
O envelhecimento populacional do Brasil vem apresentando novos desafios para os serviços da Saúde 
Suplementar, dentre eles, a implementação de programas de promoção à saúde para pacientes 
portadores de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que orientem o paciente quanto a sua 
doença para obtenção do controle de metas clínicas, e que promovam gestão dos custos inerentes à 
maior utilização dos serviços da rede referenciada por esta população. Desse modo, torna-se essencial 
o desenvolvimento, implantação e monitoramento de modelos assistenciais como uma estratégia que 
objetiva a melhoria na qualidade de vida e a redução dos riscos à saúde, e conseqüentemente a redução 
dos custos assistenciais.

Este estudo, que se baseia na experiência do Programa de Monitoramento de Doenças Crônicas (PMDC) 
da S.O.SVIDA, teve como objetivo geral analisar os resultados das intervenções do monitoramento 
domiciliar a beneficiários de uma Operadora de saúde suplementar na cidade de Salvador. Como 
objetivos específicos buscou-se: a) Identificar indicadores assistenciais a partir do monitoramento 
domiciliar com ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde de pacientes acima 
de 60 anos, portadores de DCNT; b) Comparar os custos financeiros dos pacientes monitorados no 
período compreendido antes e após o ingresso no Programa e c) Verificar os resultados das ações do 
monitoramento através dos Indicadores assistenciais e financeiros.

A população estudada foi composta por 22 pacientes de determinada Operadora, que participaram de 
ações do PMDC pelo período mínimo de 18 meses, entre março de 2008 a março de 2010. Todos os 
participantes possuíam idade acima de 60 anos, e tinham histórico de Hipertensão arterial sistêmica e 
Diabetes Mellitus há mais de 10 anos. A escolha do período analisado abrange o tempo necessário para 
aplicação de todos os ciclos do processo do programa, permitindo que os protocolos e as ações 
implementadas pela Equipe técnica S.O.SVIDA pudessem ser observadas em sua totalidade.  A 
abordagem utilizada constou de monitoramento telefônico mensal e visitas domiciliares mensais 
realizadas por um membro da Equipe multidisciplinar composta por Médicos, Enfermeiras, 
Nutricionistas e Fisioterapeutas. No primeiro contato presencial com o paciente, realizado pelo 
médico, ocorria a confirmação da indicação clínica para o ingresso no programa e orientação sobre os 
objetivos do PMDC. O protocolo adotado foi baseado em orientação e treinamento do paciente quanto a 
sua doença e seguimento das metas propostas no PAD, que contemplava as metas traçadas (e 
pactuadas) a partir da avaliação inicial do paciente, sendo revisado periodicamente de acordo com sua 
evolução clínica. Os registros clínicos foram realizados em sistema eletrônico específico, permitindo o 
acompanhamento detalhado de cada paciente, assim como o levantamento dos seguintes indicadores 
assistenciais: adesão à dieta proposta; adesão medicamentosa; adesão à prática de atividade física; 
controle dos níveis pressóricos; controle dos níveis glicêmicos e ocorrência de internamento. Para o 
levantamento dos Indicadores financeiros obtidos com a aplicação do Programa, a Operadora de Saúde 
Suplementar forneceu o custo global de cada beneficiário na utilização com consultas, exames 
complementares e internações na Rede de referência, durante o período de 02 anos antes do ingresso 
no Programa e de 02 anos após o ingresso no Programa.
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As ações de monitoramento domiciliar resultaram em 13,64% de não adesão medicamentosa no 
grupo analisado. Quando comparados com um estudo semelhante conduzido por Correr (2009), 
com portadores de diabetes mellitus em acompanhamento em farmácias comunitárias, no qual 
o índice de não adesão foi de 27,7%, constata-se que o PMDC-S.O.SVIDA proporcionou maior 
adesão medicamentosa do que a encontrada na literatura . Quanto ao controle dos níveis 
pressóricos e glicêmicos, o índice de adesão dos pacientes monitorados foi de 86,36%, enquanto 
que em outro estudo (Silveira, 2004) com pacientes diabéticos e hipertensos monitorados 
durante pelo menos 12 meses, este índice esteve abaixo de 60%, com 52% de controle pressórico 
e 57% de controle glicêmico, respectivamente. Quanto à prática de atividade física, encontrou-
se um percentual de adesão de 59,09%, que representou mais da metade da população 
assistida, índice considerável por se tratar de população acima de 60 anos. 
No grupo monitorado por 18 meses, 08 pacientes necessitaram de internamento hospitalar, o 
que representou 36,36% do grupo assistido. Estrella (2009), em um programa de prevenção de 
internação hospitalar para idosos na saúde suplementar, constatou que 14,5% dos entrevistados 
haviam sido internados ao menos 01 vez nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa. No entanto, 
a amostra avaliada pela autora foi composta por pacientes que possuíam entre uma a três 
enfermidades crônicas, sendo inconclusivas as análises comparativas com o presente estudo.
A comparação dos custos financeiros dos pacientes monitorados no período compreendido antes 
e após o ingresso no Programa aponta para uma redução de R$ 112.080,62, ou seja, de 30,93% 
(figura 1) do valor da utilização no período de 02 anos após o ingresso dos beneficiários no 
Programa.

