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RESUMO 
 
SILVA, A. S. B. Avaliação da atenção em diabetes mellitus em uma Unidade Básica 
Distrital de Saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 129 f. Tese (Doutorado) - Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 
  
Este estudo de caso teve como objetivo avaliar a estrutura, o processo e o resultado da atenção 
em diabetes mellitus em uma Unidade Básica Distrital de Saúde, do município de Ribeirão 
Preto-SP. Foram analisados 138 prontuários de saúde de usuários com diabetes mellitus, de 
janeiro de 2007 a julho de 2008. Para a coleta de dados, foram utilizados o prontuário de 
saúde dos usuários, a observação participante e a Relação Municipal de Medicamentos. Para 
análise, utilizou-se a Avaliação de Cuidados em Saúde proposta por Donabedian (1980). 
Quanto ao componente estrutura: a organização dos espaços que tiveram relação com o 
atendimento prejudicou a ambiência na atenção em saúde ao usuário com diabetes mellitus. 
Os profissionais envolvidos no atendimento do usuário com diabetes mellitus foram os 
médicos e auxiliares de enfermagem. Os registros de enfermeiros corresponderam a 9,4% dos 
atendimentos e dos farmacêuticos, 8,6%. Registros de atendimentos dos profissionais, 
assistente social, nutricionista e cirurgião-dentista, não foram identificados nos prontuários de 
saúde. Havia disponível, na Unidade de recursos materiais, medicamentos e insumos para o 
tratamento e seguimento do usuário com diabetes mellitus. Quanto ao componente processo: 
a análise das atividades técnicas mostrou que o peso corporal foi verificado em 98,6% e a 
pressão arterial em 100% dos prontuários de saúde. Os dados relacionados à avaliação 
nutricional do usuário como cálculo do Índice de Massa Corporal e verificação da 
Circunferência Abdominal ainda não faziam parte do atendimento da Unidade. A avaliação 
dos pés foi registrada em 15,2% dos prontuários, e a avaliação oftalmológica, em 4,3%. 
Quanto aos exames laboratoriais, obteve-se que o registro do exame de glicemia de jejum 
constava em 93,5% dos prontuários e da hemoglobina glicada em 81,2%. A maioria dos 
usuários tinha registro da dosagem do perfil lipídico. Apenas 1,4% dos prontuários continha o 
registro da análise de microalbuminúria. Estratégias educativas individuais registradas acerca 
da alimentação e atividade física foram 56,6% e 39,8%, respectivamente. O acolhimento foi 
realizado pelos auxiliares de enfermagem. A consulta de enfermagem foi incipiente ao usuário 
com diabetes mellitus. O farmacêutico realizou a maioria das atribuições e competências 
definidas no Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes. Os dados mostram que 
havia falta de articulação entre os profissionais de saúde na Unidade. Quanto à 
caracterização: os resultados apontaram que 90,6% dos usuários apresentaram diabetes 
mellitus tipo 2; mediana de 63 anos, sexo feminino. A mediana do tempo de tratamento foi de 
8 anos em acompanhamento clínico com o endocrinologista. Quanto ao componente 
resultado: o conjunto de indicadores, para avaliação de resultado de atendimento de usuários 
com diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão, mostrou que a Unidade atendeu à 
exigência mínima para pontuação de apenas de um dos 12 indicadores utilizados para o 
atendimento dos usuários com diabetes mellitus. Concluiu-se que há necessidade de 
reorganização da atenção em diabetes, com vistas a atingir a qualidade do cuidado ofertado 
aos usuários com diabetes mellitus.  

  
Descritores: Avaliação em Saúde; Diabetes Mellitus; Indicadores de Qualidade em 
Assistência à Saúde; Enfermagem; Sistema Único de Saúde 
  



 

ABSTRACT 
  
SILVA, A. S. B. Evaluation of diabetes mellitus care service at a District Basic Health 
Unit in Ribeirão Preto-SP, 2009. 129 f. Doctoral Thesis - Ribeirão Preto College of Nursing, 
University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 
 
 This case study had the purpose to evaluate the structure, process and outcome of the health 
care service to patients with diabetes mellitus seen at a District Basic Health Unit, in the city 
of Ribeirão Preto, São Paulo state. A total of 138 diabetes mellitus patients’ health records 
were analyzed from January 2007 to July 2008. Data collection was perfumed using the 
patients’ health records, participant observation and the Municipal Medication List. The 
analysis was performed using the Evaluation of Health Care proposed by Donabedian (1980). 
Regarding the structure component: the organization of the areas harmed the general mood 
of the health care service to patients with diabetes mellitus. The professionals involved in 
providing health care services to patients with diabetes mellitus were physicians and nursing 
auxiliaries. Nurses’ records corresponded to 9.4% of the services delivered and 8.6% were 
done by pharmacist. Records of the services delivered by health care professionals, social 
worker, nutritionist, and dentist were not identified in the health records. The items located in 
the material resource unit were medications and materials to treat patients with diabetes 
mellitus. As for the process component: the analysis of the technical activities showed that 
body weight was verified in 98.6% and blood pressure in 100% of the health records. Data 
related to the patients1 nutritional evaluation, such as body mass index and checking their 
abdominal circumference had not yet been included in the unit’s service. Foot evaluation was 
registered in 15.2% of the patients’ records, and eye evaluation in 4.3%. As for laboratory 
tests, it was found that fast glucose test results were registered in 93.5% of the records, and 
hemoglobin glycated in 81.2%. Patients’ lipid profile dose was registered in most records. 
Only 1.4% of the records presented data regarding the microalbuminuria analysis. Records of 
individual educational strategies regarding the patients’ food and exercise habits were 56.6% 
and 39.8%, respectively. Nursing auxiliaries were the professionals responsible for 
welcoming the patients. The nursing consultation was incipient for patients with diabetes 
mellitus. The pharmacist performed most the activities and competencies defined on the 
Diabetes and Hypertension Service Protocol. The data show there was a lack of 
communication between the health professionals at the unit. As for the characterization: the 
results showed that 90.6% of the users had diabetes mellitus type 2; with a median of 63 
years, and were women. The mean time of treatment was 8 years with clinical follow-up with 
an endocrinologist. As for the outcome component: the group of indicators used to evaluate 
the outcome of the service provided to patients with diabetes mellitus at the BHU Dr. Marco 
Antonio Sahão showed that the unit met the minimum demands only for one of the 12 
indicators for diabetes mellitus patient care. It is concluded that there is a need to reorganize 
diabetes care, with a view to improve the quality of the service provided to diabetes mellitus 
patients.  
 
Descriptors: Health Evaluation; Diabetes Mellitus; Quality Indicators in Health Care; 
Nursing: Unified Health System 
 

 



 

RESUMÉN 
 

SILVA, A. S. B. Evaluación de la atención en diabetes mellitus en una Unidad Básica de 
Distrito de Salud en Ribeirão Preto-SP, 2009. 129 f. Tesis (Doctorado) - Escuela de 
Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 

Este estudio de caso tuvo como objetivo evaluar la estructura, el proceso y el resultado de la 
atención en salud al usuario con diabetes mellitus en una Unidad Básica de Distrito de Salud 
(UBDS), del municipio de Ribeirão Preto, SP. Fueron analizados 138 registros médicos de 
usuarios con diabetes mellitus, entre enero de 2007 y julio de 2008. Para la recolecta de datos, 
fueron utilizados el registro médico de los usuarios, la observación participante y la Relación 
Municipal de Medicamentos. Para el análisis se utilizó la Evaluación de Cuidados en Salud 
propuesta por Donabedian (1980). En cuanto al componente estructura: la organización de 
los espacios que tuvieron relación con la atención perjudicó el ambiente del cuidado al 
usuario con diabetes mellitus. Los profesionales involucrados en la atención del usuario con 
diabetes mellitus fueron los médicos y auxiliares de enfermería. Los registros de enfermeros 
correspondieron al 9,4% de las atenciones y de los farmacéuticos al 8,6%. Registros de 
atención de los profesionales asistente social, nutricionista y odontólogo no fueron 
identificados en los registros médicos. La Unidad de recursos materiales tenía disponible 
medicamentos e insumos para el tratamiento y seguimiento del usuario con diabetes mellitus. 
En cuanto al componente proceso: el análisis de las actividades técnicas mostró que el peso 
corporal fue verificado en el 98,6% y la presión sanguínea en el 100% de los registros 
médicos. Los datos relacionados a la evaluación nutricional del usuario, como el cálculo del 
Índice de Masa Corporal y la verificación de la Circunferencia Abdominal, aún no hacen parte 
de la atención de la Unidad. La evaluación de los pies fue registrada en el 15,2% de los 
registros médicos, y la evaluación oftalmológica en el 4,3%. En lo que se refiere a los 
exámenes de laboratorio, se obtuvo que el registro del examen de glucosa de ayuno constaba 
en el 93,5% de los registros médicos y de la hemoglobina glicada en el 81,2%. La mayoría de 
los usuarios tenía registro de la dosificación del perfil lipídico. Sólo el 1,4% de los registros 
médicos contenía el registro del análisis de microalbuminuria. Estrategias educativas 
individuales registradas acerca de la alimentación y actividad física fueron de 56,6% y 39,8%, 
respectivamente. El acogimiento fue realizado por los auxiliares de enfermería. La consulta de 
enfermería fue incipiente al usuario con diabetes mellitus. El farmacéutico realizó la mayoría 
de las atribuciones y competencias definidas en el Protocolo de Atención en Hipertensión y 
Diabetes. Los datos muestran falta de articulación entre los profesionales de salud en la 
Unidad. En lo que concierne a la caracterización: los resultados mostraron que el 90,6% de 
los usuarios presentaron diabetes mellitus tipo 2; mediana de 63 años de edad y son del sexo 
femenino. La mediana del tiempo de tratamiento fue de 8 años en acompañamiento clínico 
con el endocrinólogo. En lo que se refiere a los resultados, el conjunto de indicadores, para 
evaluación de resultado de atención de usuarios con diabetes mellitus en la UBDS Dr. Marco 
Antônio Sahão, mostró que la Unidad atendió a la exigencia mínima sólo de uno de los 12 
indicadores utilizados para la atención de los usuarios con diabetes mellitus. Se concluye que 
hay la necesidad de reorganización de la atención en diabetes, con vistas a atingir la calidad 
del cuidado ofertado a los usuarios con diabetes mellitus.   

Descriptores: Evaluación en Salud; Diabetes Mellitus; Indicadores de Calidad de la Atención 
de Salud;  Enfermería; Sistema Único de Salud 
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* Esta tese foi revisada segundo as normas da Nova Ortografia em Língua Portuguesa, em vigor a 
partir de 1º de janeiro de 2009. 
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A busca pelo conhecimento científico para responder às questões referentes à 

qualidade da assistência de enfermagem foi um norteador durante a construção da minha vida 

profissional. 

Ainda no curso de graduação em Enfermagem, na qualidade de bolsista de iniciação 

científica pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

desenvolvi um projeto acadêmico sobre a avaliação em enfermagem, o qual tinha como 

objetivo avaliar a realização do procedimento da limpeza da unidade do paciente, em um 

hospital do interior de São Paulo-SP. A participação nesta investigação e a experiência 

acadêmica contribuíram para compreender a importância da relação teoria e prática para a 

condução do trabalho do enfermeiro. 

Na qualidade de enfermeira de uma Unidade de Onco-hematologia no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-SP da Universidade de São Paulo - 

HCFMRP-USP, buscou-se a prestação de assistência de enfermagem com qualidade, baseada 

em resultados de pesquisa. A utilização de protocolos clínicos de enfermagem, baseada em 

resultados de pesquisa, contribuiu para o crescimento integrado na profissão em suas 

dimensões clínica e científica. 

Assim, busquei na pós-graduação stricto sensu a possibilidade de propor soluções para 

um problema do cotidiano assistencial de enfermagem, a partir da utilização da metodologia 

de revisão integrativa da literatura que se propõe a oferecer subsídios para a implementação 

de modificações, na prática clínica, que resultem em qualificação das condutas assistenciais 

de enfermagem. 

Nessa oportunidade investiguei qual a cobertura mais adequada para manutenção de 

cateteres intravenosos periféricos, em pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico. 

Assim, aprofundei meu interesse pela investigação científica voltada para os aspectos que 

contribuem para a qualidade da assistência de enfermagem. 

Minha aproximação à assistência de enfermagem clínica, voltada para pessoas com 

diabetes mellitus, ocorreu também no HCFMRP-USP atrelada à atuação na Unidade de 

Transplante de Medula Óssea. 

Nesta Unidade fui participante da equipe multidisciplinar que realizou e acompanhou 

o primeiro transplante de células-tronco adultas em pacientes com diagnóstico recente de 

diabetes mellitus tipo1 em 2004.  
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A experiência de acompanhar pacientes com diabetes mellitus tipo 1 nas etapas pré, 

trans e pós-transplante de medula óssea, aproximou-me da problemática do diabetes mellitus 

como condição crônica que afeta a qualidade de vida do paciente. 

Isso colaborou para que, no momento que iniciei minha atuação em um serviço da rede 

básica à saúde do município de Ribeirão Preto- SP, ainda em 2004, focalizasse minha atuação 

na atenção em diabetes mellitus. 

Ao iniciar uma aproximação com as rotinas de uma Unidade Básica Distrital de Saúde, 

constatei a necessidade de oferecer assistência de enfermagem de um modo diferente daquele 

oferecido no nível terciário. Porém notei a necessidade de ampliar o conhecimento sobre a 

atenção básica em diabetes mellitus e, a partir disso, oferecer assistência de enfermagem de 

qualidade. 

Nesse ponto, nossa análise empírica transcendeu a Enfermagem e buscou analisar de 

maneira ampliada a atuação do enfermeiro e de outros profissionais de saúde na atenção em 

diabetes mellitus. Essa análise mostrou-se pertinente a partir da apresentação e 

implementação do Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes do município de 

Ribeirão Preto. 

A implantação deste Protocolo ocorreu em agosto de 2006, com o objetivo de 

sistematizar e garantir a oferta de atenção em diabetes mellitus de qualidade aos usuários do 

município, embasada em resultados de pesquisas e consensos nacionais sobre a prevenção e o 

tratamento do diabetes mellitus. 

Diante da realidade de atuação como enfermeira na Unidade Básica Distrital de Saúde 

Dr. Marco Antônio Sahão e da disponibilização de um Protocolo de Atendimento em 

Hipertensão e Diabetes, emergiu a inquietação que direcionou-me para a formulação de um 

projeto de pesquisa de doutorado, o qual objetivou avaliar a estrutura, o processo e o resultado 

da atenção em diabetes mellitus nesta Unidade. 

Alem disso, agregou-se à iniciativa o conhecimento adquirido com a docência na 

disciplina de Administração de Serviços de Enfermagem em Rede Básica de Saúde, do Curso 

de Graduação em Enfermagem, oferecido pela Faculdade de Educação São Luís de 

Jaboticabal-SP, a partir do ano de 2007.  
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 O Sistema Único de Saúde (SUS) foi resultado de um movimento democrático para a 

organização e a transformação da oferta de assistência de saúde no Brasil.  

 A organização desse sistema nacional de saúde, constituído pelo conjunto de todas as 

ações e serviços de saúde sob gestão pública teve como marco histórico a Constituição de 

1988 que estabeleceu que a saúde é um direito de todos e sua garantia é dever do Estado, 

(BRASIL, 2004a). 

 O Sistema está organizado a partir de princípios doutrinários, a universalidade, a 

equidade e a integralidade nos serviços e ações de saúde, bem como a partir de princípios 

organizativos, de descentralização dos serviços de saúde, regionalização, hierarquização da 

rede de saúde e participação social, com comando único em cada esfera do governo 

(BRASIL, 2004a).  

Nesta direção a Lei 8.080 - Lei Orgânica da Saúde apontou que a assistência à saúde 

deve contemplar os aspectos de prevenção, proteção e recuperação da saúde por meio da 

integração de ações assistenciais e de atividades preventivas, com a participação da 

comunidade na gestão do Sistema (BRASIL, 2007b). 

A LOS atrelada às Normas Operacionais Básicas, editadas pelo governo federal, 

permitiu a operacionalização do Sistema Único de Saúde no que tange aos direcionamentos 

quanto aos princípios doutrinários e organizativos do SUS nas três esferas do governo. Assim 

definiu competências e condições necessárias para que estados e municípios assumissem 

novas atribuições no processo de implementação do Sistema (BRASIL, 2007b). 

 Para cumprir os pressupostos deste arcabouço legislativo, o SUS mantém-se em 

constante movimento na agregação de conhecimentos científicos das ciências da saúde, 

ciências sociais e econômicas. Desse modo encontra-se em fase de consolidação de sua 

organização, como sistema de saúde descentralizado com enfoque na gestão do sistema de 

saúde no nível municipal, direcionado pelas Normas Operacionais de Assistência à Saúde 

(BRASIL, 2007b). 

Nessa direção, o Ministério da Saúde tem empreendido esforços para a reorganização 

da atenção em saúde por meio da implantação da Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia 

constitui-se em um conjunto de ações em saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção, a proteção da saúde, a assistência e a reabilitação em saúde 

desenvolvida por meio de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, 
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considerando um contexto sociocultural definido em um território delimitado (BRASIL, 

2006a). 

Por outro lado, está estabelecida uma rede de serviços e ações de saúde articulada 

entre os diferentes níveis hierárquicos complementares de atenção à saúde que envolvem a 

atenção básica, de média complexidade e de alta complexidade. A atenção em saúde de média 

complexidade configura-se como componente fundamental para a efetiva implementação das 

diretrizes que estruturam o Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2009). 

A configuração do SUS, como sistema de saúde em nível municipal, implicou na 

necessidade de revisão das concepções acerca da organização de serviços de saúde. Desse 

modo os municípios brasileiros começaram a planejar o modo de estabelecer ações para 

atender às necessidades de saúde da população, de acordo com uma agenda nacional de metas 

em saúde (BRASIL, 2007b; TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998).  

O Sistema Único de Saúde tem como uma das metas a ser alcançada, a otimização da 

saúde da população por meio do emprego de evidências científicas atualizadas acerca das 

causas e manejo das doenças, bem como a proposição de medidas e tratamentos que visem a 

maximizar a saúde (BRASIL, 2007b; STARFIELD, 2002). 

O modo de planejar a saúde no nível municipal, em Ribeirão Preto-SP, está de acordo 

com a legislação vigente, Pacto pela Vida, Pela Saúde, em Defesa do SUS, que aponta as 

responsabilidades do município na modalidade da gestão plena do sistema municipal de saúde 

(BRASIL, 2007b). 

Esse modelo de gestão requer o conhecimento apurado da realidade epidemiológica 

municipal e regional com vistas à elaboração de um planejamento em saúde que atenda às 

necessidades municipais e regionais de saúde, de acordo com uma agenda de metas estaduais 

e nacionais, buscando maior efetividade, eficiência e qualidade na gestão pública (BRASIL, 

2007b). 

Nessa direção, em particular o município de Ribeirão Preto-SP apresenta prevalência 

de diabetes mellitus de 12,1%, na população de 30 a 69 anos caracterizado como sério 

problema para a saúde pública (TORQUATO et al., 2003). 

Esses dados apontam para a necessidade da organização da atenção à saúde que 

atendam às necessidades de saúde específicas de usuários com doenças crônicas, em especial 

o diabetes mellitus. 
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O Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus no 

Brasil 

 

O diabetes mellitus tipo 2 é considerado uma doença de grandes proporções, uma 

epidemia, que está atrelada ao estilo de vida das pessoas, relacionada ao envelhecimento da 

população, ao sedentarismo, à alimentação deficiente, consequentes do processo de 

industrialização, urbanização, desenvolvimento econômico e globalização do mercado de 

alimentos (BRASIL, 2007b; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), 2003). 

O diabetes mellitus apresenta alta prevalência e morbimortalidade, sendo uma das 

principais causas de cegueira, amputação de membros inferiores, insuficiência renal, doenças 

cardiovasculares, com perda da qualidade de vida do doente por ela acometido (WILD et al., 

2004). 

Estudo multicêntrico sobre a prevalência de diabetes mellitus realizado em nove 

capitais brasileiras, entre 1986 e 1988, mostrou a prevalência de 7,6% da população de 30 a 

69 anos (MALERBI; FRANCO, 1992). 

Outro estudo sobre a prevalência de diabetes mellitus, realizado entre os dez países 

com maior número estimado da doença entre 2000 e 2030, mostrou que o Brasil apresentava 

em 2000, 4,6 milhões de pessoas acometidas pela doença, ocupando a oitava posição entre 

esses dez países. Para o ano de 2030, há estimativas de que o Brasil tenha uma prevalência 

ainda maior, com 11,3 milhões de pessoas com diabetes mellitus, ocupando a sexta posição 

entre os países com maior prevalência da doença (WILD et al., 2004). 

A Organização Mundial de Saúde aponta que o diabetes mellitus virá a se tornar uma 

das principais causas de morte e incapacidade no mundo, nas próximas duas décadas (OMS, 

2003). 

Um estudo, sobre Carga de Doença no Brasil, apontou o diabetes mellitus como 

ocupante da 5ª, 10ª e 9ª posição, respectivamente, no ranking de anos perdidos por 

incapacidade, morte prematura e total. Adiciona-se a esse ranking a influência do diabetes 

mellitus na ocorrência de doenças cardiovasculares que se apresentam em 2º lugar no ranking 

total de carga de doenças (SCHRAMM et al., 2004). 

O diabetes mellitus apresenta também impacto no custo de tratamento ambulatorial e 

hospitalar da doença, assim como custos previdenciários devido a ausências no trabalho, 

incapacidades, aposentadorias precoces e morte prematura (BARCELÓ; RAJPATHAK, 

2001). 
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No Brasil, o Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS) registrou elevado número 

de internações por diabetes mellitus e apontou gastos econômicos na ordem de R$ 39 milhões 

em hospitalizações no SUS (BRASIL, 2001). 

Um estudo que avaliou os gastos diretos de hospitalizações por diabetes mellitus, entre 

os anos de 1999 e 2001, apontou que o Ministério da Saúde destinou 2,2% de seu orçamento 

anual para cobertura de gastos gerados por estas internações (ROSA, 2006). 

Esses dados apontam para a magnitude do problema e a necessidade da reorganização 

dos serviços de saúde para o planejamento de ações de promoção à saúde, prevenção, ao 

tratamento e à reabilitação para pessoas com diabetes mellitus.  

A atenção à saúde voltada para as necessidades dos usuários com diabetes mellitus, 

desde a implantação do SUS até o final da década de 1990, foi considerada fragmentada e 

descontinuada, tanto no que tange aos aspectos clínicos quanto às ações de promoção da 

saúde e redução de fatores de risco (BRASIL, 2004b). 

Um estudo, no Brasil, sobre avaliação da assistência à saúde com enfoque no 

atendimento clínico-individual ao usuário com diabetes mellitus mostrou que a assistência era 

fragmentada, assistemática e pouco resolutiva. Alem disso, o usuário, na sua minoria, 

encontrava-se em bom controle metabólico e era acompanhado sistematicamente para a 

prevenção de complicações crônicas, mediante exames neurológico, oftalmológico, da função 

renal e cardíaca (LESSA; MENDONÇA; TEIXEIRA, 1996). 

O atendimento em saúde oferecido aos usuários com diabetes mellitus também foi 

caracterizado como pontual, realizado nos serviços de urgência e emergência, sem a garantia 

do acompanhamento de saúde, com a inserção do usuário em uma rede de saúde organizada, 

hierarquizada em níveis de atenção (BRASIL, 2004b). 

Diante desse panorama, o Ministério da Saúde, com o propósito de reduzir o perfil de 

morbimortalidade, da hipertensão arterial e do diabetes mellitus, propôs a composição de um 

grupo de trabalho para reorganizar a atenção à saúde aos usuários acometidos por essas 

doenças.  

