impacto (resultado
Populacional) sobre um comportamento ou sobre a satide (AGENCIA NACIONAL DE
SAUDE SUPLEMENTAR,201 1).

Além disso, para avaliagao pode-se empregartrés tipos de indicadores de
avaliagao:estrutura, processo e resultado.

Os indicadores de processo e de impacto podem variar bastante. Os
indicadores de processo indicam o que é realmente oferecido aos usuarios no
€mbito do cuidado, apontando o que os profissionais fazem, em termosdecoleta de
historia, exame fisico, exames complementares, tratamento e acompanhamento

(AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR,2011).

Também€ possivel adotar indicador especifico a ser utilizado na avaliagao e
isso depende das caracteristicas do proprio programa. A populagéo a que o
Programa se dirige gera indicadores de cobertura. A natureza do programa, os

instrumentos, equipamentos e recursos humanos utilizados e€ 0 método de

veiculagaéo para a populagao-alvo, entre outros, fornecem os elementos para a
formulagao de indicadores de oferta. Os registros sobre a implementacdo do

Programa s&o uteis para a construcdo de indicadores de utilizagao e oferta. Os
Objetivos do programa, por sua vez, permitem construir indicadores de impacto
(AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR,2011).

O roteiro proposto pela Agéncia Nacional de Saude Suplementar (2011)

compreendeas seguintes etapas:

¢ Identificar a carteira de  beneficidrios (dados demograficos e

epidemioldgicos);

¢ Elaborar a Justificativa Para Implantagdo do Programa de Atendimento

Pacientes com Hipertens&oArterial Sistémica, ou seja, as motivagdes que

levaram a adogao da estratégia.

e Estabelecer os OBJETIVOS do programa, ou seja, © que se pretende

obter com a adogaoda estratégia.

¢ Definir a POPULAGAO-ALVO,quesignifica o numero de pessoas que se
pretende alcan¢ar coma atividade programada.

¢ Formasde identificaga&o da populacao-alvo:
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o Realizac&o de examefisico e exames complementares. Segundo a
Diretriz Brasileira de Hipertenso Arterial (2016), a avaliagdoinicial

de um paciente com hipertensdo arterial sistémica_ inclui a

confirmag&o do diagnéstico, a suspeicao e a identificagdo de causa

secundaria, além da avaliagao do risco cardiovascular. Fazemparte

dessa avaliagéo a medig&o da PA no consultério e/ou fora dele,

utilizando-se técnica adequada e equipamentos validados, historia
médica (pessoal e familiar), exame fisico e investigago clinica e

laboratorial.

© Questionario sobre o perfil de satide/doenga e dosfatores de risco.

o Faixa etaria.

Avaliar as necessidades de grupos e situagdes especiais (criangas,

idosos, obesos e gestante), pois merecem ateng&o devido ao maiorrisco

de agravos.

Estabelecer 0 LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA,

visando a fidelizag&o e o estabelecimento de rotina para uma maior

ades&o dos beneficiarios ao programa.

Definir quais ATIVIDADES seréo DESENVOLVIDAS/PREVISTAS:

informarse realizarao consultas; exames; palestras; grupos operativos, de

autoajuda, terapéuticos; atividades multidisciplinares (atividadesfisicas e

ludicas), entre outros. Em etapa posterior — referente ao monitoramento

dos resultados enviados semestralmente — deverdo ser informados:

periodicidade da realizagZo das atividades, numero e frequéncia de

beneficiarios que participam de cada atividade e de mais de uma

atividade.

Realizar CAPACITACAO PERMANENTEDOS PROFISSIONAIS

© Osprofissionais de satide que farao parte da equipe do Programa

de Promog&o da Satide e Prevenc&o de Riscos e Controle de

Doengasdeverdo,obrigatoriamente, receber capacitagdo especifica

para uso da tecnologia de cuidado adequada, acolhimento

humanizado e praticas educativas voltadas aos beneficiarios e seu

meio social. E fundamental que a equipe composta para atuagdo no
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Programa possua formac&o especifica na area, seja capacitada
para cuidar de populacdo-alvo em sua integralidade.

¢ Estabelecer a PERIODICIDADE DE REALIZACAO DE ATIVIDADES:
especificar para cadatipo de atividade.

* Propor as METASdecobertura previstas Para o programa e os resultados
esperados.

* Definir como sera realizada a AVALIACAO do programa.