Indicadores assistenciais n Sim n Não

Pacientes com adesão à dieta proposta 12 54,55% 10 45,45%

Pacientes com adesão medicamentosa 19 86,36% 3 13,64%

Pacientes com adesão à prática de 

atividade física 13 59,09% 9 40,91%

Pacientes com controle pressórico 19 86,36% 3 13,64%

Pacientes com controle glicêmico. 19 86,36% 3 13,64%

Pacientes com ocorrência de 

internamento 8 36,36% 14 63,64%

Tabela 1 - Indicadores assistenciais e percentuais de adesão às metas clínicas 

Fonte: Passo e Viodres-Inoue, 2012 

 

Redução de R$ 112.080,62  (30.93%) 

R$362.399,48

R$250.318, 86
Custos 2 anos
antes do ingresso
no Programa

Custos 2 anos após
ingresso no
Programa

RESULTADOS
A avaliação dos resultados teve como base as metas clínicas estabelecidas para cada paciente, com 
objetivos fins de monitorar os indicadores assistenciais e a adoção de novas estratégias para 
minimização dos fatores de risco e melhoria na qualidade de vida. A população estudada se dividiu em 
13,64% (n=3) do sexo masculino e 86,36% (n=19) do sexo feminino, constatando-se a presença marcante 
do universo feminino que apresenta maior longevidade e maior busca de assistência em saúde (Estrella, 
2009). No tocante à idade, a faixa etária predominante é a de 71 a 80 anos, representando 54,55% 
(n=12); merecendo destaque a faixa acima dos 81 anos (13,63%) (n=3), devido à conhecida fragilidade 
neste grupo (Siqueira, 2004).

A redução de custos obtida com o PMDC-S.O.SVIDA foi superior à constatada por Martins (2009), 
em estudo que identificou uma redução global de custos de 22% com um Programa de Atenção 
Domiciliar. Com os dados obtidos nesta pesquisa verificou-se com os Indicadores assistenciais a 
relevância das intervenções do monitoramento domiciliar para a adesão às metas propostas que 
possibilitam melhor controle da doença.  Em suma, em relação aos Indicadores financeiros, 
verificou-se redução nos custos assistenciais da Operadora com a população de beneficiários 
estudada com a implementação do PMDC-S.O.SVIDA. 

Figura 1 - Indicadores financeiros
Fonte: Passo; Viodres-Inoue, 2012 

Partindo das evidências de que o perfil de doenças que acomete a população idosa remete a 
uma maior utilização dos serviços de saúde, e diante do crescente custo médico conjugado ao 
avanço da tecnologia em saúde, torna-se imprescindível a adoção de medidas que 
implementem intervenções assistenciais e preventivas, garantindo melhor cuidado e prevenção 
de agravos do grupo especial de idosos portadores de doenças crônicas não transmissíveis. As 
evidências obtidas indicam ainda a necessidade de que as Operadoras de Saúde Suplementar 
incrementem ações na atenção à saúde do Idoso, estimulando programas de acompanhamento 
e gestão de risco para beneficiários com potencial risco de agravo, para que se promova 
melhoria no perfil de saúde dos pacientes portadores de DCNT e mudança no perfil de utilização 
dos serviços da saúde suplementar.
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