Para tanto, o Ministério da Saúde fez parcerias com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde e Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Hipertensão, de Diabetes e de 

Nefrologia, entidades nacionais de portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus, 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde- CONASS e Conselho Nacional das Secretarias 

Municipais de Saúde- CONASEMS, para elaborar o Plano de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus (BRASIL, 2002). 
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O Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus 

teve como objetivo o estabelecimento de diretrizes e metas para a reorganização da atenção 

aos usuários acometidos por essas doenças, por meio da atualização dos profissionais de 

saúde da rede básica, da garantia de acompanhamento ambulatorial sistemático e de 

qualidade. Desse modo, buscaram-se a reestruturação e a ampliação do atendimento 

resolutivo de qualidade aos usuários acometidos pela hipertensão arterial e diabetes mellitus, 

na rede pública de serviços de saúde (BRASIL, 2002). 

Nesse Plano foram traçados objetivos quanto à identificação, ao cadastro e à 

vinculação dos usuários com hipertensão arterial e diabetes mellitus às Unidades Básicas de 

Saúde, a implantação de protocolos de atenção à saúde, a reorganização dos serviços para o 

atendimento em saúde destes usuários, a garantia de acesso aos medicamentos e a aquisição 

de insumos necessários para o tratamento medicamentoso e automonitorização da glicemia 

capilar no domicílio (BRASIL, 2002). 

Esses objetivos tiveram como finalidade a melhoria da condição de saúde dos 

usuários, a prevenção e a progressão das complicações crônicas advindas da doença, a 

redução do número de internações hospitalares e a mortalidade por estes agravos (BRASIL, 

2002). 

O Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus 

foi subdividido em 04 etapas: A primeira etapa consistiu na capacitação de multiplicadores 

para a atualização de profissionais da rede básica na atenção à hipertensão arterial e diabetes 

mellitus, nos aspectos relativos ao diagnóstico, prevenção e tratamento. Para tanto, foram 

desenvolvidas estratégias de educação permanente para os profissionais de saúde das 

Unidades Básicas de Saúde. Nesta etapa foram treinados aproximadamente 14.000 

profissionais de saúde (BRASIL, 2004b). 

A segunda caracterizou-se pela realização de campanhas de informação e de 

identificação de casos suspeitos de hipertensão arterial e diabetes mellitus, Alem da promoção 

de aquisição de hábitos saudáveis. Houve uma vasta campanha nacional de informação sobre 

fatores de risco e complicações crônicas relacionadas a essas doenças, voltada para a 

população em geral.  

Nessa etapa também foram identificados os casos novos de hipertensão arterial e 

diabetes mellitus em adultos maiores de 40 anos e encaminhados para a rede básica de saúde 

do SUS. Foram realizados mais de 20,7 milhões de testes de glicemia capilar e identificados 

3,2 milhões de casos suspeitos de diabetes mellitus (BRASIL, 2004b). 
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A terceira referiu-se à confirmação diagnóstica e ao tratamento da doença. Nessa etapa 

os casos suspeitos identificados na etapa anterior foram vinculados às Unidades Básicas de 

Saúde e às Equipes de Saúde da Família, a fim de realizarem os exames laboratoriais para 

confirmação diagnóstica e tratamento. 

A última etapa foi denominada Cadastramento e Vinculação dos usuários às Unidades 

Básicas de Saúde e às Equipes de Saúde da Família para acompanhamento ambulatorial 

sistemático, clínico e laboratorial (BRASIL, 2004b). 

A etapa de cadastramento de vinculação aos serviços de saúde foi implementada por 

meio da formulação de um sistema de informação denominado HIPERDIA (TOSCANO, 

2004).  

O Sistema de Informação HIPERDIA configura-se em um sistema nacional, 

descentralizado de cadastramento e acompanhamento de usuários com hipertensão arterial e 

diabetes mellitus o qual gera informações para gestores federais, estaduais e municipais para o 

planejamento de ações de saúde, conforme a necessidade da população (TOSCANO, 2004).  

Entende-se por sistema de informação um conjunto de procedimentos organizados 

que, quando executados, proveem informações de suporte à gestão das organizações 

(CARVALHO; EDUARDO, 1998). 

No âmbito da saúde, os sistemas de informação dão suporte para a gestão dos serviços 

de saúde, particularmente no que se refere a organização das práticas de saúde, voltadas para 

o atendimento prestado individual e coletivamente, nos diferentes níveis de atenção à saúde 

(CARVALHO; EDUARDO, 1998).  

Os sistemas de informação em saúde têm como objetivo informar sobre a doença do 

indivíduo e seu perfil na comunidade, causas e condições que propiciam seu aparecimento, 

condutas clínicas para controle e tratamento do agravo, ações programáticas realizadas e 

extensão do impacto da implementação das ações de saúde na população ou grupos com 

fatores de risco (CARVALHO; EDUARDO, 1998). 

A importância de sistemas de informação para o planejamento de ações em saúde em 

nível municipal é caracterizada basicamente pela possibilidade de acesso a dados que podem 

ser transformados em informação para a definição de ações e estratégias de saúde em nível 

local (CARVALHO; EDUARDO, 1998). 

A terceira e quarta etapas do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão 

Arterial e ao Diabetes Mellitus foram decisivas para a reorganização da atenção aos usuários. 

A implementação dessas etapas exigiu planejamento para a disponibilização, nos serviços de 
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saúde, de cotas para realização de exames complementares necessários à identificação das 

alterações metabólicas e das lesões em órgãos-alvo (BRASIL, 2004b). 

Desse modo, foram elaboradas estratégias para o estabelecimento de fluxos de 

referência e contrarreferência ao usuário com diabetes mellitus em uma rede de serviços de 

saúde organizada e hierarquizada (BRASIL, 2004b). 

Em um prazo de três anos, após a implementação do Plano, o Ministério da Saúde e a 

Organização Pan-americana de Saúde promoveram sua avaliação, considerando a sua 

abrangência e o seu impacto na organização dos serviços de saúde para atenção ao usuário 

com hipertensão arterial e diabetes mellitus (BRASIL, 2004b). 

A avaliação de resultado do Plano apontou o estabelecimento de metas e estratégias, 

para a vinculação de usuários com hipertensão arterial e diabetes mellitus as Unidades 

Básicas de Saúde, que se mostraram factíveis: a realização das ações estratégicas com o 

aumento de número de casos novos de hipertensão arterial e diabetes mellitus; número 

elevado de profissionais de saúde motivados e envolvidos na detecção e controle da doença; 

confirmação de estimativas quanto à prevalência do diabetes mellitus no Brasil (BRASIL, 

2004b). 

Ainda quanto à avaliação do Plano, houve limitações quanto à extensão da cobertura da 

campanha e quanto à continuidade do acompanhamento ambulatorial dos casos detectados. 

Alem disso, houve falta de informações sobre a qualidade e a eficiência dos cuidados 

oferecidos pelas redes municipais de saúde ao atendimento dos usuários com hipertensão 

arterial e diabetes mellitus (TOSCANO, 2004).  

Dentre os aspectos positivos a serem apontados como relevantes na implementação do 

Plano de Reorganização à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus encontrou-se a 

elaboração de protocolos clínicos, baseados em resultados de pesquisas. Esses protocolos 

objetivaram a otimização da atenção à saúde oferecida a usuários com hipertensão arterial e 

diabetes mellitus (TOSCANO, 2004). 

É importante ressaltar que os protocolos clínicos são documentos que têm como 

norteadores os consensos de sociedades científicas, os resultados de pesquisas e o relato de 

experiências bem-sucedidas, nos estados e municípios (BRASIL, 2001, 2006b). 

Desse modo, os municípios puderam organizar protocolos de atendimento aos usuários 

com hipertensão arterial e diabetes mellitus, a fim de atender às recomendações da esfera 

federal, contemplando as especificidades de cada região (TOSCANO, 2004). 
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Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes no município de Ribeirão Preto-
SP 

 

A abrangência do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus trouxe modificações nos espaços municipais de saúde, em particular no 

município Ribeirão Preto-SP, o qual se configura em grande polo de ensino, pesquisa e 

assistência em saúde.  

A prevalência de diabetes mellitus no município de Ribeirão Preto-SP impôs 

investimentos em saúde quanto à prevenção, à detecção precoce, ao tratamento e 

acompanhamento ambulatorial do usuário com diabetes mellitus (TORQUATO et al., 2003). 

Desse modo, a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP, representada pelo 

Departamento de Atenção à Saúde das Pessoas, em seus diversos programas de saúde, a 

Divisão de Farmácia e Apoio Diagnóstico, a Divisão de Enfermagem e a Divisão de 

Planejamento em Saúde, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, o Centro 

Universitário Barão de Mauá e a Universidade de Ribeirão Preto elaboraram o Protocolo de 

Atendimento em Hipertensão e Diabetes (RIBEIRÃO PRETO, 2006). 

O Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes é um documento que objetiva 

sistematizar as ações de saúde em hipertensão arterial e diabetes mellitus, com vistas a 

melhorar a qualidade de vida dos usuários e, no âmbito da gestão, reduzir gastos com 

hospitalizações e procedimentos de alta tecnologia (RIBEIRÃO PRETO, 2006). 

Em consonância com o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e 

ao Diabetes Mellitus o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes propõe o fluxo 

de atendimento em saúde do usuário com hipertensão e diabetes, na rede municipal de saúde 

de Ribeirão Preto-SP, aponta a composição da equipe de saúde para atendimento em saúde 

dos usuários nas Unidades Básicas de Saúde-UBS e Unidades Básicas Distritais de Saúde-

UBDS e descreve as atribuições e competências de cada um dos membros da equipe de saúde 

no atendimento ao usuário. 

Alem dos aspectos acima mencionados, o Protocolo apresenta, para o atendimento em 

saúde do usuário com diabetes mellitus, a lista com os exames laboratoriais mínimos para o 

acompanhamento sistemático destes usuários, assim como os fluxogramas de tratamento e as 

metas de controle metabólico a serem alcançadas no tratamento do diabetes mellitus 

(RIBEIRÃO PRETO, 2006). 
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No Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes também estão descritas as 

normas referentes à distribuição e reutilização de seringas para a aplicação de insulina, a 

monitorização da glicemia capilar no domicílio, a avaliação dos pés, e os conteúdos para 

nortear os programas educativos a usuários com diabetes mellitus (RIBEIRÃO PRETO, 

2006). 

Desse modo, as recomendações para o atendimento em saúde ao usuário com diabetes 

mellitus em Unidades Básicas e Unidades Básicas Distritais de Saúde, assim como em outros 

serviços de saúde, englobam a oferta de terapêutica embasada em evidências científicas que 

irão contribuir para o direcionamento do tratamento para a obtenção de resultados em relação 

ao controle metabólico (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA), 2009; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD), 2008). 

As diretrizes da American Diabetes Association para a educação para o automanejo do 

diabetes apontam que, atrelado ao atendimento clínico sistemático a educação para o 

automanejo do diabetes mellitus torna-se elemento essencial para o alcance de resultados em 

relação ao tratamento (FUNNELL et al., 2008). 

Desse modo, é proposto que o plano terapêutico seja elaborado pela equipe 

multiprofissional juntamente com o usuário, embasado nas recomendações científicas clínicas 

e educativas para o atendimento em saúde do usuário com diabetes mellitus (FUNNELL et 

al., 2008). 

Para a abordagem terapêutica do diabetes mellitus, recomenda-se a utilização de 

tratamento não medicamentoso e medicamentoso. Em relação ao tratamento não 

medicamentoso, indica-se o seguimento do plano alimentar e o incremento da atividade física. 

Estas recomendações constituem a primeira opção para o tratamento do usuário com diabetes 

mellitus tipo 2. Quando somente estas recomendações não são suficientes para o controle da 

doença, é prescrito o tratamento medicamentoso com antidiabético oral e/ou insulina (SBD, 

2006).  

Para os usuários com diabetes mellitus tipo 1, o tratamento com uso de insulina é 

realizado associado ao seguimento do plano e do aumento da atividade física (ADA, 2009; 

SBD, 2006).  

O tratamento do diabetes mellitus é permeado por uma prática de educação em saúde 

permanente, que busca o desenvolvimento de habilidades para solucionar problemas 

decorrentes do manejo do diabetes mellitus no cotidiano dos usuários (ADA, 2009; BRASIL, 

2006b; GARCIA; SUÁREZ, 2007). 
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As estratégias de educação para o automanejo do diabetes têm como objetivo subsidiar 

os conhecimentos necessários para que os usuários exerçam autonomia e responsabilidade de 

maneira consciente para que possam reconhecer as implicações de suas escolhas durante o 

tratamento da doença (SILVA, 2006). 

Desse modo, o tratamento do diabetes mellitus a partir da utilização de terapêutica não 

medicamentosa, medicamentosa e o emprego de estratégias mellitus educativas para o 

automanejo da doença são elementos fundamentais para o alcance de metas clínicas e de 

resultado dos serviços de saúde no atendimento ao usuário com diabetes mellitus, os quais 

podem ser constatados na avaliação de indicadores clínicos e organizacionais (FUNNELL et 

al., 2008; MAIA; ARAÚJO, 2002; SDB, 2008). 

 

A avaliação de serviços de saúde 

 

A avaliação de serviços de saúde configura-se como um exercício árduo e complexo 

que requer um detalhamento próprio do processo de investigação científica para delimitação 

do objeto a ser avaliado.  

A avaliação é definida como um instrumento de gestão e planejamento baseado em um 

julgamento explícito, dinâmico que ao seu fim desencadeia um movimento de transformação 

nas práticas e nos serviços de saúde, na direção de uma qualidade previamente almejada 

(TANAKA; MELO, 2001). 

Ao definir o objeto de avaliação em serviços de saúde, se faz necessário delimitar o 

foco da avaliação e as variáveis que se pretende investigar, ou seja, quais os indicadores que 

serão considerados no processo de avaliação (AKERMAN; NADANOVSKY, 1992). 

O objeto da avaliação pode dar-se mediante inúmeros recortes, face aos níveis de 

complexidade da atenção à saúde. Estes recortes podem ser delimitados quanto ao cuidado 

individual, às atividades relacionadas ao atendimento direto em saúde até os sistemas 

distritais, municipais e nacionais de saúde (VIACAVA et al., 2004). 

A avaliação de serviços de saúde também pode delimitar a partir da análise dos 

recursos humanos, dos recursos materiais e do cuidado dispensado ao usuário. Este cuidado 

pode ser caracterizado como cuidado à saúde, direcionado aos aspectos clínicos, e pode ser 

configurado como um cuidado global, considerando indicadores de qualidade de vida dos 

usuários (AKERMAN; NADANOVSKY, 1992). 

Essa avaliação é pautada na análise de atributos, os quais se referem às características 

das práticas ou ações de saúde. Desse modo, os atributos da avaliação em saúde podem ser 
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agrupados em relação à disponibilidade e distribuição social dos recursos, ou seja, avaliação 

da cobertura, acessibilidade e equidade; aos efeitos das ações e práticas de saúde 

implementadas (eficácia, efetividade e impacto); aos custos das ações (eficiência); à 

adequação das ações ao conhecimento técnico e científico vigente (qualidade técnico-

científica) e à percepção dos usuários sobre as práticas de saúde (satisfação dos usuários sobre 

as práticas de saúde ofertadas) (DONABEDIAN, 1988;VIEIRA-DA-SILVA, 2005). 

A avaliação de serviços de saúde tem por finalidade a investigação da eficácia, da 

eficiência e da efetividade das estruturas, processos e resultados nos serviços de saúde com o 

objetivo de alcançar resolutividade e qualidade (BRASIL, 2006c). 

A avaliação da situação de saúde da população, do trabalho em saúde e dos resultados 

das ações empregadas decorre de um monitoramento realizado a partir de informações 

produzidas no cotidiano da atenção à saúde. Desse modo, a avaliação em saúde está 

relacionada à organização dos serviços de saúde, a relação usuários-profissionais de saúde 

para o tratamento e acompanhamento ambulatorial de suas necessidades de saúde 

(FELISBERTO , 2004). 

Desse modo, a avaliação de serviços de saúde tem por objetivo contribuir para a 

reorientação das ações e serviços de saúde, redimensionando-os de forma a contemplar as 

necessidades de seu público e a dinâmica dos atores envolvidos na atenção à saúde. 

O processo de avaliação de serviços de saúde tem sido conduzido segundo gerações de 

estudo que tiveram diferentes enfoques quanto ao objeto avaliado (MELO; TANAKA, 2004). 

A primeira geração referiu-se à medição dos fenômenos da realidade, os 

acontecimentos. 

Os estudos incluídos na segunda geração propuseram a descrição dos objetos 

avaliados e dos fatores condicionantes e determinantes que o afetam.  

A terceira geração referiu-se a estudos que ultrapassaram a descrição e realizaram o 

julgamento do objeto avaliado. Enfim, os estudos da quarta geração integraram diferentes 

perspectivas do processo avaliativo, articulando diversos atores envolvidos na produção do 

fenômeno a ser avaliado (MELO; TANAKA 2004). 

Enfim, a avaliação de serviços de saúde no SUS se refere à aferição do julgamento 

sobre o grau de alcance dos objetivos que se propõe a atingir com a utilização de indicadores 

que possam facilmente ser construídos, a partir de dados disponíveis nos sistemas de 

informação em saúde (BRASIL, 2007b). 

A reorganização da atenção ao usuário com diabetes mellitus, a partir da 

implementação do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes 



Introdução 

 

33

Mellitus, conduziu a realização de estudos de avaliação no país que abordaram a esfera 

pública e privada da atenção a estes usuários.  

Estudo realizado em um município do Rio Grande do Sul, ao avaliar a estrutura, o 

processo e o resultado da atenção ao usuário com diabetes mellitus da rede municipal de 

saúde em nível primário, mostrou quanto que as Unidades de Saúde estavam deficitárias 

quanto à disponibilidade e acessibilidade aos medicamentos e insumos necessários para o 

tratamento do diabetes mellitus. Quanto ao processo, detectou-se a ausência de informações 

referentes aos procedimentos a serem executados durante a consulta médica. Alem disso, esse 

estudo constatou que nenhum dos médicos entrevistados solicitava a totalidade dos exames 

preconizados pela Associação Americana de Diabetes para o acompanhamento dos usuários. 

Ao avaliar o componente resultado, verificou-se que apenas 6,3% dos usuários alcançaram 

metas de controle da pressão arterial; glicemia de jejum e Índice de Massa Corporal -IMC .Os 

autores, ainda, apontaram a necessidade da criação de indicadores de resultado do 

atendimento ao usuário com diabetes mellitus (ASSUNÇÃO; SANTOS; GIGANTE, 2001). 

Outro estudo, realizado em um município do interior do estado de São Paulo, 

investigou o cuidado prestado aos usuários com hipertensão arterial e diabetes mellitus por 

uma equipe de saúde da família. Para avaliar a qualidade do cuidado prestado aos usuários, 

utilizou-se um inquérito domiciliar que abordou os critérios acessibilidade e resolutividade; 

procedimentos e orientações recebidas durante os atendimentos realizados pela equipe de 

saúde bem como a satisfação dos usuários com o serviço de saúde (PAIVA et al., 2004). 

Os resultados apontaram que houve ampliação do acesso da população à atenção 

primária à saúde, e que a realização dos procedimentos e as orientações recebidas para o 

tratamento e automanejo do diabetes mellitus foram insuficientes. Por outro lado, ao avaliar a 

satisfação, esse estudo mostrou que os usuários ficaram satisfeitos com o atendimento à saúde 

oferecido à população. Esse estudo apontou para a necessidade de avaliação da assistência 

como modo de obtenção de dados para planejar e reorganizar os serviços de saúde (PAIVA et 

al., 2004). 

Outro estudo avaliou o controle glicêmico de usuários atendidos na atenção em 

primária à saúde em uma cidade do sul do Brasil, segundo a estrutura das unidades de saúde e 

as características do processo do cuidado médico aos usuários com diabetes mellitus. Os 

resultados mostraram que não houve associação entre o mau controle glicêmico e os 

componentes referentes à estrutura e ao processo. Por outro lado, mostrou que as 

características tempo de tratamento, Índice de Massa Corporal e o uso de tratamento 
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medicamentoso estavam associados ao mau controle glicêmico (ASSUNÇÃO; SANTOS; 

VALLE, 2005). 

Um estudo de caso único que investigou os parâmetros clínicos e antropométricos de 

pessoas com diabetes mellitus participantes de um programa educativo em um Serviço de 

Medicina Preventiva –SEMPRE, no município de Ribeirão Preto-SP, apontou que o trabalho 

de educação para o automanejo do diabetes mellitus conduzido por uma equipe 

multiprofissional de saúde pode contribuir para a redução de peso corporal, pressão arterial e 

glicemia capilar pós-prandial (TEIXEIRA, 2003). 

Ainda esse estudo, ao comparar e analisar os custos de consultas médicas, consultas 

médicas de urgência e procedimentos médicos, um ano depois da implementação do programa 

educativo, mostrou redução de 74,9% com pessoas com mellitus tipo 1 e 40,2% com tipo 2, 

com custos em urgências clínicas. Quanto aos custos com procedimentos médicos, obteve-se 

redução de 11,1% com pacientes com diabetes tipo 1 e 3,8% em pacientes com diabetes tipo 2 

(TEIXEIRA, 2003). 

Um recente estudo multicêntrico realizado no Brasil, ao investigar os serviços públicos 

de saúde, hospitais, ambulatórios especializados na perspectiva de alcance de metas de 

controle metabólico do usuário com diabetes mellitus tipo 2, apontou que apenas 75% deles 

apresentavam-se dentro dos padrões estabelecidos para peso normal, segundo IMC (GOMES 

et al., 2006). Esse estudo ainda apontou que 46% dos usuários apresentaram hemoglobina 

glicada-HbA1c dentro dos padrões estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Diabetes 

(GOMES et al., 2006). 

Nessa direção, o documento Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, em 2008, 

descreveu os indicadores básicos de avaliação de desempenho de programas de atendimento a 

pacientes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial (SBD, 2008). Esse documento 

aponta como indicadores básicos para avaliação de desempenho de programas de atendimento 

de pacientes com diabetes mellitus a hemoglobina glicada; pressão arterial; exame de olho; 

educação contra o fumo; avaliação do perfil lípidico, medida da circunferência abdominal; 

avaliação renal e avaliação do pé. Alem disso, para avaliação da qualidade do atendimento, a 

SBD apresenta padrões de exigência mínima a serem considerados para avaliação e pontuação 

de cada indicador. 

A pontuação máxima a ser obtida por um programa de atendimento é de 80 pontos. 

Para a obtenção do selo de qualidade de programas de atendimento de portadores de diabetes 

mellitus, a SBD estabelece a pontuação mínima de 60 pontos (SBD, 2008).  
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Diante do exposto, há a necessidade de estudos de avaliação de serviços de atenção 

básica e de média complexidade no município de Ribeirão Preto-SP.  

Desse modo, ao considerar, que no Brasil, ainda são escassos os estudos acerca da 

avaliação dos serviços de saúde, propõe-se na presente investigação a avaliação da estrutura, 

processo e resultado da atenção em saúde aos usuários com diabetes mellitus, em uma UBDS 

de Ribeirão Preto-SP. 
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2 Justificativa do estudo 
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O atendimento em saúde aos usuários da rede municipal de saúde de Ribeirão Preto-

SP apresentou-se centrado em realização de consultas médicas especializadas e de 

atendimento em saúde de urgência, em detrimento de atendimento em saúde na rede básica de 

atenção (RIBEIRÃO PRETO, 2005). 

No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP buscou 

transformação dessa situação por meio da elaboração de metas e objetivos, os quais foram 

descritos no Plano Municipal de Saúde 2005 – 2008. Estas metas e objetivos foram pautados 

nos princípios organizativos e normativos do Sistema Único de Saúde (RIBEIRÃO PRETO, 

2005). 