E importante ressaltar que as etapas descritas acima sAo norteadoras para
umapossivel implantagéo de um programa de satide preventiva para beneficiarios
com maior risco de desenvolvimento de doengas cardiovasculares. O gestor de
salde podera adequar o Programa a realidade vivenciada e aos pontos que
considerar serem os mais relevantes.

Os maiores obstdculos para a implantagao destes programas s4o: 0 baixo
alcance e cobertura, com poucos beneficiarios adeptos, baixa consisténcia técnica

dos programas, fundados sobre acdes sem prova de eficiéncia; falta de
acompanhamento e analise das agées implantadas; e a falta de agdes que
assegurem o desenvolvimento sustentavel das agdes (JORGE et al., 2008).

Segundo Verdi e Caponi (2004), as agdes de promogao da satide tém que
estimular 0 desenvolvimento pessoal e social, priorizando a capacitagdo e as acgdes
benéficas 4 satide para a populacdo alvo melhorar o controle sobre si e sobre seu

ambiente, optandoporatitudes mais positivas para a saude.

Um aspecto importante segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensdo Arterial
(2016) € a atuac&o da equipe multiprofissional promove melhor controle da
hipertensdo arterial esta o que esta diretamente relacionado a ades&oao tratamento

medicamentoso e n&o medicamentoso. A equipe multiprofissional pode ser
constituida por todosos profissionais que lidem com pacientes hipertensos: médicos,

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, nutricionistas, Psicdlogos,

assistentes sociais, _fisioterapeutas, Professores de  educagao

_

fisica,

musicoterapeutas, farmacéuticos, educadores, comunicadores, funcionarios
administrativos e agentes comunitarios de satide.
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Alguns estudos voltam-se para a Promocao da satide e prevencdo de
doengas estabelecendo Correlagées quanto aos custos assistenciais nela atrelados,
expressando diversas opinides a seu respeito.

4 CONSIDERACOESFINAIS

O presente trabalho teve como objetivo apresentar de maneira geral a
estrutura de Servigo de Satide do Exército Brasileiro, descrever sucintamente sobre
as doengasde crénicas cardiovasculares relacionando com oscustos assistenciais e
discorrer sobre a implantagdo de Programa de saude preventiva, expondo quais
atividades seriam mais efetivas para os pacientes com hipertens4oarterial.

Na busca desseobjetivo, buscou-se discorrer sobre a estrutura do Sistema de
Satide do EB, abordandoos desafios na gestao dosrecursosfinanceiro e o esforgo
da Forga Terrestre nasatividades de satide assistencial.

O aumento crescente dos custos do sistema de Satide do Exército, pode ser
atribuido em grande parte ao pagamento dos encaminhamentos de servicos de
saude prestados em Organizagdes Civis de Satide. Estes encaminhamentos
ocorrem geralmente por demandareprimida ou auséncia de estrutura fisica para o
atendimento que em OMS.

Neste contexto, surge como uma possivel alternativa para aplacar os

crescentes custos dos servicos a criacdo de implantagdo de programas de medidas
preventivas para pacientes com hipertens4o arterial sistémica, em Hospitais
Militares, j4 que estas OMS tendem a apresentar instalagGes mais adequadas e
profissionais com diferentes formagdes (enfermagem,_fisioterapia, nutrigao,
psicologia, medicina, farmacia) voltados essencialmente para o atendimento dos
beneficiarios.

E importante ressaltar a necessidade de capacitagao e treinamentos para os

profissionais que integraréo as equipes envolvidas nos atendimentos destes
beneficiarios, pois nosso sistema de satide tende a oferecer atendimento que, como

regra, é pontual, fragmentado e sé entra em ago quando é demandado.

Além disso, a implantacao de um dos Programas de saude preventiva em
Hospitais Militares para beneficiarios com hipertens&o arterial colabora para uma
assisténcia a satide integrada, preventiva e continuada melhorando a qualidade vida
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€ também diminuigaodos custosassistenciais dos possiveis agravos decorrentes de
internagdes prolongadas e servi¢os de diagnésticos de maior complexidade devido
a0 agravamento do quadroclinico comoinfarto e acidente vascular encefalico.

Espera-se que os assuntos abordados neste trabalho possam servir como
subsidio para a decisao dos escalées superiores, além de colaborar com novos
estudos de futuros pesquisadores.
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