Nessa direção houve um esforço dos profissionais de saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde de Ribeirão Preto-SP em incrementar as ações propostas para os usuários com 

hipertensão arterial e diabetes mellitus, mediante a utilização do Protocolo de Atendimento 

em Hipertensão e Diabetes no município de Ribeirão Preto. 

Nessa vertente, a UBDS Marco Antônio Sahão, integrante da rede municipal de saúde 

de Ribeirão Preto-SP, teve como desafio implementar o modo de planejar e oferecer ações em 

saúde que atendesse às necessidades de saúde dos usuários com diabetes mellitus, em 

consonância com as diretrizes do Protocolo em busca da qualidade da atenção à saúde no 

SUS. 

É importante ressaltar que toda ação de reorganização e sistematização dos serviços de 

saúde busca a melhor efetividade na prestação da atenção à saúde, com base em uma 

população definida e suas características epidemiológicas (BRASIL, 2007b; SILVA; 

FORMIGLI, 1994).  

Frente à implantação do Plano Nacional de Reorganização da Atenção em Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus, e a prevalência de diabetes mellitus no Brasil, há poucos estudos 

que descrevem e analisam as iniciativas municipais e privadas de reorganização da atenção à 

saúde dos usuários com estes agravos.  

Desse modo, o Ministério da Saúde demonstra interesse na realização de iniciativas 

municipais de avaliação de serviços de saúde no que tange à aferição de resultados e à 

eficiência das ações em saúde como subsídios para os processos decisórios democráticos em 

saúde (BRASIL, 2007b). 
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No processo de reorganização da atenção ao usuário com diabetes mellitus, os 

profissionais de saúde da Unidade enfrentam no dia a dia várias dificuldades relacionadas à 

estruturação da equipe de saúde, a demanda exata de usuários com diabetes mellitus e o 

acompanhamento sistemático dos usuários que buscam o atendimento em saúde, em demanda 

espontânea na Unidade. Desse modo, a realização de um estudo de avaliação mostra-se 

relevante para a obtenção de subsídios para suportar o processo de organização da atenção ao 

usuário com diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão. 
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O quadro conceitual proposto por Avendis Donabedian, para a avaliação de cuidados 

em saúde, a ser utilizado neste estudo, propõe que o processo de avaliação de serviços de 

saúde seja conduzido embasado em três componentes a estrutura, o processo e o resultado 

(DONABEDIAN, 1980). 

O componente estrutura refere-se, fundamentalmente, às características dos recursos 

que se empregam na atenção em saúde sejam as informações sobre recursos físicos, humanos, 

materiais, formas de organização e funcionamento (normas e rotinas) disponíveis para oferta 

do cuidado em saúde (DONABEDIAN, 1980). 

No processo, são descritas as atividades técnicas realizadas pelos profissionais de 

saúde e a relação interpessoal entre profissionais de saúde e usuários dos serviços de saúde. O 

foco do componente processo se atém à análise da competência da equipe de saúde no manejo 

do processo saúde-doença (DONABEDIAN, 1980). 

Os resultados referem-se aos efeitos que as ações e procedimentos provocam na 

clientela assistida. Avaliar resultado é investigar o que ocorre com as pessoas, após passarem 

por um serviço de saúde. Avaliar resultado refere-se também à satisfação dos usuários em 

relação ao atendimento em saúde prestado e alteração nos níveis de saúde-doença das pessoas 

e da coletividade (DONABEDIAN, 1980; UCHIMURA; BOSI, 2002). 

Para este estudo, elegeram-se, para avaliação do componente estrutura, a estrutura 

física, os recursos materiais, medicamentos e insumos e os componentes da equipe de saúde 

envolvidos na atenção em saúde aos usuários com diabetes mellitus.  

Para o componente processo, elegeram-se como recorte as atividades técnicas 

realizadas pelos profissionais de saúde, as orientações sobre de tratamento medicamentoso e 

não medicamentoso, e os exames laboratoriais solicitados pelos profissionais de saúde no 

atendimento ao usuário com diabetes mellitus. 

Para a avaliação do componente resultado, elegeu-se a utilização de indicadores de 

resultado referentes a metas clínicas e organizacionais na atenção em saúde em diabetes 

mellitus. Para tanto, utilizaram-se os indicadores de resultado e os padrões mínimos de 

exigência para os indicadores propostos pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2008).  

A avaliação dos cuidados em saúde requer a seleção de um conjunto de indicadores 

representativos da estrutura, do processo e do resultado. 
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Desse modo, neste estudo utilizou-se o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e 

Diabetes da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP -2006 e Indicadores de 

Avaliação de Programas de Atendimento aos Diabéticos, publicados nas Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Diabetes em 2008 para a realização do estudo de avaliação da atenção 

em diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão.  
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4 Objetivos  
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4.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar a estrutura, o processo e o resultado da atenção ao usuário com diabetes 

mellitus em uma Unidade Básica Distrital de Saúde, do município de Ribeirão Preto-SP. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Analisar a organização física funcional das áreas que apresentam relação direta com o 

atendimento ambulatorial de usuários com diabetes mellitus, segundo a estrutura física 

de uma Unidade Básica Distrital de Saúde, do município de Ribeirão Preto-SP. 

2. Identificar os profissionais de saúde envolvidos na atenção em diabetes mellitus de 

uma Unidade Básica Distrital de Saúde, do município de Ribeirão Preto-SP. 

3. Identificar recursos materiais, medicamentos e insumos necessários para o tratamento 

e acompanhamento do usuário com diabetes mellitus em uma Unidade Básica Distrital 

de Saúde, do município de Ribeirão Preto-SP. 

4. Analisar as atividades técnicas e o atendimento aos usuários com diabetes mellitus 

realizados por profissionais de saúde em uma Unidade Básica Distrital de Saúde, do 

município de Ribeirão Preto-SP. 

5. Caracterizar os usuários com diabetes mellitus atendidos em uma Unidade Básica 

Distrital de Saúde, do município de Ribeirão Preto-SP, segundo as variáveis 

demográficas e clínicas. 

6. Analisar os indicadores de resultado do atenção em diabetes mellitus de uma Unidade 

Básica Distrital de Saúde, do município de Ribeirão Preto-SP.  
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5 Metodologia  
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5.1 Tipo de estudo 
 

 

Trata-se de um estudo de caso único. O estudo de caso único tem como objetivo 

contribuir para com o conhecimento acerca dos processos organizacionais e outros fenômenos 

inseridos em contextos complexos (YIN, 2005).  

Para a utilização do estudo de caso como metodologia de pesquisa, preconiza-se a 

utilização de três princípios referentes à coleta de dados, ou seja, a utilização de várias fontes 

de evidências, a criação de um banco de dados e a manutenção do encadeamento de 

evidências na análise dos dados. 

Desse modo, para a condução do estudo de caso é necessária a utilização de fontes 

distintas de evidências, tal como os registros em arquivo e observação participante, mapas e 

gráficos, listas, dentre outros (YIN, 2005).  

Os registros de arquivos podem se transformar no objeto de uma ampla análise 

quantitativa. Outra fonte de evidência para a condução de estudos de casos se refere à 

observação participante. A observação participante requer que o pesquisador seja sujeito ativo 

da pesquisa; participante do trabalho como membro efetivo de uma equipe em uma 

organização. Alem disso, a observação participante oferece ao pesquisador a oportunidade de 

perceber o contexto da organização (YIN, 2005). 

A observação participante é uma técnica que consiste na inserção do pesquisador no 

interior do grupo observado, tornando-se parte dele, interagindo por longos períodos com os 

sujeitos, buscando obter dados sobre o cotidiano de uma dada situação. Para a utilização da 

observação participante como fonte de coleta de dados, é necessário que o pesquisador seja 

capaz de estabelecer uma relação de confiança com os sujeitos, ser um bom ouvinte, ter 

clareza quanto às questões norteadoras da pesquisa e ter preparação teórica sobre o objeto de 

estudo (QUEIROZ et al., 2007; YIN, 2005). 

A observação participante foi considerada uma fonte relevante de evidências neste 

estudo pelo fato de a pesquisadora fazer parte do quadro funcional da UBDS Dr. Marco 

Antônio Sahão como enfermeira e estar envolvida nas atividades de enfermagem relacionadas 

aos usuários com diabetes mellitus.  

Alem disso, o acesso aos prontuários dos usuários, documentos e listas tornou-se facilitada 

pelo vínculo que o pesquisador tem com a equipe de saúde e administrativa desta Unidade. É 
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importante ressaltar que os aspectos éticos profissionais de Enfermagem e princípios éticos da 

pesquisa, envolvendo seres humanos, foram sempre considerados na condução deste estudo. 

Outro item importante na condução do estudo de caso refere-se à organização de um 

banco de dados. Esta organização é uma forma de garantir a organização e documentação dos 

dados coletados, aumentando a confiabilidade do estudo.  

A manutenção do encadeamento de evidências tem como objetivo possibilitar ao leitor 

do estudo compreender as etapas da pesquisa em qualquer direção, ou seja, das questões de 

pesquisa às conclusões ou das conclusões para a questão de pesquisa (YIN, 2005). 

Na utilização do método de estudo de caso, a análise dos dados consisti em examinar, 

categorizar, classificar em tabelas e recombinar as evidências quantitativas e qualitativas, 

estabelecendo-se uma estrutura fundamentada em explanações concorrentes e desenvolvendo 

a descrição de caso, a partir da adequação a padrões previamente estabelecidos (YIN, 2005). 
 

 

5.2 Período do estudo 
 

 

O estudo foi realizado no período de julho de 2008 a maio de 2009. Os dados 

referentes aos prontuários dos usuários com diabetes mellitus tiveram, como período 

determinado para obtenção de dados, aqueles registrados no período de janeiro de 2007 a 

julho de 2008. Optou-se por esse período, pois ele referiu-se ao período de seis meses a um 

ano e meio posterior à apresentação do Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes 

aos profissionais das Unidades de Saúde de Ribeirão Preto-SP. 

Entende-se que esse período pôde contemplar dados referentes à implementação das 

diretrizes e recomendações deste Protocolo pelos profissionais envolvidos na atenção em 

diabetes mellitus, na UBDS Dr.Marco Antônio Sahão. 
 

 

5.3 Local do estudo  
 

 

 O município de Ribeirão Preto está habilitado à gestão plena do sistema de saúde desde 

1998. Nesta modalidade de gestão, o município é responsável pelo gerenciamento das unidades de 

saúde conveniadas e contratadas que executam ações de atenção básica, média e alta complexidade, 
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desenvolvendo ações e estratégias de promoção à saúde, prevenção de doenças, tratamento e 

reabilitação em todos os níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2007b; CHAVES, 2005).  

Nesse modelo de gestão do sistema de saúde, preconiza-se que o município tenha um 

conhecimento acurado do perfil epidemiológico dos usuários para direcionar a organização 

dos serviços de saúde para atender às necessidades e particularidades dos usuários de uma 

determinada área de abrangência (BRASIL, 2006a).  

Para atender a esses objetivos, o município de Ribeirão Preto-SP foi subdividido e 

organizado em 05 Distritos de Saúde, conforme Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1 - Mapa dos Distritos de Saúde de Ribeirão Preto-

SP (RIBEIRÃO PRETO, 2005). 
 

 

Os Distritos de Saúde são regiões delimitadas a partir de aspectos de extensão 

territorial e populacional, geográficos, econômicos, sociais que agrupam Unidades Básicas de 

Saúde, Unidades Distritais de Saúde e Centros de Referência em Saúde Alem de outros 

equipamentos sociais (RIBEIRÃO PRETO, 2005).  

Desse modo, o Distrito de Saúde contempla o atendimento na atenção em saúde básica 

para uma área de abrangência limitada, configurada nas Unidades Básicas de Saúde, 

Programas de Agentes Comunitários de Saúde- PACS, Estratégia de Saúde da Família, assim 

como o atendimento de média complexidade oferecido em  Unidades Básicas Distritais de 

Saúde (RIBEIRÃO PRETO, 2005). 

Dentre os cinco distritos, destaca-se o distrito sul, composto pela Unidade Básica 

Distrital de Saúde (UBDS) Dr. Marco Antônio Sahão, e as Unidades Básicas de Saúde Dr. 

Luiz Phelipe Tinoco Cabral, Waldermar Barnsley Pessoa e Dr. José Carlos Say (Figura 2). 
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Figura 2 - Mapa do Distrito Sul de Saúde de Ribeirão Preto-SP 
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Também faz parte deste distrito uma equipe do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde vinculada à UBS Dr. Luiz Phelipe Tinoco Cabral. 

Para realização do presente estudo, selecionou-se a UBDS Dr. Marco Antônio Sahão. 

Esta Unidade de Atenção Básica à saúde caracteriza-se pelo atendimento em saúde agendado 

aos usuários na atenção em saúde básica em clínica médica, ginecologia e pediatria, 

atendimento em saúde de urgência e emergência. Também há na Unidade os serviços de 

odontologia, farmácia e assistência social. Os atendimentos de enfermagem referem-se à 

imunização, visitas domiciliárias, atendimentos de urgências e emergências, atendimento 

ambulatorial adulto e pediátrico e consulta de enfermagem. 

Nesta Unidade a atenção de média complexidade constitui-se pelo atendimento 

médico especializado em cardiologia, ultrassonografia obstétrica e ginecológica, neurologia, 

urologia, endocrinologia, dermatologia, medicina do trabalho, psicologia e fonoaudiologia. 

A população da área de abrangência da UBDS Dr. Marco Antônio Sahão é de 

aproximadamente 42.000 habitantes, sendo que a população acima de 40 anos é composta por 

12.600 habitantes (RIBEIRÃO PRETO, 2007). 

A Unidade apresenta média mensal de 22.000 atendimentos em saúde. (RIBEIRÃO 

PRETO, 2009). Porém, não há dados sobre o número específico de atendimentos a usuários 

com diabetes mellitus. 

A escolha da UBDS Dr. Marco Antônio Sahão como local de estudo respalda-se no 

interesse da pesquisadora em contribuir com dados e informações acerca da atenção EM 

diabetes mellitus, no serviço de saúde que atua como enfermeira. 

 

 

5.4 Critérios de seleção de prontuário de saúde 

 

 

Os seguintes critérios de seleção foram utilizados no presente estudo: 

- prontuários de usuários cadastrados no Sistema HIPERDIA, com diagnóstico médico de 

diabetes mellitus registrado pelo menos uma vez, no prontuário do usuário.  

- prontuários de usuários com diabetes mellitus com registro de duas ou mais consultas 

médicas realizadas, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008. 
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5.5 População do estudo  

 

 

Primeiramente foram identificados 333 prontuários de usuários cadastrados no 

Sistema de Informação HIPERDIA. Desses foram excluídos 195, sendo que 65 prontuários 

foram excluídos por ausência de registro de diagnóstico de diabetes mellitus; 29 não foram 

localizados na secção de arquivo da Unidade; 57 não apresentaram registro de atendimentos 

médicos no período de janeiro de 2007 a julho de 2008; 35 referiam-se a prontuários de 

usuários sem seguimento médico ambulatorial do diabetes mellitus na Unidade e 09 

apresentaram registro de atendimento médico ambulatorial do diabetes mellitus, porém sem 

resultados de exames laboratoriais no período. 

Desse modo, somente 138 atenderam aos critérios de seleção eleitos para o presente 

estudo. Assim a população foi constituída por 138 prontuários de saúde de usuários com 

diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão.  

 

 

5.6 Variáveis do estudo  

 

 

Variáveis referentes à estrutura na atenção em diabetes mellitus 

 

Estrutura física: realizou-se um recorte que abarcasse a organização física funcional das 

áreas que apresentam relação direta com o atendimento ambulatorial de usuários com diabetes 

mellitus e o fluxo de atendimento. 

Recursos humanos: consideraram-se os profissionais de saúde que tinham registro das ações 

desenvolvidas aos usuários com diabetes mellitus no prontuário de saúde. 

Recursos materiais, medicamentos e insumos: consideraram-se os materiais permanentes e 

de consumo necessários para o atendimento ao usuário com diabetes mellitus, segundo 

Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes, tais como esfigmomanômetros adultos 

para adultos e adultos obesos, balança; régua antropométrica; fita métrica, glicosímetro, luvas, 

algodão, fitas reagentes, recipiente para descarte de material perfurocortante, monofilamento 

de Semmes-Weinstein 10 g (RIBEIRÃO PRETO, 2006).  

Também se consideraram os medicamentos e insumos necessários para o tratamento do 

diabetes mellitus, tais como glibenclamida 5mg comprimido; cloridrato de metformina 500 
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mg e 850 mg comprimido; glicazida 80 mg comprimido; insulina humana NPH – suspensão 

injetável 100 UI/mL; insulina humana regular – suspensão injetável 100 UI/mL (BRASIL, 

2007b). Em relação aos insumos, consideraram-se seringas de 1ml, com agulha acoplada para 

aplicação de insulina; tiras reagentes de medida de glicemia capilar; lancetas para punção 

digital, segundo a Portaria n. 2.583 de 10 de outubro de 2007 que define o elenco de 

medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS aos usuários portadores de diabetes 

mellitus (BRASIL, 2007b). 

 

Variáveis referentes ao componente processo na atenção em diabetes mellitus  

 

Número de atendimento em saúde: considerou-se o número total de consultas médicas e de 

atendimentos em saúde realizados aos usuários com diabetes mellitus, no período de janeiro 

de 2007 a julho de 2008, registrados em prontuário de saúde. 

Peso: considerou-se o registro do peso corporal em quilogramas no prontuário de saúde 

referente à última consulta ou atendimento de saúde realizado na Unidade. 

Pressão Arterial: considerou-se o registro dos valores de pressão arterial em mmHg no 

prontuário de saúde, referente à última consulta ou atendimento de saúde realizado na 

Unidade. 

IMC:considerou-se o registro do valor do IMC no prontuário de saúde, no período de janeiro 

de 2007 a julho de 2008, no prontuário de saúde; 

Circunferência Abdominal-CA: considerou-se o registro do valor da circunferência 

abdominal no prontuário de saúde, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008.  

Avaliação dos pés: considerou-se o registro referente à avaliação dos pés no prontuário de 

saúde, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008. 

Avaliação oftalmológica: considerou-se o registro referente à avaliação oftalmológica no 

prontuário de saúde, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008. 

Exames laboratoriais: considerou-se o registro do resultado de exames de HbA1c; glicemia 

de jejum; glicemia pós-prandial, colesterol total, fração de colesterol Low Density 

Lipoprotein- LDL; fração de colesterol High Density Lipoprotein-HDL; triglicerídeos; 

creatinina; ureia; proteinúria, microalbuminúria, no prontuário de saúde, no período de janeiro 

de 2007 a julho de 2008. 

Registro da terapêutica não medicamentosa para tratamento do diabetes mellitus: 

considerou-se o registro das orientações em relação terapêutica não medicamentosa para 
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tratamento do diabetes mellitus- alimentação e atividade física no prontuário de saúde, no 

período de janeiro de 2007 a julho de 2008.  

Número de vezes em que a terapêutica não medicamentosa foi registrada: considerou-se 

o número de vezes em que houve registro das orientações em relação terapêutica não 

medicamentosa para tratamento do diabetes mellitus-alimentação e atividade física no 

prontuário de saúde, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008.  

Registro da terapêutica medicamentosa para o tratamento do diabetes mellitus: considerou-

se o registro das orientações em relação terapêutica medicamentosa para tratamento do diabetes 

mellitus no prontuário de saúde, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008. 

Estratégias educativas: considerou-se o registro das estratégias educativas, individual ou em 

grupo, para a orientação do usuário com diabetes mellitus, quanto ao tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso da doença no prontuário de saúde, no período de 

janeiro de 2007 a julho de 2008. 

 

Variáveis demográficas e clínicas dos usuários com diabetes mellitus  

 

Idade: considerou-se a idade, em anos, dos usuários com diabetes mellitus registrada no 

prontuário de saúde. 

Sexo: considerou-se o sexo, masculino e feminino, dos usuários com diabetes mellitus 

registrado no prontuário de saúde. 

Tipo de diabetes: considerou-se o diagnóstico de diabetes mellitus registrado no prontuário 

de saúde. 

Tempo de tratamento: considerou-se o primeiro registro de diagnóstico de diabetes mellitus 

no prontuário de saúde. 

Acompanhamento médico: considerou-se o acompanhamento do usuário com diabetes 

mellitus com o médico generalista ou especialista em endocrinologia, cardiologia e outras 

especialidades médicas. Cabe ressaltar que, quando o registro do prontuário do usuário 

referiu-se ao acompanhamento com médico generalista seguido de uma migração para o 

especialista, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008, considerou-se para a coleta de 

dados o acompanhamento médico com o especialista registrado no prontuário de saúde. 

Tipo de tratamento medicamentoso: considerou-se a utilização de antidiabético oral, 

antidiabético oral associado à insulina e insulina registrada no prontuário de saúde.  

Comorbidades: consideraram-se a hipertensão arterial, a obesidade, a dislipidemia e as 

cardiopatias registradas no prontuário de saúde. 



Metodologia 

 

53

Variáveis referentes ao componente resultado na atenção em diabetes mellitus 

 

Indicadores de resultado: foram considerados os indicadores de resultado do atendimento do 

usuário com diabetes mellitus, conforme apresentado no Quadro 1.  

HbA1c >9%: considerou-se o número total de usuário com diabetes mellitus que apresentou 

valor de HbA1C maior que 9% como resultado da última avaliação laboratorial de HbA1c, 

registrada no prontuário de saúde, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008. 

HbA1c< 7%: considerou-se o número total de usuário com diabetes mellitus que apresentou 

valor de HbA1C menor que 7% como resultado da última avaliação laboratorial de HbA1c, 

registrada no prontuário de saúde, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008. 

PA< 140x90 mmHg: considerou-se o número total de usuário que apresentou a média dos 

valores de pressão arterial obtidos nos últimos três atendimentos de saúde, registrados menor 

que 140X90 mmHg, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008, no prontuário do usuário. 

É importante ressaltar que, para aqueles usuários que apresentaram somente duas consultas no 

período, realizou-se a média dos valores de pressão arterial destes atendimentos, no período 

de janeiro de 2007 a julho de 2008. 

PA>130x80 mmHg: considerou-se o número total de usuário que apresentou a média dos 

valores de pressão arterial obtidos nos últimos três atendimentos de saúde, registrados maior 

que 130X80 mmHg, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008, no prontuário de saúde. 

Exame de olho: considerou-se o número total de usuário que apresentou pelo menos um 

registro de solicitação ou registros de avaliação oftalmológica, no período de janeiro de 2007 

a julho de 2008, no prontuário de saúde. 

Lipídeos completos: considerou-se o número total de usuário que apresentou registros de 

colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos no prontuário do usuário, no período de janeiro de 

2007 a julho de 2008. 

LDL < 130 mg/dl: considerou-se o número total de usuário com diabetes mellitus que 

apresentou valor de LDL menor que 130 mg/dl, como resultado da última avaliação 

laboratorial de LDL, registrada no prontuário de saúde, no período de janeiro de 2007 a julho 

de 2008. 

LDL<100 mg/dl: considerou-se o número total de usuário com diabetes mellitus que 

apresentou valor de LDL menor que 100 mg/dl, como resultado da última avaliação 

laboratorial de LDL, registrada no prontuário de saúde, no período de janeiro de 2007 a julho 

de 2008. 



Metodologia 

 

54

CA Homens < 94 cm: considerou-se número total de usuários do sexo masculino com 

resultado de CA menor que 94 cm, registrada no prontuário de saúde, no período de janeiro de 

2007 a julho de 2008. 

CA Mulheres < 84 cm: considerou-se o número total de usuários do sexo feminino com 

resultado de CA menor que 84 cm, registrada no prontuário de saúde, no período de janeiro de 

2007 a julho de 2008. 

Avaliação renal: considerou-se o número total de usuários com registro de resultado de 

proteinúria e albuminúria no prontuário de saúde, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008. 

Avaliação do pé: considerou-se o número total de usuário que apresentou avaliação do pé no 

prontuário de saúde, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008. 

Peso: considerou-se o registro da última verificação do peso corporal, registrado no 

prontuário de saúde, no período janeiro de 2007 a julho de 2008. 

Altura: considerou-se o registro da estatura em cm, registrada no prontuário de saúde, no 

período janeiro de 2007 a julho de 2008. 

IMC: para cálculo do IMC, considerou-se o peso em quilogramas dividido pela altura em 

metros ao quadrado. 

IMC< 25 Kg/m2: considerou-se o número total de usuários com IMC menor que 25 Kg/m2. 

 

 

5.7 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

Para o alcance dos objetivos de pesquisa, utilizaram-se como instrumentos de coleta de 

dados: 

Cópia reprográfica da planta física da UBDS Dr. Marco Antônio Sahão. A cópia 

reprográfica da planta física foi utilizada para a identificação e categorização das áreas da 

estrutura física para o atendimento do usuário com diabetes mellitus (ANEXO A). 

Formulário tipo check-list Este instrumento foi utilizado para a obtenção de dados sobre 

recursos materiais, medicamentos e insumos. Para obtenção dos dados referentes aos recursos 

materiais, realizou-se um levantamento dos materiais e insumos necessários para o 

atendimento do usuário com diabetes mellitus, segundo as atribuições e competências dos 

profissionais de saúde, descritas no Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes 

(APÊNDICE A).  
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Formulário para o registro de dados contidos no prontuário de saúde dos usuários 

com diabetes mellitus. Este formulário foi utilizado para obtenção de dados referentes aos 

recursos humanos, atividades técnicas realizadas pelos profissionais de saúde e dados 

demográficos e clínicos e indicadores de resultado (APÊNDICE B). 

Formulário norteador para registro das observações participantes. Este formulário 

referiu-se às atribuições e competências de profissionais de saúde, segundo o Protocolo para o 

atendimento do usuário com diabetes mellitus (APÊNDICE C; APÊNDICE D; APÊNDICE 

E; APÊNDICE F). 
 

 

5.8 Fontes de coleta de dados 
 

 

As fontes de coleta de dados utilizadas foram a lista de usuários cadastrados no 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA), 

dados gerados pelo Sistema Municipal de Informação em Saúde denominado HygiaWeb®, 

prontuário de saúde dos usuários, observação participante realizada pelo pesquisador e 

documentos obtidos na UBDS Dr.Marco Antônio Sahão. 

A lista de usuários cadastrados no Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 

Hipertensos e Diabéticos- HIPERDIA, gerada em 13 de fevereiro de 2008, foi utilizada para a 

obtenção dos dados referentes à identificação nominal dos usuários cadastrados com 

diagnóstico de diabetes mellitus e diabetes mellitus e hipertensão arterial. 

A partir da identificação nominal dos usuários cadastrados no Sistema HIPERDIA, 

buscou-se a identificação numérica dos prontuários destes usuários no Sistema Municipal de 

Informação em saúde HygiaWeb® . 

Também, utilizaram-se os prontuários de saúde dos usuários com diabetes mellitus 

para a obtenção de dados de caracterização dos usuários, identificação dos profissionais de 

saúde envolvidos no atendimento dos usuários com diabetes mellitus e atividades técnicas.  

Também foi utilizada, como fonte de coleta de dados, a primeira via do documento 

denominado Cadastro do Hipertenso e/ou Diabético arquivada no prontuário de saúde dos 

usuários com diabetes mellitus, para obtenção dos dados referentes à altura, em metros para 

cálculo do Índice de Massa Corporal. 

A observação participante permitiu a coleta de dados referentes à organização físico- 

funcional dos locais que apresentavam relação direta com o atendimento do usuário com 

diabetes mellitus, os recursos materiais e a caracterização do atendimento a estes usuários.  
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A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais da Secretaria Municipal de Saúde 

de Ribeirão Preto- REMUME, publicada em 03 de março de 2009, foi utilizada como 

documento para a obtenção de dados sobre medicamentos e insumos para o tratamento do 

usuário com diabetes. 

 

 

5.9 Estudo-piloto 

 

 

A realização do estudo-piloto deteve-se na análise de amostra aleatória de 10 

prontuários de usuários com diabetes mellitus cadastrados no HIPERDIA da Unidade de 

estudo. Aplicou-se a eles o formulário destinado aos registros de prontuários de saúde dos 

usuários com diabetes mellitus.  

O estudo-piloto mostrou a necessidade de modificações no formulário quanto à 

definição da variável acompanhamento clínico, alteração da variável tempo de diagnóstico 

para tempo de tratamento. Esta última modificação ocorreu devido à ausência desta 

informação em três prontuários analisados. A inclusão do dado referente à altura foi obtida a 

partir do documento Cadastro do Hipertenso e/ou Diabético, pois esta informação não 

constatava no prontuário de saúde. 

 

 

5.10 Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados de prontuários de saúde dos usuários com diabetes mellitus 

realizou-se de julho a dezembro de 2008. Primeiramente a pesquisadora realizou o 

levantamento do número de prontuário de saúde de todos os usuários cadastrados no Sistema 

de Informação HIPERDIA com diabetes mellitus. Após este levantamento, realizou-se a 

análise dos 333 prontuários de saúde. Nesta etapa 195 prontuários de saúde que não 

atenderam aos critérios de seleção foram excluídos da análise. 

Os dados dos 138 prontuários de saúde que atenderam aos critérios de seleção foram 

coletados na sala de arquivo ou na sala de reuniões da Unidade. Esta etapa foi realizada pela 

pesquisada e contou com a ajuda de duas auxiliares de pesquisa. A duração média para a 

coleta de dados em cada prontuário foi de aproximadamente 30 minutos.  
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A observação participante foi realizada, exclusivamente, pela pesquisadora e deu-se 

concomitantemente à coleta de dados em prontuários e estendeu-se até maio de 2009. A 

observação participante foi realizada nos diversos ambientes da Unidade, no período da 

manhã, das 07:00 horas às 11:00 horas e prioritariamente no período da tarde 13:00 às 17:00 

horas, período de trabalho do pesquisador. Os dados foram registrados ao final das 

observações, no formulário norteador para registro das observações participantes. 

 

 

5.11 Aspectos éticos  

 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sob número de Protocolo 

0932/2008, em 16 de julho de 2008, a fim de garantir o cumprimento da Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996) (ANEXO B). 

 

 

5.12 Organização e análise dos dados 

 

 

Para a organização dos dados quantitativos, foi realizada a codificação das variáveis 

do formulário para registro de dados contidos no prontuário de saúde dos usuários com 

diabetes mellitus, e elaborado um dicionário de dados com estas codificações bem como duas 

planilhas adicionais para a dupla digitação dos dados, empregando-se o aplicativo MS 

EXCEL. Ao finalizar a validação por dupla digitação, o banco de dados foi transportado para 

o Programa SPSS “Statistical Package for the Social Science” (versão 11.5 for Windows). Os 

dados foram apresentados por meio de tabelas, médias, medianas e desvio-padrão.  

Na organização dos dados referentes à estrutura física, realizaram-se a identificação e 

a categorização das áreas de atendimento do usuário com diabetes mellitus, segundo a 

Resolução RDC n. 50 que dispõe sobre a organização físico- organizacional de 

estabelecimentos assistenciais de saúde (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA (ANVISA), 2002). 

Os dados referentes aos recursos materiais, medicamentos e insumos foram 

organizados segundo a presença dos itens necessários para avaliação e seguimento do usuário 



Metodologia 

 

58

com diabetes mellitus, segundo o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes da 

SMS-RP e, para análise da variável referente aos medicamentos, realizou-se a comparação 

com a lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS aos usuários com diabetes mellitus, 

segundo Portaria n. 2.583 de setembro de 2007.  

Quanto às observações participantes, ressaltaram-se aspectos referentes às atribuições 

e competências dos profissionais de saúde identificados como envolvidos no atendimento do 

usuário com diabetes mellitus, segundo o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e 

Diabetes da SMS-RP (RIBEIRÃO PRETO, 2006). 

A análise dos dados quantitativos junto aos qualitativos permitiu proceder à 

explanação do caso, embasados na abordagem de Avaliação em Saúde desenvolvida por 

Donabedian (1980). 

Os dados referentes à avaliação de resultado foram comparados aos padrões mínimos de 

exigência elaborados pela SBD para a pontuação de indicadores de resultado do atendimento de 

pacientes em programas de diabetes mellitus, conforme Tabela 1 (SBD, 2008).  
 

 

Tabela 1 - Padrões Mínimo de exigência para a pontuação dos indicadores de avaliação de 
resultado de programas de atendimento de pacientes diabéticos preconizado pela 
Sociedade Brasileira de Diabetes Mellitus (2008) 

 

Indicador Padrão Mínimo de Exigência 
para Pontuação do Indicador Número de Pontos 

HbA1c >9% Inferior a 20% 10 
HbA1c< 7% Pelo menos 40% 5 
PA< 140/90 Pelo menos 65% 10 
PA>130/80 Pelo menos 35% 5 
Exame de olho Pelo menos 60% 10 
Educação contra o Fumo Pelo menos 80% 5 
Lipídeos completos Pelo menos 85% 5 
LDL > 130 mg/dl Pelo menos 63% 7,5 
LDL<100 mg/dl Pelo menos 36% 2,5 
CA Homens < 94 cm Pelo menos 50%  
CA Mulheres < 84 cm Pelo menos 50%  
Avaliação renal Pelo menos 80% 10 
Avaliação do pé Pelo menos 80% 10 
Total de pontos 80 
Pontos necessários para obtenção de selo de qualidade da 
SBD 60 

 

 

A seguir apresentamos um quadro sinóptico referente a itens da metodologia do 

estudo. (Quadro 1) 
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Objetivos específicos Variáveis e dados Instrumento de coleta de dados Fonte de coleta de dados Organização dos dados 

Analisar a organização físico funcional das 
áreas que apresentam relação direta com o 
atendimento ambulatorial de usuários com 
diabetes mellitus 

Estrutura física 
 

Cópia reprográfica da planta física Observação participante Identificação, categorização e apresentação 
do fluxo do usuário com diabetes mellitus 
nas áreas de atendimento ao usuário na 
Unidade 

Identificar os profissionais de saúde 
envolvidos na atenção em saúde ao usuário 
com diabetes mellitus 

Recursos humanos; 
 

Formulário para registro de dados contidos 
no prontuário de saúde dos usuários com 
diabetes mellitus  

Prontuário de Saúde dos usuários com 
diabetes mellitus 

Planilhas do aplicativo EXCEL 
Statical Package for the Social Science 
(versão 11,5 for Windows) 
Tabelas, médias, medianas e desvio-padrão 

Identificar recursos materiais, 
medicamentos e insumos necessários para 
o tratamento do usuário com diabetes 
mellitus  

Recursos materiais, medicamentos e 
insumos, medicamentos e insumos  

Formulário tipo check-list Observação participante 
Documento 

Identificados segundo os materiais 
necessários para o exercício de atribuições 
e competências dos profissionais de saúde 
descritos no Protocolo de Atendimento em 
Hipertensão e Diabetes e na Portaria nº. 
2.583 de 10 de outubro de 2007 

Analisar as atividades técnicas e o 
atendimento do usuário com diabetes 
mellitus 

Número de atendimentos em saúde, peso, 
pressão arterial; Índice de Massa Corporal; 
Circunferência Abdominal; avaliação dos 
pés, avaliação oftalmológica, Exames 
laboratoriais; registro da terapêutica não 
medicamentosa para tratamento do 
diabetes mellitus, registro da terapêutica 
medicamentosa para tratamento do 
diabetes mellitus, estratégias educativas 

Formulário para registro de dados contidos 
no prontuário de saúde dos usuários com 
diabetes mellitus 
 
Formulário norteador para registro das 
observações participantes 

Prontuários de Saúde dos usuários com 
diabetes mellitus; 
 
Observação Participante 
 
 

Planilhas do aplicativo EXCEL 
Statical Package for the Social Science ( 
versão 11,5 for Windows) 
Tabelas, médias, medianas e desvio-padrão 
Descrição de dados. 
 

Caracterizar os usuários com diabetes 
mellitus segundo variáveis demográficas e 
clínicas 

Idade, sexo, tipo de diabetes tempo de 
tratamento; acompanhamento médico; 
tipo de tratamento medicamentoso; 
comorbidades;  

Formulário para registro de dados contidos 
no prontuário de saúde dos usuários com 
diabetes mellitus 

Lista de usuários cadastrados no 
HIPERDIA; 
Sistema Municipal de Informação em 
Saúde Hygiaweb®; 
Prontuários de Saúde de usuários com 
diabetes mellitus 
 

Planilhas do aplicativo EXCEL 
Statical Package for the Social Science ( 
versão 11,5 for Windows) 
Tabelas, médias, medianas e desvio-padrão 

Analisar os indicadores de resultado do 
atendimento ao usuário com diabetes 
mellitus da UBDS Dr. Marco Antônio 
Sahão 

hemoglobina glicada; pressão arterial; 
exame de olho; educação contra o fumo; 
avaliação do perfil lípidico, medida da 
circunferência abdominal; avaliação 
renal; avaliação do pé. 

Formulário para registro de dados contidos 
no prontuário de saúde dos usuários com 
diabetes mellitus 

Prontuários de Saúde de usuários com 
diabetes mellitus 
 

Planilhas do aplicativo EXCEL 
Statical Package for the Social Science 
(versão 11,5 for Windows) 
 

 
Quadro 1 - Sinóptico da metodologia de pesquisa 
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6 Resultados  
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De acordo com os pressupostos adotados para Avaliação do Cuidado em Saúde, 

apresentam-se a seguir os resultados referentes aos componentes estrutura, processo e 

resultado da atenção aos usuários com diabetes mellitus na UBDS. Dr. Marco Antônio Sahão. 

 

 

6.1 O componente estrutura na atenção em diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco 

Antônio Sahão 

 

 

A seguir apresentamos a identificação e categorização da estrutura física, segundo a 

organização física-funcional das áreas que apresentam relação direta com o atendimento 

ambulatorial de usuários com diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão. Também 

para avaliar o componente estrutura, descreve-se os recursos humanos, os recursos materiais, 

medicamentos e insumos disponíveis para o atendimento do usuário com diabetes mellitus. 

Quanto à estrutura física da UBDS Dr. Marco Antônio Sahão, voltada para 

atendimento ambulatorial e do usuário com diabetes mellitus, identificaram-se as áreas 

destinadas ao atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial; 

atendimento imediato de assistência à saúde e área destinada ao apoio técnico, segundo a 

finalidade assistencial de estabelecimentos assistenciais de saúde definida pela RDC n. 50 

(ANVISA, 2002). 

A área destinada ao atendimento imediato de assistência à saúde da Unidade 

contempla o atendimento do usuário com diabetes mellitus nas situações de urgências e 

emergências. Esta área encontra-se disposta na parte frontal da Unidade, é composta por sala de 

pré e pós-consulta de enfermagem, consultórios de atendimento médico, sala de emergência, 

posto de enfermagem, consultório de enfermagem, enfermarias de observação clínica, 

consultório de atendimento de enfermagem e corredor de circulação, conforme Figura 3. 
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Figura 3 - Planta Física da UBDS Dr. Marco Antônio Sahão, segundo o fluxo e as áreas destinadas ao atendimento ambulatorial do usuário com diabetes mellitus.  
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A área destinada ao atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime 

ambulatorial contempla a atenção ao usuário, nas atividades de promoção, prevenção, vigilância à 

saúde da comunidade e atendimento externos de forma programada e continuada (ANVISA, 2002).  

Esta área está disposta na parte posterior da Unidade e conta, para o atendimento ao 

usuário com diabetes mellitus, com um salão de espera; uma sala de atendimento de 

enfermagem (pré e pós-consulta); 04 consultórios médicos e o consultório de enfermagem que 

se encontra localizado junto à área destinada ao atendimento imediato de assistência à saúde. 

Outra área identificada como integrante do atendimento ao usuário com diabetes 

mellitus refere-se à área de apoio técnico que faz o atendimento direto à assistência à saúde 

em função de apoio (ANVISA, 2002). Esta área refere-se ao serviço de farmácia e está 

localizada no corredor central da área de atendimento imediato de assistência à saúde. 

Ao se estabelecer o fluxo do usuário com diabetes mellitus para atendimento eletivo de 

assistência à saúde em regime ambulatorial na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão, observa-se 

que o atendimento tem início na sala de atendimento de enfermagem (pré e pós-consulta de 

enfermagem). Após a realização de procedimentos de enfermagem, o usuário aguarda 

atendimento médico no salão de espera sentado, segundo a disponibilidade de cadeiras. 

Realiza-se o atendimento médico nos consultórios médicos e, a seguir, retorna-se à sala de 

atendimento de enfermagem para orientações e, caso necessário, dirige-se ao consultório de 

enfermagem ou diretamente à farmácia da Unidade. 

Os usuários com diabetes mellitus assim como outros que aguardam atendimento 

médico em regime ambulatorial aguardam, no salão de espera da Unidade por um período 

variado de 30 minutos a 3 horas.  

No consultório de enfermagem, observou-se que os atendimentos aos usuários com 

diabetes mellitus ocorrem às vezes simultaneamente à entrada e saída de enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem, médicos e outros usuários. 

O atendimento ao usuário no serviço de farmácia é precedido pela espera em uma fila 

formada no corredor central da área destinada à prestação de assistência imediata à saúde. Ao 

chegar ao guichê de atendimento, ocorre a dispensação de medicamentos e insumos e na 

maioria das vezes o usuário sai da Unidade. 

Quanto aos recursos humanos, profissionais de saúde envolvidos no atendimento do 

usuário com diabetes mellitus foram identificados nos registros dos prontuários 

cardiologistas; endocrinologista; enfermeiros; auxiliares de enfermagem e farmacêutico. Alem 

disso, a Unidade tem a colaboração de profissionais em aprimoramento no atendimento em 

saúde de usuários com hipertensão arterial e diabetes mellitus da Secretaria Municipal de 
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Saúde de Ribeirão Preto-SP (PAMHADM) e graduandos de enfermagem acompanhados por 

supervisores de uma universidade privada de Ribeirão Preto-SP. 

Os recursos materiais identificados na Unidade para o atendimento em saúde do 

usuário com diabetes mellitus foram esfigmomanômetros aneroide uso adulto e adulto obeso, 

balança plataforma mecânica com peso máximo de 150 KG, antropômetro acoplado à 

balança, fita métrica; monofilamento Semmes-Weinstein de 10 gramas e glicosímetro. Quanto 

aos medicamentos para tratamento do diabetes mellitus, foram identificados os glibenclamida 

5 mg; glicazida 30 mg; metformina 850 mg; insulina humana NPH 100UI/ml; insulina 

humana regular 100 UI/ml, não há no REMUNE o registro de metformina 500 mg. Em 

relação aos insumos, identificaram-se agulhas 13 x 4,5 mm, fitas reagentes, luvas de 

procedimento, algodão, recipiente de descarte de material perfurocortante. 
 

 

6.2 O componente processo na atenção em diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco 

Antônio Sahão 
 

 

Para avaliação do componente processo, na avaliação do cuidado em saúde ao usuário 

com diabetes mellitus, identificaram-se as atividades técnicas e o atendimento em saúde 

realizado a estes usuários. 

Quanto ao número de atendimentos em saúde registrados nos prontuários realizados pelos 

profissionais de saúde envolvidos na atenção em diabetes mellitus, obteve-se que 138 (100%) 

atendimentos foram realizados pelo médico; 132 (95,7%), pelos auxiliares de enfermagem; 13 

(9,4%), pelos enfermeiros; 12 (8,6%), pelos farmacêuticos e 29 (21,1%), por outros profissionais 

tais como nutricionistas, psicólogos e enfermeiros do PAHADM e enfermeiros em atividade 

teórico-prática com alunos de graduação em enfermagem (Tabela 2). 
 

 

Tabela 2 - Distribuição numérica e percentual dos usuários com diabetes mellitus, segundo o 
número de atendimento em saúde, realizado por categoria profissional. Ribeirão 
Preto-SP, 2008-2009. 

 
Profissional N % 

Médico 138 100 
Auxiliar de enfermagem 132 95,7 
Enfermeiro 13 9,4 
Farmacêutico 12 8,6 
Outros profissionais de saúde 29 21,1 

As categorias não são exclusivas. 
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Os dados obtidos dos prontuários dos usuários com diabetes mellitus, em relação às 

atividades técnicas realizadas pelos profissionais de saúde, mostraram que a totalidade dos 

usuários com diabetes mellitus apresentou registro dos valores dos níveis pressóricos no 

último atendimento em saúde, 136 (98,6%) apresentavam registro do peso corporal, 22 

(15,9%), registro do valor da circunferência abdominal, e nenhum apresentava registro de 

cálculo de IMC, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008 (Tabela3). 

 

 

Tabela 3 - Atividades técnicas realizadas aos usuários com diabetes mellitus, segundo 
registros de prontuários de saúde. Ribeirão Preto-SP, 2008-2009. 

 
Atividades técnicas  N % 
Níveis de pressão arterial  138 100% 
Peso corporal 136 98,6% 
Circunferência abdominal  22 15,9% 

 

 

Somente 21 (15,2%) dos usuários com diabetes mellitus foram submetidos à avaliação 

dos pés, segundo os registros dos prontuários dos usuários com diabetes mellitus. 

A avaliação oftalmológica foi registrada em 6 (4,3%) dos prontuários dos usuários 

com diabetes mellitus na Unidade. 

Em relação aos exames laboratoriais registrados no prontuário do usuário com diabetes 

mellitus, obteve-se que 129 (93,5%) tinham o registro dos valores de glicemia de jejum; 112 

(81,2%), hemoglobina glicada e 89 (64,5%), de glicemia pós-prandial. No que se refere à 

avaliação do perfil lipídico dos usuários com diabetes mellitus; 122 (88,4%) tinham registro 

de colesterol total; 122 (88,4%), de fração de colesterol LDL; 120 (87,0%) tinham o registro 

de valores de fração de colesterol HDL e 121 (87,7%), de triglicerídeos. Quanto à avaliação 

do perfil renal dos usuários com diabetes mellitus, obteve-se que 71 (51,4%) deles tinham o 

registro dos valores de ureia; 116 (84,1%), de creatinina; 45 (32,6%), de proteinúria e 2 

(1,4%), de microalbuminúria (Tabela 4). 
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Tabela  4 - Distribuição numérica e percentual dos registros em prontuário de exames 
laboratoriais dos usuários com diabetes mellitus. Ribeirão Preto-SP, 2008-2009 

 
Exame laboratorial solicitado N % 
Glicose de jejum 129 93,5 
Hemoglobina glicada 112 81,2 
Glicose pós-prandial 89 64,5 
Colesterol total 122 88,4 
Colesterol LDL 122 88,4 
Colesterol HDL 120 87,0 
Triglicérides 121 87,7 
Creatinina 116 84,1 
Ureia 71 51,4 
Proteinúria 45 32,6 
Microalbuminúria 02 1,4 

 

 

Em relação ao registro da terapêutica não medicamentosa para tratamento do diabetes 

mellitus nos prontuários, obteve-se que 78 (56,5%) deles apresentavam registro sobre 

alimentação e 55 (39,8%), atividade física. 

Acerca do número de vezes em que a terapêutica não medicamentosa foi registrada, 

obteve-se que a maioria 70 (60,7%) de uma a duas vezes quanto à alimentação e 49 (35,5%) 

de uma a duas quanto à atividade física (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5 - Distribuição numérica e percentual dos usuários com diabetes mellitus, segundo o 
número de vezes em que foi orientado o tratamento não medicamentoso para o 
tratamento do diabetes mellitus. Ribeirão Preto-SP, 2008-2009. 

 
Número de vezes N. consultas % 

Alimentação   
1 a 2 70 60,7 
3 a 4 5 3,6 

5 3 2,2 
Atividade física   

1 a 2 49 35,5 
3 a 4 6 4,3 

 

 

A análise dos prontuários dos usuários com diabetes mellitus mostrou que as 

orientações quanto à alimentação eram pouco detalhadas e se referiam apenas à redução de 
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peso, sem a abordagem dos grupos alimentares, número de refeições, intervalos e restrições, 

bem como a relação com os medicamentos prescritos. 

Quanto à atividade física, os registros não continham anotações acerca dos benefícios 

e aspectos relacionados ao tipo de atividade, horário, cuidado com a alimentação, tempo de 

realização entre outros. Os registros referiram-se à indicação de realização de atividade física 

como, por exemplo, fazer caminhadas, aumentar atividade física.  

Quanto ao registro da terapêutica medicamentosa para o tratamento do diabetes 

mellitus, obteve-se que 12(8,6%) referem-se ao uso de insulina que foi feita em frequência de 

uma a duas vezes no período de janeiro de 2007 a julho de 2008. 

Quanto à realização de estratégias educativas, individuais ou em grupo, para a 

orientação quanto ao tratamento medicamento e não medicamentoso do diabetes mellitus, 

verificou-se que ausência de registro de realização junto aos usuários. 

As observações participantes sobre as competências e atribuições de profissionais de 

saúde envolvidos na atenção em diabetes mellitus refere-se aos auxiliares de enfermagem, 

enfermeiro e farmacêutico na UBDS Dr.Marco Antônio Sahão. Os auxiliares de enfermagem 

realizavam basicamente os procedimentos de aferição da pressão arterial e do peso corporal 

durante a pré-consulta de enfermagem. 

A verificação da glicemia capilar é um procedimento vinculado à solicitação médica. 

O médico, durante a consulta, prescrevia a verificação da glicemia capilar. O usuário com 

diabetes mellitus saía do consultório e dirigia-se à sala de pré e pós-consulta de enfermagem 

onde, mediante a leitura da prescrição médica, o auxiliar de enfermagem realizava o 

procedimento.  

Após a anotação do valor da glicemia, o usuário retornava ao consultório médico. 

Após avaliação clínica, se necessário será realizada a correção da glicemia capilar na área 

destinada ao pronto-atendimento. Após realizar o procedimento de correção da glicemia 

capilar no pronto-atendimento, o usuário retornava à sala de pré e pós-consulta de 

enfermagem para receber orientações. Verificou-se que as orientações são dispensadas a todos 

os usuários sobre agendamentos de retornos médicos e eletrocardiograma a serem realizados 

na recepção da Unidade, fluxo administrativo de guias de referência até o retorno à Unidade 

para a retirada pelo usuário; período de realização e cuidados prévios necessários à coleta de 

exames laboratoriais na Unidade e em laboratório de análise clínicas conveniado ao SUS para 

coleta de glicemia pós-prandial. 

Outras orientações se referiam ao encaminhamento do usuário para o serviço de 

farmácia para dispensação e entrega de medicamentos e insumos necessários ao tratamento do 
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diabetes mellitus e outras doenças; encaminhamento do usuário para a sala de consulta de 

enfermagem para o início de uso de insulina e para esclarecimento de dúvidas, verbalizadas 

pelo usuário, que extrapolam a possibilidade de resolubilidade pelo auxiliar de enfermagem.  

Notava-se que outras atividades realizadas pelos auxiliares de enfermagem no 

atendimento do usuário com diabetes referiam-se ao acolhimento da demanda espontânea e da 

área de prestação de atendimento imediato de assistência à saúde que buscam atendimento 

médico-ambulatorial na Unidade. 

Os usuários com diabetes mellitus que buscavam atendimentos médicos (encaixes) 

tinham como referência os auxiliares de enfermagem que atendiam na sala de atendimento de 

pré e pós-consulta. Os usuários com diabetes mellitus e seus acompanhantes ou familiares 

relatavam suas queixas, dificuldades, problemas, angústias para os auxiliares de enfermagem 

e estes buscavam resolvê-los no âmbito da governabilidade da categoria, ou buscavam a 

resolução do problema junto a outros profissionais da UBDS Dr. Marco Antônio Sahão 

(agentes administrativos, enfermeiros, gerentes, médicos, farmacêuticos, auxiliares de 

farmacêutico, outros auxiliares de enfermagem). 

Quanto aos enfermeiros da UBDS Dr. Marco Antônio Sahão, os mesmos tinham suas 

atividades assistenciais restritas à orientação individual de usuários com diabetes mellitus que 

buscavam atendimento de enfermagem por livre-demanda ou eram encaminhados por outros 

profissionais de saúde e servidores da Unidade. 

O atendimento realizado pelo enfermeiro era iniciado a partir das dúvidas expressadas 

pelos usuários com diabetes mellitus que buscavam atendimento de enfermagem. Os 

enfermeiros buscavam saná-las quando se referiam ao uso de medicamentos para tratamento 

do diabetes mellitus. As orientações quanto ao uso de insulina referiram-se aos tipos de 

insulina, mistura de insulina e local de aplicação. As orientações contavam com a utilização 

de frascos de insulina, seringas e agulhas, com a demonstração ao usuário do modo de 

utilização do medicamento. Em outras situações, os enfermeiros buscavam sanar as dúvidas 

ou obter informações para tanto, junto a diversos profissionais de saúde, outros servidores, 

gerente da Unidade e profissionais de outros serviços como do Departamento de Avaliação, 

Controle e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP -DACA e dos 

laboratórios de análises clínicas. Observou-se, entretanto, a escassez de atendimentos 

assistenciais direcionados pela realização das consultas de enfermagem. 

Quanto ao atendimento realizado pelo médico, não se procedeu à observação direta do 

atendimento realizado por este profissional aos usuários com diabetes mellitus. Utilizaram-se 

os dados obtidos pelos registros em prontuários de saúde realizados por este profissional.  
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Nos registros, verificou-se que Alem da consulta para confirmação diagnóstica, houve 

registros sobre solicitação de exames mínimos complementares, prescrição de tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso para o diabetes mellitus. Porém não houve registros de 

orientações, objetivos e metas recomendadas por este profissional de saúde aos usuários com 

diabetes mellitus. 

Quanto às atividades realizadas pelo farmacêutico, verificou-se a realização da dispensação 

de medicação, mediante receita médica, e insumos para o tratamento do diabetes mellitus, logo após 

os usuários receberem as orientações do auxiliar de enfermagem na pré e pós-consulta de 

enfermagem e, em outras vezes que o usuário fosse ao serviço de farmácia até o retorno médico. 

Notou-se que o farmacêutico realizou a identificação e propôs solução para problemas relacionados 

ao uso de medicamentos, em especial quanto ao uso de insulina. Verificou-se que o farmacêutico 

realizou a consulta farmacêutica para a checagem da adequação ao uso de insulina pelo usuário e se 

mostrou disponível para sanar dúvidas conforme necessidade do usuário. 

Alem disso, verificou-se, também, que o farmacêutico realizou a consulta farmacêutica 

agendada aos usuários em início de insulinoterapia, assim como para aqueles que iniciam a 

monitorização domiciliar da glicemia capilar, com a entrega do glicosímetro e orientações 

acerca de seu uso.  

Não se verificou, durante o período determinado para a observação participante, a 

articulação entre farmacêutico, equipe médica e de enfermagem para seguimento do usuário com 

diabetes mellitus. Tampouco a participação de outros profissionais como cirurgiões-dentista e 

assistentes sociais, no atendimento direto e sistemático ao usuário com diabetes mellitus. 

É importante ressaltar que não foi objetivo deste estudo obter dados sobre atividades 

técnicas e atendimento realizado por outros profissionais de saúde, senão aqueles servidores 

públicos municipais lotados na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão.  

 

 

6.3 Caracterização dos usuários com diabetes mellitus, segundo as variáveis 

demográficas e clínicas 

 

 

Dos 138 (100%) usuários com diabetes mellitus investigados, 42 (30,6%) encontravam-se 

na faixa etária de 50 a 59 anos, 37 (26,7%), de 60 a 69 anos, mediana de 63 anos e desvio-padrão 

de 11 anos. Em relação ao sexo, 100 (72,5%) eram feminino e 38 (27,5%), masculino (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Distribuição numérica e percentual dos usuários com diabetes mellitus segundo 
faixa etária e sexo. Ribeirão Preto-SP, 2008-2009 

 

Faixa etária (anos) N % 
30 a 39 04 2,9 
40 a 49 09 6,5 
50 a 59 42 30,6 
60 a 69 37 26,7 
70 a 79 31 22,5 
80 anos ou mais 14 10,2 
Total 138 100 
Sexo   
Feminino 100 72,5 
Masculino 38 27,5 
Total 138 100 

 

 

Quanto ao tipo de diabetes, 125 (90,6%) apresentaram diagnóstico de diabetes mellitus 

tipo 2 e 8 (5,8), diabetes mellitus tipo 1, 5 (3,6%) apresentaram diagnóstico de diabetes 

mellitus, porém sem especificações quanto ao tipo (Tabela 7). 
 

 

Tabela 7 - Distribuição numérica e percentual dos usuários com diabetes mellitus, segundo o 
tipo de diabetes. Ribeirão Preto-SP, 2008-2009. 

 

Tipo de Diabetes N % 
Tipo 2 125 90,6 
Tipo 1 8 5,8 
Diabetes Mellitus 5 3,6 
Total 138 100 

 

 

O tempo de tratamento do diabetes mellitus variou de 1 a 47 anos, sendo que a 

maioria, 71 (52%) dos usuários com diabetes mellitus, realiza tratamento de 1 a 9 anos, 

mediana de 8 anos, moda de 04 anos e desvio-padrão de 6 anos (Tabela 8).  

 
 

Tabela 8 - Distribuição numérica e percentual dos usuários com diabetes mellitus, segundo 
tempo de tratamento. Ribeirão Preto-SP, 2008-2009. 

 

Tempo de tratamento (anos) N % 
1 a 4 34 25 
5 a 9 37 27 
10 a 14 29 21 
15 a 19 10 7,2 
20 anos ou mais 03 2,1 
Sem registro 25 18,1 
Total 138 100 
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Em relação ao acompanhamento médico dos usuários na Unidade, 92 (66,7%) foram 

realizados pelo médico especialista em endocrinologia; 33 (23,9%), pelo médico generalista e 

13 (9,4%), pelo cardiologista (Tabela 9). 
 

 

Tabela 9 - Distribuição numérica e percentual dos usuários com diabetes mellitus, segundo 
acompanhamento médico. Ribeirão Preto-SP, 2008-2009. 

 
Acompanhamento médico ambulatorial N % 
Endocrinologista 92 66,7 
Médico generalista 33 23,9 
Cardiologista 13 9,4 
Total 138 100 

 

 

Quanto ao tratamento do diabetes mellitus, a maioria, 56 (40,6%), apresentou prescrição 

médica de antidiabético oral; 39 (28,2%), de insulina e 32 (23,2%), de insulina e antidiabético oral 

e 11 (8%) fizeram uso de tratamento não medicamentoso exclusivo (Tabela10). 
 

 

Tabela 10 - Distribuição numérica e percentual dos usuários com diabetes mellitus, segundo 
tratamento para diabetes mellitus. Ribeirão Preto-SP, 2008-2009. 

 

Tipo de tratamento N % 
Antidiabético oral 56 40,6 
Insulina 39 28,2 
Insulina e antidiabético oral 32 23,2 
Não medicamentoso exclusivo 11 8 
Total 138 100 

 

 

Quanto à presença de comorbidades, 130 (94,2%) apresentaram comorbidades. Dentre 

as comorbidades, 102 (73,9%) apresentaram hipertensão arterial; 71 (51,4%), obesidade e 44 

(31,9%), dislipidemia (Tabela 11). 
 

 

Tabela 11 - Distribuição numérica e percentual de comorbidades apresentadas pelos usuários 
com diabetes mellitus. Ribeirão Preto-SP, 2008-2009. 

 
Comorbidade N % 
HAS 102 73,9 
Obesidade 71 51,4 
Dislipidemia 44 31,9 
Cardiopatias 21 15,2 

As categorias não são mutuamente exclusivas. 
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É importante ressaltar que 47 (34,1%) usuários com diabetes mellitus atendidos na 

UBDS Dr.Marco Antônio Sahão apresentaram um ou mais diagnósticos clínicos, Alem do 

diabetes mellitus e outras comorbidades. Destacaram-se a fibromialgia, disfunção erétil, 

insuficiência venosa periférica, artrite, osteoporose, depressão e a insuficiência cardíaca. 

 

 

6.4 O componente resultado na atenção em diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco 

Antônio Sahão 

 

 

A seguir apresentam-se os dados referentes à avaliação de resultado do atendimento ao 

usuário com diabetes mellitus, segundo os indicadores da Sociedade Brasileira de Diabetes 

Mellitus para programas de atendimento de pacientes diabéticos (SDB, 2008). 

Ao analisar o indicador proposto para a avaliação do resultado do atendimento aos 

usuários com diabetes mellitus na Unidade Dr. Marco Antônio Sahão, em relação à HbA1C 

maior que 9%, obteve-se que 31 (22,4%) dos usuários investigados encontraram-se com estes 

valores. Quanto ao valor de HbA1c menor 7%, verificou-se que também 31 (22,4%) dos 

usuários investigados encontraram-se com estes valores (Tabela 12). 

 

 

Tabela 12 - Distribuição numérica e percentual do número de usuários que atenderam ao 
critério determinado pelo indicador de resultado de programa de atendimento a 
pacientes com diabetes mellitus da SDB. Ribeirão Preto-SP, 2008-2009. 

 
Indicador N % 
HbA1c >9% 31 22,4 
HbA1c< 7% 31 22,4 
PA< 140/90 37 28,6 
PA<130/80 45 32,6 
Exame do olho 6 4,3 
Lipídeos completos 87 63,0 
LDL < 130 mg/dl 33 23,9 
LDL<100 mg/dl 55 39,8 
CA Homens < 94 cm 1 2,63 
CA Mulheres < 84 cm 3 3 
Avaliação renal 47 34,0 
Avaliação do pé 21 15,2 
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Em relação ao indicador de resultado de pressão arterial menor que 140X90 mmHg, 

obteve-se que somente 37 (26,8%) dos usuários com diabetes mellitus da UBDS Dr.Marco 

Antônio Sahão investigados encontraram-se com este valor. Quanto ao indicador pressão 

arterial menor que 130X80 mmHg, obteve-se que 45 (32,6%) dos usuários com diabetes 

mellitus investigados encontraram-se com valor igual ou menor. 

Em relação ao indicador exame de fundo de olho, verificou-se que somente 6 (4,6%) 

dos usuários foram submetidos à avaliação oftalmológica.  

O tabagismo não constituiu variável no presente estudo, portanto, a avaliação de 

resultado desta estratégia de educação contra o fumo não pôde ser avaliada. 

No que se refere ao indicador lipídeos completos, obteve-se que 87 (63%) dos usuários 

enquadraram-se neste indicador. Quanto ao indicador de resultado colesterol LDL menor que 

130 mg/dl, a Unidade apresenta apenas 33 (23,9%) dos usuários com diabetes mellitus 

investigados enquadrados neste indicador. 

Quanto ao indicador LDL menor que 100 mg/dl, 55 (39,8%) dos usuários investigados 

encontraram-se com valor igual ou menor que 100 mg/dl. 

Quanto ao indicador circunferência abdominal para homens menor que 94 cm, obteve-

se que um sujeito investigado enquadrou-se aos valores propostos para este indicador. 

Também dentre as mulheres, somente três delas enquadraram-se aos valores propostos para o 

indicador circunferência abdominal mulheres menor que 84 cm. Cabe destacar que somente 

seis homens e 15 mulheres dos sujeitos investigados tiveram os valores de circunferência 

abdominal registrados nos prontuários dos usuários.  

Quanto à avaliação renal dos usuários com diabetes mellitus, verificou-se que apenas 

47(34%) foram avaliados. Da mesma forma quanto ao indicador avaliação dos pés, apenas 21 

(15,2%) dos usuários com diabetes mellitus foram submetidos a esta avaliação.  

Quanto ao IMC, obteve-se que somente 25 (23,1%) dos usuários com diabetes mellitus 

tiveram o IMC menor ou igual a 25 Kg/m2, conforme estabelecido pelo Protocolo de 

Atendimento em Hipertensão e Diabetes da SMS-RP. 
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A discussão dos dados será apresentada de acordo com a sequência de objetivos 

propostos no presente estudo, considerando a proposta de Avaliação de Cuidados em Saúde 

de Donabedian (1980), o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes da Secretaria 

Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP de 2006 e os Indicadores de Resultado dos 

Programas de Atendimento  aos Diabéticos, publicados nas Diretrizes da Sociedade Brasileira 

de Diabetes em 2008 . 

 

 

7.1 O componente estrutura na atenção em diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco 

Antônio Sahão 

 

 

Para o funcionamento de uma unidade de saúde, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária afirma que os projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde devem 

atender aos critérios estabelecidos na RDC n. 50, quanto à finalidade assistencial, circulação 

externa e interna, a funcionalidade, condições ambientais e de conforto, ambientes de controle 

de infecção; instalações prediais e condições de segurança contra incêndio (ANVISA, 2002). 

A obediência a esses critérios é imprescindível para o funcionamento de serviços de 

saúde e constitui um critério importante, na avaliação da qualidade da assistência oferecida à 

população (ANVISA, 2002). 

Alem disso, o projeto físico de estabelecimentos assistenciais de saúde deve estar em 

consonância com as ações e metas a serem desenvolvidas e alcançadas em um plano 

municipal de saúde. Outro ponto a ser considerado no projeto físico de um estabelecimento 

assistencial de saúde refere-se à funcionalidade. Portanto, é necessário que os projetos físicos 

estejam atrelados à realidade local (ANVISA, 2002). 

Desse modo, é esperado que a estrutura física da UBDS Dr. Marco Antônio Sahão 

suporte e corrobore para o atendimento em saúde das necessidades de saúde da população, 

segundo os critérios estabelecidos pela RDC n. 50, bem como o conceito de ambiência 

recomendado pela Política Nacional de Humanização (ANVISA, 2002; BRASIL, 2006a). 

A ambiência refere-se ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e do 

atendimento que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana. Este conceito 
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segue três eixos: a confortabilidade, privacidade e individualidade; o encontro entre os 

usuários e profissionais de tal modo que seja espaço facilitador do processo de trabalho que 

favoreça a otimização dos recursos em saúde (BRASIL, 2006a). 

Ao analisar a distribuição físico-organizacional da UBDS Dr. Marco Antônio Sahão 

no que se refere ao atendimento do usuário com diabetes mellitus, verificou-se que há uma 

dispersão das áreas referentes à prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à 

saúde em regime ambulatorial. A localização do consultório de enfermagem e do 

estabelecimento de farmácia da Unidade junto à área de assistência imediata à saúde apontou 

para um fluxo de atendimento que engloba usuários com diferentes necessidades de 

atendimento à saúde. Alem disso, este local está distante e oposto ao local de maior fluxo de 

usuários com diabetes mellitus em acompanhamento ambulatorial. Desse modo, a 

funcionalidade do trabalho em saúde para o atendimento do usuário com diabetes mellitus 

ficou comprometida.  

A distribuição dos espaços da Unidade está organizada de forma que interfere na 

oferta de assistência multiprofissional de maneira funcional aos usuários com diabetes 

mellitus na Unidade.  

A reorganização do espaço destinado ao atendimento em saúde a estes usuários 

constitui o primeiro passo para a integração dos profissionais que ali trabalham, de modo a 

possibilitar maior articulação do trabalho com os profissionais das áreas afins, visando a 

otimizar os recursos humanos bem como a atenção ao usuário com diabetes mellitus. 

O consultório de enfermagem apresentou-se junto á área de atendimento imediato de 

assistência à saúde. Esta dispersão prejudicou a atenção em saúde ofertada pelos enfermeiros 

aos usuários com diabetes mellitus no que tange a funcionalidade. 

Em relação à ambiência, os resultados apontam que o usuário com diabetes mellitus 

permanece na sala de espera por tempo prolongado, sentado ou, às vezes, em pé, em contato 

com outros usuários, porém sem manter contato com profissionais de saúde da Unidade. 

Considera-se que a salão de espera é um local importante para a troca de experiências de vida 

entre usuários da Unidade.  

Este local é propício para a oferta de estratégias educativas que abordem de promoção 

à saúde, prevenção à doença e tratamento do diabetes mellitus.  

Um estudo descreveu a utilização da sala de espera como espaço de oferta de 

estratégia educativa coletiva para o automanejo do diabetes mellitus. Os resultados do estudo 

apontaram que houve maior participação do usuário com diabetes mellitus nas consultas 
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médicas e um crescente interesse sobre o modo de automanejar a doença após a participação 

do usuário nas atividades educativas propostas (PONTE et al., 2006). 

A sala de pré e pós-consulta, ao agregar a realização de diferentes atividades de 

enfermagem, dificulta o processo de trabalho. Alem disso, dificulta a inserção de uma 

proposta que vise à confortabilidade, à privacidade e à individualidade. 

A assistência de enfermagem ao usuário com diabetes engloba Alem de aspectos 

cognitivos, aspectos emocionais, comportamentais, sociais, aqueles culturais que envolvem a 

adesão ao tratamento (FERRAZ et al., 2000; ZANETTI et al., 2007). Desse modo, faz-se 

necessário um local privativo, onde a ambiência e a manutenção do respeito e privacidade do 

usuário durante a prestação da assistência de enfermagem sejam garantidas (BRASIL, 2006a; 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN), 1993). 

Desse modo, a reorganização da estrutura física da Unidade deve contemplar o perfil 

do usuário e o modo de organização do trabalho, de maneira que permita que a Unidade 

cresça de acordo com a demanda e necessidades da população, de forma racional e mantendo 

a sua funcionalidade e a ambiência. 

Cabe destacar que há um plano de reforma da estrutura física e funcional para esta 

Unidade. Este plano está sendo elaborado com a participação de usuários, profissionais de 

saúde, gerência e nível central da Secretaria Municipal de Saúde. Diante do exposto, espera-se 

que os aspectos relacionados à otimização da funcionalidade dos espaços e à dinâmica de 

organização do trabalho dos profissionais possam nortear a elaboração do referido plano 

visando à tão sonhada integralidade do cuidado em saúde. 

Ao identificar os profissionais de saúde envolvidos na atenção em saúde ao usuário 

com diabetes mellitus na UBDS Marco Antônio Sahão, verificamos que há médicos 

generalistas, endocrinologista e cardiologista, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, 

farmacêutico e outros profissionais de saúde.  

Os registros em prontuário de saúde do usuário com diabetes mellitus não apontaram a 

participação de todas as categorias profissionais citadas no Protocolo de Atendimento em 

Hipertensão e Diabetes como recursos humanos mínimos necessários para a atenção em 

diabetes mellitus em Unidades Básicas Distritais de Saúde, tais como cirurgião-dentista e 

assistentes sociais (RIBEIRÃO PRETO, 2006). 

Na atenção em diabetes mellitus é recomendado que o atendimento em saúde seja 

conduzido por uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, farmacêuticos e psiquiatras (ADA, 2009; BRASIL, 2006b; GUIMARÃES; 
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TAKAYANAGUI, 2002; INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2003; OTERO; 

ZANETTI; TEIXEIRA, 2007; SBD, 2007). 

Um estudo que descreveu a organização de um serviço de atenção a usuários com 

diabetes mellitus tipo 1 apontou como membros da equipe de saúde médicos: 

endocrinologista, pediatra, oftalmologista, nefrologista, cirurgião e ginecologista; enfermeiro, 

nutricionista, psicólogo, assistente social, dentista e educador físico (TSCHIEDEL et al., 

2008). 

Outro estudo apontou como membros de uma equipe multidisciplinar no atendimento 

aos pacientes com diabetes mellitus no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes 

sociais, nutricionistas (FERRAZ et al., 2000). 

A diversidade de profissionais de saúde envolvidos na atenção em diabetes mellitus 

pode permitir que atenção à saúde seja contemplada nos aspectos biológicos, emocionais, 

sociais e comportamentais 

Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde, ao apresentar os Cuidados 

Inovadores em Condições Crônicas, apontou que as equipes de saúde são formadas de acordo 

com a disponibilidade de recursos humanos para o alcance da qualidade na prestação destes 

cuidados (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), 2003). 

Tendo em vista que a Unidade em estudo tem em seu rol de recursos humanos 

profissionais como cirurgião-dentista e a assistente social, faz-se necessário agregá-los ao 

atendimento direto e sistemático ao usuário com diabetes mellitus nesta Unidade. 

A ausência de profissionais de saúde como cirurgiões-dentista, assistente social e 

nutricionista no atendimento direto e específico ao usuário com diabetes mellitus sugere que o 

atendimento aos usuários com diabetes mellitus na UBDS Dr.Marco Antônio Sahão ficou 

parcialmente contemplada.  

A nutricionista é um profissional importante no tratamento do diabetes mellitus. Seu 

papel é considerado relevante na educação alimentar e na elaboração de um plano alimentar 

que contribua para a normalização da glicemia, redução de fatores de risco cardiovasculares 

(ADA, 2009; FERRAZ et al., 2000). 

A assistente social também se configura como elemento importante da equipe no que 

tange às dificuldades de ordem econômica e social mediante as dificuldades atreladas aos 

afastamentos e aposentadorias precoces decorrentes das complicações do diabetes mellitus 

(BRASIL, 2006b). 
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Quanto a necessidade da presença do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar de 

atenção em diabetes mellitus, no Brasil há ausência de estudos que apontem a prevalência e a 

severidade de lesões periodontais em usuários acometidos por essa doença (SBD, 2008). 

Porém, a avaliação odontológica se faz necessária para a investigação de doenças 

periodontais em usuários com diabetes mellitus. 

Um estudo longitudinal que avaliou 600 pacientes com diabetes mellitus tipo 2 foi 

realizado com o objetivo de avaliar o efeito da doença periodontal sobre a mortalidade por 

causas múltiplas. Nos pacientes com periodontite severa, as taxas de mortalidade por doenças 

isquêmicas do coração e nefropatias diabéticas foram 2,4 vezes maiores 8,5 vezes maiores do 

que naqueles sem periodontites (SAREMI et al., 2005). 

Um estudo que avaliou as condições periodontais e sua relação com diabetes mellitus 

em uma população nipo-brasileira mostrou uma frequência maior de lesões odontológicas 

específicas neste grupo, quando comparado com indivíduos normoglicêmicos (TOMITA et 

al., 2002). 

A Política Nacional de Saúde Bucal aponta a necessidade de assegurar a integralidade 

nas ações bucais, a partir das diretrizes do SUS, e conhecimento apurado das necessidades de 

saúde de grupos específicos, a partir da definição de linhas de cuidado (BRASIL, 2004b). 

É importante salientar que os profissionais de saúde nutricionistas, psicólogos e 

educador físico estiveram presentes na Unidade, em determinados dias e horários, como 

membros do PAMHADM da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP. Por outro 

lado, a permanência de uma equipe de referência é relevante no tratamento de usuários com 

doenças crônicas nos serviços de saúde (CAMPOS; DOMITTI, 2007; OMS, 2003). 

Desse modo, apontamos a necessidade da realização de outros estudos que objetivem 

descrever e avaliar a atuação dos profissionais de saúde no PAMHADM da Secretaria 

Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP, junto ao trabalho de uma equipe de referência de 

usuários com diabetes mellitus. 

Quanto aos recursos materiais para o tratamento e seguimento dos usuários com 

diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão, verificou-se que há presença de todos 

os recursos necessários para que se cumpram as atribuições e competências dos profissionais 

de saúde, segundo o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes da Secretaria 

Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP (RIBEIRÃO PRETO, 2006).  

Em relação aos medicamentos e insumos disponibilizados na Unidade, para o 

atendimento em saúde do usuário com diabetes mellitus, constatou-se que há os necessários 
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para o tratamento do usuário com diabetes mellitus, segundo estabelecido na Portaria nº. 

2.583 de 10 de outubro de 2007 (BRASIL, 2007b). 

Os dados referentes aos recursos materiais, medicamentos e insumos apontaram que o 

gestor municipal cumpriu a meta de manter o suprimento de consumo e reposição de 

materiais necessários para o tratamento dos usuários na rede municipal de saúde, segundo 

metas e propostas descritas no Plano Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP 2005- 2008 

(RIBEIRÃO PRETO, 2008). 

Alem disso, a adequada provisão de recursos materiais, medicamentos e insumos, 

mostrou a observância da coordenação do Programa de Hipertensão e Diabetes da Secretaria 

Municipal de Ribeirão Preto-SP em oferecer os recursos necessários para o adequado 

atendimento do usuário com diabetes mellitus. 

 

 

7.2 O componente processo na atenção em diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco 

Antônio Sahão 

 

 

No componente processo, neste estudo elegeu-se a análise das atividades técnicas e do 

atendimento realizado por profissionais de saúde ao usuário com diabetes mellitus na UBDS 

Dr. Marco Antônio Sahão.  

Ao analisar no prontuário de saúde, o número de atendimentos aos usuários com 

diabetes mellitus, segundo a categoria profissional responsável pelo atendimento na Unidade, 

verificou-se que o profissional médico e os auxiliares de enfermagem são os profissionais de 

saúde que mais registram os atendimentos a estes usuários. Por outro lado, constatou-se que 

os enfermeiros e os farmacêuticos apresentam número reduzido de registros de atendimento 

nos prontuários dos usuários com diabetes mellitus. 

Esses dados puderam apontar o modelo de organização do trabalho pautado no 

atendimento em saúde de enfermagem em nível médio e seguido do atendimento clínico-

individual em saúde. 

Desse modo, a equalização dos registros do número de atendimento em saúde por 

categoria profissional pôde demonstrar a existência de um plano comum da equipe de saúde 

ao atendimento ao usuário com diabetes mellitus, bem como a articulação das ações em saúde 

e a interação da equipe. 
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Ao considerar o reduzido número de atendimento em saúde realizado por enfermeiros 

e farmacêuticos, reforçou-se a compreensão de que falta à equipe agregar elementos que a 

possam configurar como uma equipe multiprofissional. 

É importante ressaltar que o prontuário de saúde é o documento destinado ao registro 

da evolução clínica e acompanhamento de usuários é um importante elemento para informar 

acerca dos processos de trabalho e de avaliação da assistência em saúde oferecida 

(DONABEDIAN, 1988). 

O registro das atividades realizadas pelos profissionais no prontuário do usuário pode 

mostrar o modo de comunicação entre os membros da equipe, característica determinante da 

configuração do modo de trabalho em equipe (PEDUZZI, 2001). 

Nesse modelo os membros da equipe de saúde assumem funções e responsabilidades 

para exercer tarefas compatíveis com suas habilidades e experiências profissionais. Nesse 

modelo a hierarquia tradicional e os modelos dominados por médicos são achatados pelo fato 

de cada membro da equipe ser valorizado por suas habilidades específicas para gerir as 

condições crônicas (OMS, 2003). 

Ao analisar as atividades técnicas realizadas para o atendimento e o seguimento do 

usuário com diabetes mellitus, verificou-se que a aferição da pressão arterial e do peso 

corporal foi realizada na maioria dos atendimentos. A avaliação nutricional do usuário com 

diabetes mellitus com a utilização do com cálculo do IMC e a verificação da CA ainda não 

foram estabelecidas como rotina do atendimento do usuário com diabetes mellitus na UBDS 

Dr. Marco Antônio Sahão. 

A presença da nutricionista como membro da equipe da equipe multidisciplinar de 

atendimento ao usuário com diabetes mellitus pode contribuir para a avaliação nutricional do 

usuário com diabetes mellitus e para que se cumpram as recomendações do Protocolo de 

Atendimento em Hipertensão e Diabetes da SMS-RP.  

Por outro lado, aponta-se a necessidade de agregar a realização desses procedimentos 

como atribuições dos auxiliares de enfermagem e dos enfermeiros desta Unidade. 

Em relação à avaliação dos pés, verificou-se que há escassos registros desta avaliação 

nos prontuários.  

A avaliação dos pés é utilizada para o rastreamento da neuropatia diabética. Seu 

objetivo é identificar a presença de fatores de risco preditivos para o surgimento de úlceras 

diabéticas e amputações. Alem disso, a avaliação dos pés é um procedimento clínico que deve 

estar atrelado à educação para o automanejo do diabetes para informar e contribuir para as 

modificações de fatores relacionados ao acometimento por úlceras diabéticas (ADA, 2009). 
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O Protocolo de Atendimento em Hipertensão Arterial e Diabetes descreve a ação de 

avaliação dos pés como uma atividade do enfermeiro e do médico, que utiliza sua avaliação 

como um indicador de classificação e planejamento de retornos médicos, e de estratégias 

educativas para o cuidado preventivo com os pés (RIBEIRÃO PRETO, 2006). 

Para a avaliação dos pés dos usuários com diabetes mellitus, a SMS-RP disponibiliza 

uma Ficha de Avaliação de Feridas Crônicas que contempla avaliação clínica geral e 

avaliação dos pés, com direcionamentos para a inspeção clínica e o exame dos pés com a 

realização do teste de sensibilidade de Semmes-Weinsten de 10 gramas (RIBEIRÃO PRETO, 

2006). 

Cabe ressaltar que o instrumento e o recurso acima mencionados estavam 

disponibilizados na Unidade, porém isso não garantiu a sua utilização. Esta constatação 

mostrou que as atribuições do enfermeiro quanto a realizar o exame físico geral, destacando o 

exame de membros inferiores para o risco de úlceras, amputação e avaliação dos calçados aos 

usuários com diabetes mellitus, conforme preconizado no Protocolo, ainda carece de 

implantação na Unidade. 

Nesta direção, outros estudos precisam aprofundar esta questão para investigar quais 

os fatores que estão imbricados para o não cumprimento das atribuições dos profissionais de 

saúde preconizadas no Protocolo. 

Quanto à avaliação oftalmológica dos usuários com diabetes mellitus, verificou-se a 

falta de registros sistemáticos sobre este dado. Ressalta-se que num atendimento em saúde ao 

usuário com diabetes mellitus espera-se que pelo menos 60% deles sejam submetidos ao 

exame de olho (SBD, 2008).  

O rastreamento da retinopatia diabética é recomendado para a detecção precoce de 

complicações oftalmológicas. Configura-se como elemento-chave na decisão clínica para a 

realização da cirurgia de fotocoagulação para a prevenção da perda visual (ADA, 2009). 

Um estudo realizado em um serviço de atenção terciária do estado de São Paulo 

mostrou que o tempo médio entre o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 e a 

primeira avaliação oftalmológica foi de 13 anos e 5 anos respectivamente (MAIA JÚNIOR, 

2007). 

Outro estudo realizado na região de Ribeirão Preto-SP apontou que, de 2.303 pacientes 

avaliados no Mutirão do Olho Diabético, 41% deles nunca haviam realizado um exame 

oftalmológico (SOUZA JÚNIOR, 2003). 
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Não se pode afirmar que não houve a solicitação do exame de fundo de olho, porém a 

ausência deste dado aponta a necessidade de registro sistemático, da realização deste exame, 

nos prontuários dos usuários com diabetes mellitus.  

Alem disso, os registros do resultados da avaliação oftalmológica, com a classificação 

da retinopatia diabética é para a equipe multiprofissional um norteador de estratégias 

educativas para o autocuidado em diabetes mellitus.  

O Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes também aponta para a 

necessidade de realização de um rol de exames clínicos de realização anual para o 

acompanhamento ambulatorial de usuários com diabetes mellitus (RIBEIRÃO PRETO, 

2006). 

Cabe lembrar que, para o presente estudo, elegeram-se os exames laboratoriais, 

glicemia de jejum, pós-prandial e hemoglobina glicada, colesterol total, colesterol LDL, 

colesterol HDL e triglicerídeos, creatinina, uréia, proteinúria e microalbuminúria. 

Ao analisar o registro de resultado de exames laboratoriais mínimos para o controle da 

doença, verificou-se que a maioria se referem à avaliação do perfil glicêmico, seguida do 

perfil lipídico.  

A avaliação do perfil glicêmico, por meio de medidas da glicemia de jejum, a glicemia 

pós-prandial e principalmente a determinação da HbA1c são consideradas os parâmetros 

necessários para a avaliação do controle metabólico do usuário com diabetes mellitus (ADA, 

2009; BRASIL, 2006b; DIABETES CONTROL AND COMPLICATIONS TRIAL (DCCT), 

1993; GROSS; FERREIRA; OLIVEIRA, 2003; SBD, 2008; UNITED KINGDOM 

PROSPECTIVE DIABETES STUDY GROUP (UKPDS), 1998).  

A dosagem de HbA1c é considerada a melhor opção para avaliação do controle 

glicêmico em pessoas com diabetes mellitus (BEM; KUNDE, 2006). 

O valor de HbA1c é considerado um indicador do controle glicêmico ao longo de um 

período de 60 a 120 dias. A análise de dosagens seriadas deste exame mostra o risco de 

desenvolvimento de complicações microvasculares e macrovasculares do diabetes mellitus em 

médio e longo prazo (DCCT, 1993; UKPDS, 1998). 

Os valores de glicemia de jejum e o valor da HbA1c direcionam o profissional médico 

para o ajuste da terapêutica medicamentosa ao usuário com diabetes mellitus (SBD, 2007). 

Alem disso, os valores de HbA1c é um indicador importante para mostrar à equipe 

multiprofissional de saúde a adesão do usuário às orientações recebidas, bem como para 

reorganizar as atividades educativas na atenção em saúde ao usuário com diabetes mellitus 

(ADA, 2009). 
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Os dados referentes à avaliação do perfil glicêmico dos usuários com diabetes mellitus 

da UBDS Dr.Marco Antônio Sahão apontaram que há necessidade da eleição da HbA1c como 

exame de excelência para avaliação do perfil metabólico de usuários com diabetes mellitus. 

Quanto ao registro do perfil lipídico, verificou-se que o exame do colesterol total foi o 

solicitado com maior freqüência, seguido do LDL o qual foi determinado a partir da utilização 

fórmula de Friedewald: LDL-c = CT (HDL-c + TG/5).  

Porém a avaliação do perfil lípidico, a partir da avaliação da dosagem direta de 

colesterol LDL, contribui para avaliar o grau de risco de desenvolvimento de complicações 

macrovasculares, tal como a doença cardiovascular (ADA, 2009; BRASIL, 2006b; SBD, 

2007).  

O presente estudo mostrou que as recomendações para a solicitação de exames 

laboratoriais para a avaliação do perfil lipídico de usuários com diabetes mellitus não 

atingiram a totalidade dos usuários investigados.  

Quanto a avaliação do perfil renal verificou-se que o exame solicitado com maior 

frequência foi a dosagem de creatinina seguido da dosagem de uréia. A investigação de 

microalbuminúria inicia-se a partir da pesquisa de proteínas em amostra de urina rotina 

(RIBEIRÃO PRETO, 2006). Este estudo apresenta limitação na análise desta variável, pois 

não apresenta dados sobre a solicitação do exame de urina rotina para os usuários com 

diabetes mellitus da UBDS Dr. Marco Antônio Sahão. 

Os resultados encontrados no presente estão em concordância com um estudo 

realizado no estado do Rio Grande do Sul. Esse estudo mostrou que os responsáveis pelo 

acompanhamento ambulatorial do usuário com diabetes mellitus também não solicitaram para 

a totalidade dos usuários investigados os exames laboratoriais mínimos como glicemia jejum, 

a hemoglobina glicada, perfil lipídico na freqüência recomendada pela American Diabetes 

Association (ASSUNÇÃO; SANTOS; GIGANTE, 2001). 

Ao considerar os exames laboratoriais para avaliação e seguimento do usuário com 

diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão, verificou-se que trata-se de uma 

atividade de responsabilidade do profissional médico. Porém, apontamos que tal atividade 

pode ser realizada pelo enfermeiro, pois consta do rol de suas atribuições no Protocolo de 

Atendimento em Hipertensão e Diabetes Mellitus.  

Desse modo, há a possibilidade de o enfermeiro assumir a solicitação de exames 

laboratoriais a partir da discussão de casos clínicos junto ao médico responsável pelo 

acompanhamento clínico do usuário com diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco Antônio 

Sahão, durante a realização da consulta de enfermagem. 
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No que refere ao registro da terapêutica não medicamentosa para o controle do 

diabetes mellitus, somente 56,5% dos usuários com diabetes mellitus apresentaram registro de 

orientações referentes à alimentação e 39,8% sobre atividade física. Quanto à frequência de 

registro da terapêutica não medicamentosa obteve-se que, dos usuários que apresentaram 

registro sobre alimentação e atividade física, estas foram realizadas uma ou duas vezes no 

período de janeiro de 2007 a julho de 2008.  

A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP tem subsídios para nortear os 

profissionais de saúde para a orientação do tratamento não medicamentoso do diabetes 

mellitus.  

Dentre os recursos disponibilizados pela SMS-RP para subsidiar o tratamento não 

medicamentoso de usuários há recursos didáticos, tais como, um roteiro para a orientação 

alimentar do usuário. Este recurso deveria ser utilizado durante a consulta médica e de 

enfermagem com a finalidade de contribuir para a reeducação alimentar e promover a redução 

de peso dos usuários com diabetes mellitus.  

Quanto aos subsídios para a efetiva realização da atividade física, a SMS-RP 

disponibiliza o Programa de Integração Comunitária (PIC) que se configura como uma prática 

programada de exercícios físicos, supervisionada por educador físico, realizada em bairros do 

município de Ribeirão Preto-SP (RIBEIRÃO PRETO, 2006).  

Ao considerar que a SMS-RP oferece o PIC, cabe aos profissionais da Unidade 

recomendar, motivar e supervisionar a participação do usuário com diabetes mellitus nas 

atividades programadas. Para tanto, faz-se necessária a articulação entre os profissionais de 

saúde da Unidade e os profissionais educadores físicos do PIC, Alem de promoção de 

estratégias que garantam a frequência dos usuários ao programa bem como dos resultados 

obtidos mediante a realização da atividade física. 

A característica definidora da atenção em doença crônica aponta a necessidade das 

orientações referentes ao tratamento iniciar imediatamente após o diagnóstico médico e 

incluir um monitoramento sistemático e a promoção de intervenções frequentes, no curso da 

doença, que colaborem para a qualidade de vida do usuário com diabetes mellitus (ADA, 

2009; BRASIL, 2007b; OMS, 2003). 

As orientações sobre o tratamento do diabetes mellitus, em um contexto educativo, são 

consideradas componentes importantes do tratamento integral ao usuário com diabetes 

mellitus.  

Nesta direção, as orientações quanto à alimentação, o estabelecimento de um plano 

alimentar para controle do diabetes mellitus, juntamente com alterações no estilo de vida, 
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como a realização de exercícios físicos são considerados pilares da educação para o 

automanejo do diabetes mellitus, para o acompanhamento ambulatorial de usuários com 

diabetes mellitus e devem ser realizados a partir da primeira consulta médica e anualmente, o 

usuário com diabetes mellitus (ADA, 2009; RIBEIRÃO PRETO, 2006). 

Quanto a orientação sobre a terapêutica medicamentosa os registros mostraram que 

trata-se de uma atividade não sistematizada para o atendimento do usuário com diabetes 

mellitus na Unidade.  

Nessa direção, constatou-se que a Unidade ainda carece de implantação de um 

programa educativo onde o usuário com diabetes mellitus possa esclarecer suas dúvidas 

acerca da alimentação e da atividade física e uso de medicamentos. Mesmo considerando que 

o tempo destinado à consulta médica impossibilita orientações detalhadas acerca da 

alimentação e da atividade física e uso de medicamentos, estas dificuldades poderiam ser 

amenizadas com a instituição do grupo educativo na Unidade.  

Assim, cabe ao enfermeiro que desempenha um elo entre os profissionais de saúde 

organizar o programa educativo envolvendo todos os profissionais da Unidade, bem como os 

alunos de aperfeiçoamento e de graduação de universidades. 

Portanto, é necessário que a equipe multidisciplinar de saúde se empenhe no 

planejamento de estratégias educativas que contribuam para a adesão do usuário com diabetes 

mellitus ao tratamento. 

Desse modo, a educação permanente com sensibilização dos profissionais de saúde 

envolvidos na atenção em diabetes mellitus constitui estratégia importante para a garantia da 

integralidade das ações de saúde, conforme preconizado pelo Protocolo.  

No que tange às observações participantes do atendimento realizado por profissionais 

de saúde ao usuário com diabetes mellitus, apontamos a realização das atribuições e 

competências profissionais, segundo o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes 

da SMS-RP. 

No contexto do SUS, ao analisar as atribuições e competências profissionais, ressalta-

se a importância da inserção das diretrizes e recomendações da Política Nacional de 

Humanização no atendimento aos usuários. 

No Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes, o auxiliar de enfermagem 

deve cumprir com a totalidade de suas atribuições no atendimento do usuário com diabetes 

mellitus. Porém, verificou-se que as atividades realizadas por esta categoria profissional são 

basicamente alguns procedimentos e orientações, complementares às do médico. Verificou-se 

que a maioria das atribuições de responsabilidade do auxiliar de enfermagem, ainda, não foi 
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implementada na Unidade. Essas atividades referiram-se à verificação de parâmetros de 

controle metabólico, orientações quanto aos hábitos de vida ligados à alimentação e à prática 

de atividade física rotineira; orientação dos fatores de risco cardiovasculares; registro das 

atividades desenvolvidas; encaminhamento de exames complementares, cadastramento dos 

usuários no Sistema de Informação Hiperdia (RIBEIRÃO PRETO, 2006). 

Por outro lado, o acolhimento do usuário com diabetes mellitus é uma atividade 

inserida no atendimento em saúde dos auxiliares de enfermagem e emerge tanto da demanda 

espontânea de usuários com diabetes mellitus que buscam a Unidade sem agendamento prévio 

como da solicitação de outros profissionais de saúde que trabalham na Unidade. 

O acolhimento refere-se à atitude de inclusão, de relação interpessoal entre usuários do 

SUS e profissionais de saúde que exigem diálogo e cooperação (BRASIL, 2008a). 

O trabalho dos auxiliares de enfermagem pôde ser configurado como um trabalho de 

dimensão técnica e comunicacional, importante para a realização de vínculo entre usuários 

com diabetes mellitus e profissionais de saúde. 

A dimensão técnica do trabalho do auxiliar de enfermagem é respaldada pela Lei do 

Exercício Profissional de Enfermagem que se refere à realização de atividades dos auxiliares 

de enfermagem a uma função de natureza técnica (BRASIL, 1986). 

Por outro lado, a dimensão comunicacional foi constatada no atendimento realizado 

pelos auxiliares de enfermagem ao usuário com diabetes mellitus. Essa comunicação é 

determinante para o estabelecimento de uma relação terapêutica, de acolhimento e de 

referência, que garanta a criação de vínculo entre usuário e unidade de saúde (BRASIL, 

2008a).  

A literatura aponta que o encontro entre profissionais de saúde e os usuários dos 

serviços de saúde devem ter uma relação de compromisso, sinceridade, responsabilização e 

confiança com vistas à solução da necessidade de saúde do usuário (CAMPOS, 1997).  

Um estudo que analisou as concepções dos auxiliares de enfermagem sobre 

acolhimento apontou que esta categoria profissional possui uma postura de escuta e 

comprometimento com as ações de saúde de sua responsabilidade (PINAFO; LIMA; 

BADUY, 2008). 

O acolhimento realizado pela equipe de enfermagem pode ampliar a possibilidade de 

intervenção, ampliar as formas de oferecer resolubilidade às necessidades de saúde 

(TAKEMOTO; SILVA, 2007). 

Porém, aponta-se a necessidade de agregar este acolhimento a um contexto mais 

amplo de integração entre enfermeiro e usuários com diabetes mellitus, junto à equipe de 
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saúde e na realização das atribuições e competências estabelecidas no Protocolo de 

Atendimento em Hipertensão e Diabetes Mellitus. 

Quanto aos enfermeiros, segundo o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e 

Diabetes da SMS-RP, estes profissionais devem realizar a consulta de enfermagem abordando 

os fatores de risco, tratamento não medicamentoso e medicamentoso do diabetes mellitus, 

adesão e possíveis intercorrências ao tratamento. Alem disso, é atribuição do enfermeiro o 

desenvolvimento de estratégias de educação em saúde que, estabelecidas junto com a equipe 

de saúde, possam favorecer a adesão entre outros (RIBEIRÃO PRETO, 2006). 

Porém dentre as atribuições do enfermeiro, verificou-se que houve falta do 

estabelecimento da consulta de enfermagem e de atividades educativas para o ensino do 

automanejo do diabetes mellitus como estratégias para o atendimento do usuário com diabetes 

mellitus na Unidade. 

Dentre as atribuições do enfermeiro preconiza-se que a consulta de enfermagem seja 

uma ferramenta norteadora para o levantamento de problemas relacionados à adesão ao 

tratamento medicamentoso, tratamento não medicamentoso e de tomada de decisões clínicas 

que promova a classificação clínica de usuários para atendimento médico regular (RIBEIRÃO 

PRETO, 2006). 

Nesta direção, o Protocolo de Atendimento ao usuário com diabetes mellitus aponta o 

enfermeiro como um elemento que promove a integração entre membros da equipe 

multiprofissional, a partir de dados clínicos, sociodemográficos, culturais e sociais abordados 

e verificados durante a realização da consulta de enfermagem.  

O profissional enfermeiro é considerado elemento-chave como condutor do processo 

educativo para o automanejo do diabetes mellitus, pressupondo-se para o desenvolvimento 

desta atividade conhecimentos, habilidades e atitudes de saber conhecer, saber fazer, saber ser 

e saber conviver (ADA, 2009; LEONELLO; OLIVEIRA, 2007; RENDERS, 2001). 

O saber conhecer refere-se ao conhecimento técnico específico da profissão, 

conhecimento de outras disciplinas que corroborem para o desenvolvimento da ação educativa 

e o conhecimento para o desenvolvimento de técnicas grupais (LEONELLO; OLIVEIRA, 

2007). 

O saber fazer refere-se ao estabelecimento de abordagem e comunicação adequada 

com os usuários, a realização de técnicas grupais a partir do reconhecimento da necessidade 

do usuário. Este saber fazer pode conduzir o usuário à tomada de decisão para o automanejo 

do diabetes mellitus (LEONELLO; OLIVEIRA, 2007).  
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O saber ser impõe ao enfermeiro reconhecer-se como agente de transformação, e o 

saber conviver refere-se à valorização da visão de mundo do sujeito inserido no processo 

educativo para o automanejo do diabetes mellitus (LEONELLO; OLIVEIRA, 2007). 

Ao apontar o papel educativo do enfermeiro pautado nesses quatro pilares, verificou-

se que na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão houve uma lacuna no atendimento do usuário com 

diabetes mellitus no que se referiu a realização de atividade educativa permanente ao usuário 

com diabetes mellitus, com vistas ao automanejo da doença. 

Um estudo mostrou que as orientações sobre a doença recebidas pelos usuários com 

diabetes mellitus em uma unidade básica de saúde foram fornecidas prioritariamente pelos 

médicos (96,5%) e apenas 3,4% foram realizadas por membro da equipe de enfermagem 

(GUIMARÃES; TAKAYANAGUI, 2002). 

A falta de participação ativa do enfermeiro nas atividades assistenciais e educativas ao 

usuário com diabetes mellitus constituiu uma lacuna na prestação de assistência de 

enfermagem. 

Tendo em vista a relevância do papel do enfermeiro na realização destas atividades e a 

busca de um adequado resultado na atenção em diabetes mellitus, é necessário repensar a 

reorganização do trabalho do enfermeiro no contexto de reorganização de trabalho na 

Unidade. 

Segundo o Protocolo, o farmacêutico tem como atribuição tanto a dispensação de 

medicamentos, tais como os antidiabéticos orais e insulinas quanto os insumos para o 

tratamento do diabetes mellitus. Outras atribuições referiram-se à orientação do uso e à 

detecção de efeitos colaterais, interações não medicamentosas e o fornecimento de 

glicosímetros, lancetas e tiras para o automonitorização da glicemia capilar no domicílio 

(RIBEIRÃO PRETO, 2006).  

A assistência farmacêutica é necessária para o acompanhamento ambulatorial de 

usuários com diabetes mellitus, conforme estabelecido pela Portaria 2.583 de 2007 que dispõe 

sobre elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde 

(BRASIL, 2007b). 

O farmacêutico realiza a maioria das atribuições e competências definidas para esta 

categoria no Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes na UBDS Dr. Marco 

Antônio Sahão e contidas no conceito de Atenção Farmacêutica. 

Na atenção farmacêutica busca-se a interação direta do farmacêutico com o usuário, 

visando fornecer cuidados farmacêuticos aos usuários com vistas a otimizar a terapêutica 
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medicamentosa, por meio da oferta de orientações e seguimento clínico dos usuários, sob a 

ótica da integralidade das ações de saúde (IVAMA, 2002). 

Por outro lado, a análise dos registros dos prontuários dos usuários com diabetes 

mellitus, constatou-se que aqueles realizados pelos farmacêuticos eram em pequeno número e 

relacionados somente à orientação quanto ao uso de insulina.  

A observação participante mostrou a precária articulação entre os profissionais 

envolvidos na atenção em diabetes mellitus. A articulação entre farmacêutico, equipe médica 

e de enfermagem, não evidenciada neste estudo como sistemática e permanente, apontou para 

a dificuldade da equipe de saúde integrar-se para a oferta de atendimento de qualidade ao 

usuário com diabetes mellitus. 

Diante dos resultados referentes ao componente processo na avaliação da atenção em 

diabetes mellitus, verificaram-se lacunas referentes à realização de atividades técnicas, 

avaliação clínica de enfermagem e a oferta de estratégias educativas que permitam alcançar a 

integralidade das ações oferecidas aos usuários com diabetes mellitus na Unidade.  

Nessa direção, a Organização Mundial de Saúde afirma que os sistemas de saúde não 

estão organizados para atender às necessidades de saúde de usuários com doenças crônicas, 

dentre elas o diabetes mellitus (OMS, 2003). 

Para superar as lacunas verificadas neste estudo, na atenção em saúde em diabetes 

mellitus, se faz necessário um conjunto diversificado de profissionais de saúde comprometido 

com uma prática equitativa e de qualidade que aborde os múltiplos aspectos envolvidos no 

atendimento do usuário com diabetes mellitus. 

A relevância da atuação da equipe de saúde no contexto do SUS, tendo como conceito 

de equipe (um grupo de pessoas trabalhando para cumprir uma meta comum), obedece a uma 

diretriz normativa, a integralidade da assistência à saúde pautada na modalidade de atenção 

integral à saúde (CANELOTTI, 2008; HARTZ; CONTANDRIOPOULUS, 2004). 

A reorganização do trabalho em saúde nesta Unidade, a partir do estabelecimento de 

uma equipe multiprofissional de saúde integrada, tem o compromisso de articular a prática 

sanitária dirigida à intervenção individual, a diversidade de saberes presentes na prática do 

trabalho em equipe e os elementos necessários para o êxito da oferta de tratamento integral 

em diabetes mellitus (LEITE et al., 2001). 

O Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes da SMS-RP é um documento 

que visa a contribuir para o cumprimento da integralidade, ao aproximar as recomendações 

internacionais e nacionais da atenção em diabetes mellitus para o nível municipal na busca de 

alcançar critérios de qualidade da assistência em saúde. 
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Embora haja diretrizes municipais formuladas, cientificamente estabelecidas, para 

intervenção no curso do diabetes mellitus, na atenção em saúde primária e secundária, elas 

não se constituem em informações rotineiramente exercidas plenamente pelas equipes de 

saúde.  

O Ministério de Saúde alerta que ao não utilizar diretrizes de maneira sistematizada 

para cuidados à saúde, estes podem tornam-se incompletos e muitas vezes ineficazes, o que 

termina por colocar em risco a vida dos usuários e sobrecarregar financeira e 

operacionalmente o sistema (BRASIL, 2008b). 

Nesta vertente, constatou-se que a oferta de atendimento em saúde pelos profissionais 

de saúde da Unidade ainda deve buscar a reorganização em relação ao atendimento em saúde 

ao usuário com diabetes mellitus. 

 

 

7.3 Caracterização dos usuários com diabetes mellitus, segundo variáveis demográficas e 

clínicas 

 

 

Ao caracterizar os usuários com diabetes mellitus quanto às variáveis demográficas e 

clínicas, observou-se que 30,6% encontraram-se na faixa etária de 50 a 59 anos, seguida de 

22,5% na faixa etária entre 60 e 69 anos. 

Um estudo multicêntrico sobre a prevalência de diabetes mellitus no Brasil apontou 

que há um aumento de prevalência a partir da sexta década da vida, com avanço progressivo 

segundo a faixa etária (MALERBI; FRANCO, 1992). 

Outro estudo sobre prevalência de diabetes mellitus apontou que a maioria dos sujeitos 

com diabetes mellitus encontrava-se acima dos 50 anos (GOLDENBERG; SCHENKMAN; 

FRANCO, 2006). 

Outro estudo que caracterizou usuários com diabetes mellitus tipo 2, usuários de uma 

Unidade Básica de Saúde em Porto Alegre-RS, mostrou que a maioria dos usuários 

apresentava idade entre 60 e 69 anos (GRILLO; GORINI, 2007). 

É importante ressaltar que o aumento da demanda de idosos com problemas de saúde é 

um desafio para a gestão dos serviços de saúde. Os serviços de saúde, norteados pelos 

princípios do SUS, dentre eles a integralidade e a equidade, têm como objetivo atender às 

necessidades de saúde desta clientela que apresenta as alterações fisiológicas próprias do 

processo de envelhecimento e o acometimento por uma ou mais doenças crônicas. 
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O envelhecimento da população brasileira, a partir da década de 1960, iniciou a 

configuração de um novo perfil de usuários nos serviços de saúde (VERAS, 2009). 

Esse novo perfil de utilização dos serviços de saúde requer dos gestores um 

planejamento pautado nas necessidades de cuidados de promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação em saúde desta população (VERAS, 2009). 

A população idosa com diabetes mellitus demanda que o planejamento da assistência a 

sua saúde considere os particulares dos idosos, no que se refere às alterações nas funções 

cognitivas que poderão influenciar os cuidados relacionados à alimentação e ao tratamento 

farmacológico (SBD, 2007; VERAS, 2009).  

Quanto ao sexo dos usuários com diabetes mellitus da UBDS Dr. Marco Antônio 

Sahão, o presente estudo apontou que a maioria dos usuários com diabetes mellitus é do sexo 

feminino. 

Ao avaliar o perfil de utilização dos serviços de saúde segundo sexo, um estudo 

mostrou que as mulheres utilizam mais os serviços de saúde que os homens (TRAVASSOS et 

al., 2002). 

O outro estudo, realizado com idosos com diabetes mellitus, também encontrou que as 

usuárias idosas apresentam taxa de utilização dos serviços de saúde mais elevada que os 

homens (GRILLO; GORINI, 2007).  

Ao identificar os usuários com diabetes mellitus cadastrados no sistema de Informação 

HIPERDIA, é importante destacar que os usuários que procuram a Unidade de estudo para o 

cadastramento no Sistema de Informação HIPERDIA o fazem de maneira espontânea, a partir 

de cartazes que convidam hipertensos e diabéticos ao cadastramento, realizado por alunos de 

graduação de enfermagem de uma faculdade privada de Ribeirão Preto-SP, em horários e dias 

preestabelecidos.  

Desse modo, pode haver tendências quanto ao sexo dos usuários com diabetes mellitus 

que buscam realizar o cadastro no Sistema de Informação HIPERDIA. É necessária a 

realização de outros estudos sobre a identificação dos usuários com diabetes mellitus nesta 

Unidade segundo o sexo. 

O número de usuários com diabetes mellitus tipo 2, encontrados no presente estudo, 

está de acordo com o estudo de prevalência nacional e em Ribeirão Preto-SP (MALERBI; 

FRANCO, 1992, TORQUATO et al., 2003). 

O diabetes mellitus tipo 2 é considerado uma epidemia. A transição nutricional, ou 

seja, a mudança de um estilo de alimentação tradicional para um estilo de ingesta de 

alimentos industrializados, ricos em sacarose e frutose e carboidratos simples, associados a 
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um estilo de vida, sem realização de exercícios físicos regulares e o incremento da obesidade 

e sobrepeso configuram-se como o perfil da sociedade contemporânea e colaboram para o 

aumento da prevalência do diabetes mellitus tipo 2 (SARTORELLI; FRANCO; 2003; SBD, 

2007; WILD et al., 2004).  

As modificações do estilo de vida, relativas à alimentação e ao sedentarismo, 

contribuem como fatores importantes para o aumento de prevalência de diabetes mellitus tipo 

2 e apontam para a necessidade emergente da elaboração e implementação de políticas 

internacionais, nacionais e locais para o incentivo à alteração reversa destes hábitos de vida, 

como o aumento da ingesta de frutas e verduras e a prática de atividade física (BRASIL, 

2006b; RIBEIRÃO PRETO, 2006; SARTORELLI; FRANCO, 2003). 

O número elevado de usuários com diabetes mellitus tipo 2 ressalta a necessidade do 

planejamento de ações de promoção à saúde e prevenção da doença para grupos ainda não 

acometidos, por meio de emprego de estratégias educativas individuais e coletivas que 

corroborem para o empowerment da população quanto às escolhas referentes à alimentação e 

à prática de exercício físico. 

Alem das ações de promoção à saúde e prevenção à doença, o elevado número de 

usuários com diabetes tipo 2 aponta para o desafio da organização dos serviços de saúde que 

ofertem atendimento integral para o alcance de um controle metabólico ótimo ou satisfatório. 

O tempo de tratamento para o controle do diabetes mellitus variou de um a 47 anos e 

teve mediana de 8 anos. No entanto, o tempo de tratamento não mostra o tempo de 

manifestação da doença, fator importante para o surgimento de complicações microvasculares 

e macrovasculares (DCCT, 1993; DYCK et al., 2006).  

Um estudo realizado no município de Ribeirão Preto-SP mostrou que 25% dos sujeitos 

com diabetes mellitus desconheciam seu diagnóstico, portanto ainda não haviam sido 

diagnosticados como diabéticos em estabelecimentos da rede básica de saúde do município 

(TORQUATO et al., 2003). 

Um estudo com usuários com diabetes mellitus atendidos em um ambulatório 

multidisciplinar de atendimento apontou que 34,5% dos usuários que referiram tempo de 

diagnóstico entre um e cinco apresentavam retinopatia diabética (SOUZA; SOUZA; 

RODRIGUES, 2006). 

 A acessibilidade organizacional e geográfica aos serviços de saúde estão em processo 

de reorganização no país, com a implementação da estratégia de saúde da família enquanto 

porta de entrada a uma rede hierarquizada e regionalizada de serviços de saúde, a qual é 

considerada contato inicial preferencial do usuário com o sistema de saúde (BRASIL, 2006a).  
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Em relação ao acompanhamento médico-ambulatorial dos usuários com diabetes 

mellitus, a maioria 66,7% foi realizada pelo especialista endocrinologista em contraposição ao 

médico generalista que é responsável pelo acompanhamento ambulatorial de 33 (9,4%) dos 

usuários com diabetes mellitus. 

As diretrizes estabelecidas no Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes 

Mellitus da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP estabelecem que o princípio 

organizativo do SUS referente à hierarquização dos serviços de saúde seja cumprido. Uma das 

portas de entrada do nível primário de atenção à saúde na rede municipal de saúde de Ribeirão 

Preto são as Unidades Básicas de Saúde compostas por equipe de saúde. É previsto que, neste 

nível de atenção, o médico generalista faça a detecção e o diagnóstico precoces do diabetes 

mellitus, assim como realize o acompanhamento ambulatorial médico dos casos não 

complicados de diabetes mellitus tipo 2 (RIBEIRÃO PRETO, 2006).  

O Ministério da Saúde aponta a atenção primária como nível responsável pelo 

diagnóstico precoce de diabetes mellitus, pela decisão terapêutica e pela oferta de cuidado 

integral aos usuários com diabetes mellitus, assim como suas famílias. O cuidado médico 

integral neste nível de atenção contempla a monitorização do controle metabólico, a 

prevenção de complicações agudas e o tratamento da doença (BRASIL, 2006b).  

O Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes descreve que a atenção em 

diabetes mellitus no nível de atenção secundária envolve o atendimento em saúde 

especializado e realizado pelo endocrinologista, tendo como população-alvo usuários com 

diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 e os casos de usuários considerados mais graves, com mau 

controle metabólico ou com complicações crônicas, pautado em um sistema de referência e 

contrarreferência ao nível primário e/ou terciário da atenção à saúde (RIBEIRÃO PRETO, 

2006). 

Ao descrever as características dos usuários com diabetes mellitus em 

acompanhamento médico ambulatorial na UBDS Marco Antônio Sahão quanto à presença de 

comorbidades, notou-se que 94,2% apresentavam alguma delas. Dentre as comorbidades 

apresentadas a hipertensão arterial foi a de maior prevalência 102 (73,9%).  

A hipertensão arterial afeta a maioria dos portadores de diabetes mellitus, configura-se 

como comorbidade mais prevalente e como fator de risco importante para o aparecimento e 

progressão da doença cardiovascular seguida da obesidade e da dislipidemia como em outros 

estudos (ADA, 2009; GRILLO; GORINI, 2007; OTERO, 2005).  

Quanto à presença de outros diagnósticos clínicos, a caracterização dos usuários com 

diabetes mellitus em acompanhamento ambulatorial na UBDS Marco Antônio Sahão apontou 
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que há uma complexidade no quadro clínico destes usuários que requer um acompanhamento 

ambulatorial multiprofissional, com estratégias de educação em saúde para objetivar adesão 

aos tratamentos medicamentosos propostos, em concomitância com o tratamento próprio para 

o controle metabólico do diabetes mellitus.  

Quanto ao tratamento para controle do diabetes mellitus, 41% dos usuários faziam uso 

de antidiabético oral; 28% faziam uso de insulina; 23% faziam uso de insulina e antidiabético 

oral. Desse modo a maioria dos usuários fez uso de insulina como tratamento ou parte do 

tratamento medicamentoso para o tratamento do diabetes mellitus. 

A prescrição de insulina na prática clínica requer a organização da equipe de saúde 

para a oferta de estratégias de educação para o uso correto da medicação (SOUZA; 

ZANETTI, 2000; STACCIARINI; HAAS; PACE, 2008). 

Desse modo a utilização de insulina pelos usuários com diabetes mellitus, atendidos na 

UBDS Marco Antônio Sahão, é fator norteador de ações para a equipe de enfermagem na 

realização de um cuidado intensivo, na elaboração de estratégias educativas que visem à 

informação sobre armazenamento, transporte, realização de técnica de aplicação adequada, 

reutilização de seringas, rodízio, avaliação da pele ao redor das áreas de aplicação, assim 

como os aspectos relacionados à adesão ao tratamento (BECKER; TEIXEIRA; ZANETTI, 

2008; RIBEIRÃO PRETO, 2006; SBD, 2007; TEIXEIRA; ZANETTI; RIBEIRO, 2001). 

 

 

7.4 O componente resultado na atenção em diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco 

Antônio Sahão 

 

 

Ao analisar o conjunto de indicadores para avaliação de resultado de atenção em 

diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão, propostos pela Sociedade Brasileira de 

Diabetes, constatou-se que a Unidade atendeu ao padrão mínimo de exigência de somente um 

dos 12 indicadores utilizados. O único indicador que superou a exigência mínima para 

pontuação do indicador foi LDL menor que 100 mg/dl. 

Alem disso, somente 23,1% dos sujeitos investigados atenderam ao indicador IMC 

menor ou igual a 25 Kg/m2. 

Estes dados estão de acordos com os resultados obtidos em um estudo multicêntrico 

no Brasil que investigou os indicadores de resultado de atendimento, para usuários com 

diabetes mellitus tipo 2 em acompanhamento clínico em serviços de saúde do SUS, o qual 
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mostrou que a maioria dos usuários não atingiu a meta estabelecida para pressão sistólica 

menor que 130 mmHg e pressão diastólica menor que 80 mmHg. Quanto ao LDL menor que 

130 mg/dl, também, a maioria não atingiu a meta de controle. No que se refere ao IMC, a 

maioria apresentou sobrepeso ou algum grau de obesidade (GOMES, et al., 2006). 

Os resultados obtidos quanto aos padrões mínimos exigidos para os indicadores de 

avaliação de resultado da Unidade apontam para a importância da reelaboração e da 

reorganização da atenção à saúde que atendam às necessidades particulares dos usuários com 

diabetes mellitus atendidos na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão.  

A falta do uso sistemático de procedimentos e estratégias, estabelecidos pelo Protocolo 

de Atendimento em Hipertensão e Diabetes Mellitus para o tratamento e seguimento ao 

usuário com diabetes mellitus, também compromete a qualidade do atendimento em saúde 

oferecido aos usuários nesta Unidade de Saúde. 

Um estudo de revisão sistemática sobre a adesão de profissionais de saúde ao uso de 

protocolos para melhorar o componente processo e o resultado na atenção em diabetes 

mellitus ressaltou a necessidade dessa prática torna-se efetiva (BELVIS et al, 2009). 

Nessa direção, a Organização Mundial de Saúde aponta que há inúmeras evidências 

para subsidiar a tomada de decisão dos profissionais de saúde no tratamento de doenças 

crônicas, particularmente o diabetes mellitus. Por outro lado, a pouca autonomia dos usuários 

para o automanejo da doença e a dificuldade de interação entre profissionais de saúde são 

fatores que contribuem para a falta de organização dos serviços de saúde no atendimento às 

pessoas com doenças crônicas (OMS, 2003). 

Desse modo, considera-se a necessidade de modificações na forma de organização do 

trabalho no atendimento em saúde de usuários com diabetes mellitus para o alcance de metas 

clínicas e de avaliação da atenção a estes usuários.  

A reorganização do trabalho para o atendimento aos usuários com diabetes mellitus 

deve englobar o modo de conduzir o acompanhamento dos usuários, fazendo prevalecer às 

atribuições e as competências para cada membro da equipe de saúde descrita no Protocolo de 

Atendimento em Hipertensão e Diabetes da SMS-RP. 

Essa reorganização passa pela conformação e capacitação da equipe multiprofissional 

de saúde, e pela crença de que os princípios organizativos do SUS podem devem ser os 

norteadores de estabelecer metas e objetivos organizacionais no atendimento aos usuários 

com diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão. 

Desse modo, entende-se que as ações de atenção integral propostas pelo Protocolo de 

Atendimento em Hipertensão e Diabetes da SMS-RP pode se tornar um elemento que 
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contribui para a reorganização do trabalho e para o estabelecimento de estratégias para o 

alcance de metas clínicas, considerando o perfil dos usuários com diabetes mellitus atendidos 

na Unidade. 

A implementação de um modelo de atenção integral, pautado em aspectos clínicos 

individuais e coletivos que abranja aspectos comportamentais diante da doença, pode 

constituir uma alternativa para o cumprimento dos princípios do SUS, no atendimento em 

saúde ao usuário com diabetes mellitus. 

No que tange aos profissionais de saúde é importante que sua prática diária de 

atendimento de usuários com diabetes mellitus seja norteada pela interdependência. Na 

interdependência, é preconizado que os profissionais de saúde envolvidos na estejam 

articulados entre si e com outros profissionais e serviços de saúde atenção em saúde ao 

usuário (HARTZ; CONTANDRIOPOULOS, 2004). No entanto, este princípio ainda se 

encontra em fase de consolidação pelos profissionais lotados na UBDS Dr. Marco Antônio 

Sahão. 

Desse modo a Unidade apresentou-se em a fase de transição de um modelo pouco 

resolutivo para um modelo de resultado satisfatório para atender às necessidades dos usuários 

com diabetes mellitus. 

Cabe ressaltar que o modelo de atenção à saúde ainda vigente na rede municipal de 

saúde de Ribeirão Preto-SP está pautado prioritariamente no atendimento médico clínico-

individual, entretanto tem a estratégia de saúde da família como importante para a 

reorganização da atenção básica no município (RIBEIRÃO PRETO, 2005). 

Os indicadores de avaliação de resultado obtidos pela UBDS Dr. Marco Antônio 

Sahão apontam que a qualidade da atenção em diabetes mellitus pode estar comprometida, 

acarretando aumento de custos diretos devido ao mau controle metabólico dos usuários com 

atendimentos de urgência em serviços de Pronto-Atendimento e internações nos serviços de 

atenção terciária (VIACAVA et al., 2004). 

A avaliação de resultado na busca de qualidade no atendimento de pacientes com 

hipertensão arterial e diabetes mellitus, têm sido objeto de discussão entre os membros da 

Sociedade Americana de Diabetes e Americana de Cardiologia como norteadores de 

pagamento de programas de atendimentos condicionados ao alcance de metas de controle 

metabólico de pacientes com estas condições crônicas (BUFALINO et al., 2006). 

A discussão sobre a avaliação de resultado como forma de remuneração dos 

profissionais de saúde acontece no âmbito do SUS, como modo de gerar na equipe 

desparadores de ação para o alcance de qualidade na atenção em saúde (CAMPOS, 1997). 
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Desse modo, ao analisar o alcance de padrões mínimos propostos pela Sociedade 

Brasileira de Diabetes para a avaliação de resultado no atendimento de pacientes com diabetes 

mellitus, aponta-se para a necessidade de se empreenderem esforços administrativos e 

técnicos para a produção da qualidade de saúde aos usuários nesta Unidade. 

Os indicadores de resultados em diabetes mellitus tais como hemoglobina glicada, 

hipertensão arterial, exame de fundo de olho, avaliação da função renal, avaliação lípidica 

completa, entre outros, são elementos constitutivos para a avaliação de um atendimento 

integral aos usuários com diabetes mellitus, pois permitem avaliar se as estratégias clínicas 

educativas utilizadas nos serviços de saúde estão ajudando os usuários a manejar a doença de 

forma satisfatória para que se atinja um bom controle metabólico. 

O emprego de estratégias educativas demonstra o vínculo dos profissionais de saúde 

na atenção em saúde do usuário com diabetes mellitus, bem como a corresponsabilização dos 

usuários com a UBDS Dr. Antônio Sahão. Alem disso, permite a corresponsabilização dos 

profissionais de saúde e dos usuários pelos resultados alcançados na avaliação de resultado do 

atendimento em diabetes mellitus. 

A capacitação dos usuários para o automanejo do diabetes mellitus colabora para o 

exercício do princípio de Controle Social no SUS, que na Unidade pode dar-se por meio da 

participação na Comissão Local de Saúde, com a decorrente participação na tomada de 

decisão de reorganização da atenção em diabetes mellitus na Unidade. 

Por outro lado, a iniciativa de corresponsabilização pressupõe a necessidade da 

organização de um atendimento à saúde de usuários com diabetes mellitus pautado em 

recomendações cientificamente aceitas e também na Proposta Nacional de Humanização no 

SUS. Além disso, a equipe de saúde precisa empreender esforços para sua capacitação bem 

como dos usuários com diabetes mellitus para o resultado do automanejo em diabetes 

mellitus.  

Desse modo, ao considerar o alcance de padrões mínimos para avaliação de resultados 

e integralidade da atenção aos usuários com diabetes mellitus faz-se necessária a 

implementação de ações de educação permanente aos profissionais envolvidos no 

atendimento do usuário com diabetes mellitus.  

Nessa direção, o Ministério da Saúde definiu diretrizes e estratégias para a 

implementação da Política Nacional de Educação Permanente com vistas a cumprir as 

diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde, incluindo aqueles referentes ao diabetes mellitus 

(BRASIL, 2009). 
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O município de Ribeirão Preto-SP foi pioneiro na oferta de Programa de 

Aprimoramento em Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus que engloba a educação 

permanente dos profissionais de saúde da rede municipal de saúde de Ribeirão Preto-SP. No 

entanto, na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão, observou-se que a participação dos profissionais 

neste Programa foi restrita. Desse modo, há necessidade de ampliação de estratégias de 

monitoramento e avaliação da participação dos profissionais da Unidade neste Programa, 

conforme proposto pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2009). 

Essas propostas podem imprimir na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão novas 

características, em consonância com os princípios organizativos do SUS, e contribuir para a 

organização da atenção em diabetes mellitus e, consequentemente, o adequado controle 

metabólico e alcance da qualidade da atenção. 

Nessa vertente, para o alcance de indicadores de resultado na UBDS Dr. Marco 

Antônio Sahão, também há necessidade de os profissionais de saúde repensarem o modo de 

organização do trabalho, a partir da elaboração de normas, rotinas e protocolos, reuniões 

clínicas e administrativas que atendam às particularidades da referida Unidade . Assim, o 

modo de organizar o trabalho deve considerar a maneira mais adequada de atender à 

diversidade de contextos que compõem o atendimento nos serviços de saúde (BRASIL, 

2004b). 

Também, é preciso considerar a necessidade de potencializar a utilização dos dados 

disponíveis pelos Sistemas de Informação HIPERDIA e HygiaWeb® para o tratamento e 

seguimento dos usuários, com vistas ao alcance da oferta de atenção à saúde. 

Apesar da UBDS Dr. Marco Antônio Sahão não ter alcançado o padrão de exigência 

mínimo para a maioria dos indicadores de avaliação de resultado proposto pela Sociedade 

Brasileira de Diabetes, os dados obtidos podem constituir-se em instrumento norteador de 

mudança organizacional nesta Unidade. 

Desse modo, a avaliação de resultado não deve ter um fim em si mesmo, tampouco ser 

entendida como somente um exercício acadêmico, mas deve se propor a orientar a 

reorganização da atenção em diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão a partir da 

participação colegiada da equipe de saúde e usuários. 
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Este estudo permitiu avaliar alguns elementos dos componentes estrutura, processo e 

avaliação de resultado da atenção em diabetes mellitus, na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão. 

Para a coleta de dados, foram utilizadas diversas fontes de coleta de dados que 

permitiram apreender uma multiplicidade de detalhamentos que permeiam a atenção em 

diabetes mellitus, na UBDS Marco Antônio Sahão. 

No que se refere à avaliação da estrutura: a organização físico- organizacional dos 

locais que têm relação direta com o atendimento do usuário com diabetes mellitus mostrou-se 

ordenada de uma forma que prejudica a integralidade, funcionalidade e a ambiência na 

atenção em diabetes mellitus, na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão. Quanto aos profissionais 

envolvidos no atendimento do usuário com diabetes mellitus, verificou-se que o atendimento 

foi realizado por médicos e em 95,7% deles por auxiliares de enfermagem. Enfermeiros 

apresentaram registro de atendimento em 9,4% dos prontuários e farmacêuticos, em 8,6%. 

Verificou-se que outros profissionais como assistente social, nutricionistas e cirurgiões-

dentistas não foram identificados como categorias profissionais envolvidas no atendimento 

direto do usuário com diabetes mellitus. Ao considerar o número reduzido de atendimentos 

realizados por enfermeiros e farmacêuticos, reforça-se a necessidade da agregação de 

elementos que configurem a equipe de saúde envolvida no atenção em diabetes mellitus como 

equipe multiprofissional de saúde integrada. 

Houve disponibilidade de recursos materiais, medicamentos e insumos para o 

tratamento e seguimento do usuário com diabetes mellitus, o que mostrou que o gestor 

municipal cumpriu a meta de manter o suprimento de consumo e reposição de materiais 

necessários.  

Em relação à avaliação do componente processo: na análise das atividades técnicas 

observou-se que o peso corporal foi verificado em 98,6%, e a pressão arterial, em 100% dos 

prontuários dos usuários com diabetes mellitus. Por outro lado, dados necessários para 

avaliação nutricional do usuário com diabetes mellitus como cálculo do IMC e verificação da 

medida da circunferência abdominal ainda não faziam parte da rotina de atendimento dos 

usuários com diabetes mellitus na Unidade. A avaliação dos pés foi registrada em 15,2% dos 

prontuários, e a avaliação oftalmológica, em 4,3%. Quanto aos exames laboratoriais, 

verificou-se que o resultado do exame de glicemia de jejum esteve presente em 93,5% dos 

prontuários, hemoglobina glicada, em 81,2%. A maioria dos usuários foi avaliada quanto ao 
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perfil lípidico. Estratégias educativas individuais foram utilizadas para a orientação sobre 

terapêutica não medicamentosa, 56,6% sobre alimentação e 39,8% atividade física. O 

acolhimento esteve presente no atendimento dos auxiliares de enfermagem aos usuários. A 

consulta de enfermagem é um aspecto da prática clínica incipiente do enfermeiro, no atenção 

em diabetes mellitus. O farmacêutico realizou a maioria das atribuições e competências 

definidas para esta categoria no Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes. A 

observação participante do atendimento do usuário com diabetes mellitus na Unidade mostrou 

a precária articulação entre os profissionais de saúde. 

Quanto à caracterização dos usuários com diabetes mellitus: os resultados 

permitiram identificar que 90,6% dos usuários investigados apresentaram diabetes mellitus 

tipo 2; tem mediana de idade de 63 anos, sexo feminino, tempo de tratamento com mediana 

de 08, em acompanhamento clínico com o endocrinologista. 

Quanto a avaliação do componente resultado: o conjunto de indicadores, para 

avaliação de resultado de atendimento de usuários com diabetes mellitus, na UBDS Dr. Marco 

Antônio Sahão, mostrou que a Unidade atendeu e superou o padrão de exigência mínima de 

somente um dos 12 indicadores recomendados pela Sociedade Brasileira de Diabetes; houve 

dificuldades em se alcançar os padrões mínimos recomendados da maioria dos indicadores de 

resultado propostos pela Sociedade Brasileira de Diabetes.  

Constatou-se que o resultado da atenção aos usuários com diabetes mellitus, na UBDS 

Dr. Marco Antônio Sahão, ainda está em processo de consolidação e ainda não atinge os 

padrões mínimos de exigência quanto à recomendação para a avaliação de programas de 

atendimento ao usuário com diabetes mellitus. 
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A seguir apresentam-se algumas recomendações com base nos resultados obtidos na 

presente investigação, com vistas à reorganização da atenção em diabetes mellitus, na UBDS 

Dr. Marco Antônio Sahão: 

 

- Há a necessidade de reorganização dos espaços destinados ao atendimento em saúde aos 

usuários com diabetes mellitus, segundo critérios de ambiência. Esta reorganização do 

espaço poderá constituir o primeiro passo para a integração entre os profissionais de saúde 

e os usuários. 

 

- Estimular a conformação e a consolidação de uma equipe multidisciplinar, incluindo o 

assistente social, o cirurgião-dentista e o nutricionista para o atendimento dos usuários 

com diabetes mellitus. 

 

- Promover a articulação da equipe multidisciplinar de saúde e profissionais de saúde 

envolvidos no PAMHADM-SMS-RP, alunos de graduação em enfermagem, psicologia, 

nutrição, fisioterapia e educação física visando à troca de conhecimentos e experiências 

relacionadas à atenção em diabetes mellitus. 

 

- Repensar a forma de organização do trabalho multidisciplinar, comprometido com uma 

prática equitativa de qualidade, que promova a comunicação entre os diversos 

profissionais de saúde envolvidos na atenção em diabetes mellitus, o cumprimento de suas 

atribuições e competências de maneira plena que possa ser corroborada pelos registros em 

prontuários de saúde dos usuários. 

 

- Reforçar a importância da manutenção dos recursos materiais, medicamentos e insumos 

necessários ao atendimento de qualidade ao usuário com diabetes mellitus. 

 

- Reconhecer entre os profissionais lotados na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão aquele que 

irá se responsabilizar pela articulação da equipe multidisciplinar com o oferecimento de 

uma atenção sistematizada, baseada em evidências científicas atuais ao usuário com 

diabetes mellitus.  
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- Capacitar a equipe multidisciplinar para o atendimento ao usuário com diabetes mellitus, 

utilizando conhecimentos clínicos, estratégias educativas, prontidão para o aprendizado e 

habilidades para o manejo da doença com vistas à autonomia do usuário. 

 

- Implementar a consulta de enfermagem como elemento importante para avaliação e 

seguimento do usuário com diabetes mellitus na Unidade. 

 

- Definir as atividades de gestão do cuidado pela equipe multidisciplinar, com vistas a 

manter a qualidade dos registros em prontuário de saúde dos usuários com diabetes 

mellitus, a fim de monitorar a qualidade da atenção multidisciplinar oferecida. 

 

- Reconhecer a importância do processo educativo para o automanejo do diabetes mellitus 

como parte integrante do tratamento. 

 

- Reconhecer a relevância dos equipamentos sociais como o Programa de Integração 

Comunitária oferecido na área de abrangência da Unidade, para a motivação, a supervisão 

e a participação do usuário com diabetes mellitus. 

 

- Definir as ações de educação permanente para a promoção da oferta de atenção em 

diabetes mellitus, pautados na integralidade das ações. 

 

- Utilizar e valorizar o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes como um 

documento oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP, para subsidiar 

a prática clínica aos usuários com diabetes mellitus. 

 

- Colaborar com a implementação do SUS no município de Ribeirão Preto-SP, segundo 

seus princípios organizativos e políticas de humanização da atenção à saúde, vigentes 

particularmente aos usuários com diabetes mellitus. 

 

- Reconhecer a avaliação como um processo permanente para o alcance da qualidade da 

atenção em diabetes mellitus na Unidade. 

 

- Utilizar os indicadores de resultado propostos pela SDB e outros indicadores de avaliação 

nas Unidades de Saúde do município, para avaliação do atenção em diabetes mellitus. 
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- Implementar a Estratégia de Saúde da Família como forma de reorganização da atenção 

básica no Distrito Sul, com vistas ao acolhimento e seguimento do usuário com diabetes 

mellitus, em seu contexto social. 

 

As recomendações acima mencionadas estão preconizadas nos documentos oficiais do 

Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP. Desse modo, 

para alcançar os indicadores de resultado de programas de atendimento de usuários com 

diabetes mellitus propostos pela Sociedade Brasileira de Diabetes em 2008, torna-se 

necessário que os gestores e os profissionais de saúde viabilizem o modo de fazer saúde, 

conforme as diretrizes e políticas de gestão e humanização do SUS em seu local de trabalho.  

 



 

 

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 Limitações do estudo 
 

 



Limitações do estudo 

 

108

 

 

 

No presente estudo, algumas limitações foram percebidas, no decorrer do processo de 

investigação.  

A opção pela coleta dos dados em prontuário e a observação participante, em 

detrimento de entrevistas aos profissionais de saúde envolvidos na atenção em diabetes 

mellitus, possibilitaram apreender aspectos relacionados às competências e atribuições destes 

quanto à utilização das recomendações do Protocolo de Atendimento em Hipertensão e 

Diabetes, no atendimento aos usuários com diabetes mellitus. No entanto, recomendam-se 

outros estudos que deem voz aos profissionais de saúde e usuários para melhor compreensão 

do problema investigado. 

Em relação ao componente resultado, também é importante reconhecer a importância 

da avaliação da satisfação dos usuários e profissionais quanto ao atendimento oferecido na 

Unidade. 

Nessa direção, propõe-se que estudos futuros sejam realizados abrangendo outros 

aspectos para a compreensão do fenômeno de avaliação de serviços de atenção aos usuários 

com diabetes mellitus, com vistas à comparação de resultados e ao alcance da qualidade do 

atendimento. 
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APÊNDICE A 
 

Formulário para coleta de dados referentes aos recursos materiais, medicamentos e 
insumos necessários para a atenção em diabetes mellitus  

  
RECURSOS MATERIAIS  
Há esfigmomanômetros de uso adulto?  (  ) sim   ( .)não 
Há esfigmomanômetros de uso adulto obeso?  (  ) sim   ( .)não 
Há balança?  (  ) sim   ( .)não 
Há régua antropométrica?  (  ) sim   ( .)não 
Há fita métrica?  (  ) sim   ( .)não 
Há monofilamento de Semmes Weinstein de 10g na unidade?  (  ) sim   ( .)não 
Há glicosímetro?  (  ) sim   ( .)não 
Há recipiente para armazenamento de materiais perfuro-cortantes?  (  ) sim   ( .)não 
MEDICAMENTOS   
Há glibenclamida 5mg comprimido? (  ) sim   ( .)não 
Há cloridrato de metformina 500 mg comprimido? (  ) sim   ( .)não 
Há cloridrato de metformina 850 mg comprimido (  ) sim   ( .)não 
Há glicazida 80 mg comprimido? (  ) sim   ( .)não 
Há insulina humana NPH – suspensão injetável 100 UI/mL? (  ) sim   ( .)não 
Há insulina humana regular – suspensão injetável 100 UI/mL? (  ) sim   ( .)não 
INSUMOS  (  ) sim   ( .)não 
Há luvas de procedimentos?  (  ) sim   ( .)não 
Há algodão?  (  ) sim   ( .)não 
Há fitas reagentes?  (  ) sim   ( .)não 
Há seringas de 1ml, com agulha acoplada para aplicação de 
insulina? 

 (  ) sim   ( .)não 

Há tiras reagentes de medida de glicemia capilar  (  ) sim   ( .)não 
Há lancetas para punção digital?  (  ) sim   ( .)não 
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APÊNDICE B 
 

Formulário para anotação de dados dos prontuários de saúde do usuário com diabetes 
mellitus 

 
Dados demográficos e clínicos 
Data de nascimento 
Sexo  ( ) mas ( ) fem 
Tipo de diabetes  Tipo 1 (  )  Tipo 2 (  ) 
Tempo de tratamento 
Acompanhamento médico ( ) médico generalista (  ) endocrinologista (  ) cardiologista (  ) outros(  ) 
especificar 
Tratamento medicamentoso   (  ) insulina     (     ) antidiabético oral 
 Comorbidades ( )HAS ( ) Obesidade ( ) Dislipidemia ( ) Cardiopatias 
Outros (especificar) 
Tratamento medicamentoso   (  ) insulina     (     ) antidiabético oral 
 Valores de parâmetros clínicos 
Peso(Kg)                               ( ) s/ registro 
Altura (cm)                              ( ) s/ registro 
Circunferência Abdominal                              ( ) s/ registro 
IMC                              ( ) s/ registro 
Valores de Pressão Arterial (mmHg)                              ( ) s/ registro 
Avaliação dos pés                             ( ) sim ( ) não 
Avaliação oftalmológica .............................( ) sim ( ) não 
Resultados de exames clínicos laboratoriais     
Hemoglobina A1c                      ( ) s/ registro 
Glicemia jejum                       ( ) s/ registro 
Glicemia pós prandial                      ( ) s/ registro 
Colesterol total                      ( ) s/ registro 
Fração de colesterol LDL                      ( ) s/ registro 
Fração de colesterol HDL                      ( ) s/ registro 
Triglicérides,                       ( ) s/ registro 
Creatinina                      ( ) s/ registro 
Uréia                      ( ) s/ registro 
Proteinúria de 24 horas                      ( ) s/ registro 
Microalbuminúria                      ( ) s/ registro 
 Registro terapêutica não medicamentosa  
Alimentação ( )sim ( ) não   n. 
Atividade física ( )sim ( ) não   n. 
Estratégias educativas ( )sim ( ) não  n. 
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APÊNDICE C 

-Roteiro observação de atendimento realizado por auxiliar de enfermagem 

 
 
Houve verificação dos níveis de pressão arterial ?   (  ) sim   (  )não 
Verificou-se peso?  (  ) sim   (  )não 
Mediu-se  a circunferência abdominal?   (  ) sim   (  )não 
Verificou-se os níveis de glicemia capilar da demanda espontânea da 
unidade de saúde? 

 (  ) sim   (  )não 

Foi realizada orientação sobre a importância das mudanças nos hábitos de 
vida, ligadas a alimentação? 

 (  ) sim   (  )não 

Foi realizada orientação quanto à prática de atividade física rotineira?   (  ) sim   (  )não 
Foi realizada orientação sobre os fatores de risco ligados a Diabetes 
Mellitus?  

 (  ) sim   (  )não 

Foi realizada orientação para agendamento de consultas e/ou retornos 
médicos? 

 (  ) sim   (  )não 

Foi realizada orientação para agendamento de enfermagem para os casos 
indicados? 

 (  ) sim   (  )não 

Foi realizada orientação quanto às solicitações de exames 
complementares, 

 (  ) sim   (  )não 

Observou-se a realização de cadastramento das pessoas com DM no 
HIPERDIA? 

 (  ) sim   (  )não 

Foi realizada orientação à pessoa com DM que procura a unidade sem 
agendamento prévio? 

 (  ) sim   (  )não 

 Outros. 
 
 

 (  ) sim   (  )não 
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APÊNDICE D 

Roteiro observação de atendimento realizado por  Enfermeiro 

 

Há realização de consulta de enfermagem?  (  ) sim   (  )não 
Há desenvolvimento de atividades educativas de promoção da saúde 
com todas as pessoas da comunidade? 

 (  ) sim   (  )não 

Há desenvolvimento de atividades educativas individuais ou em grupo 
com pessoas com diabetes mellitus, estabelecimento estratégias que 
possam favorecer a adesão ao tratamento? 

 (  ) sim   (  )não 

Há encaminhamento do enfermeiro, de pessoas com diabetes mellitus 
para consultas mensais, com o médico da equipe, dos indivíduos não 
aderentes, não controlados, portadores de lesões em orgãos-alvo 
(cérebro, coração, rins, vasos) ou com co-morbidades? 

 (  ) sim   (  )não 

Há encaminhamento do enfermeiro ,para consultas médicas, 
trimenstrais de pessoas com diabetes mellitus bem controlado sejam 
portadores de lesões em orgãos-alvo (cérebro, coração, rins, vasos) ou 
com co-morbidades?  

 (  ) sim   (  )não 

Há encaminhamento do enfermeiro para consultas médicas semestrais, 
dos indivíduos hipertensos controlados e sem lesões em orgãos-alvo ou 
com co-morbidades? 

 (  ) sim   (  )não 

Há orientação à usuário com diabetes mellitus que procura a unidade 
sem agendamento prévio? 

 (  ) sim   (  )não 

Outros.  
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APÊNDICE E 

Roteiro observação de atendimento realizado por farmacêutico 

 

Há dispensação de medicação mediante apresentação de receita até o 
retorno? 

 (  ) sim   (  )não 

 Há identificação e direcionamento de solução e prevenção de problemas 
relacionados aos medicamentos? 

 (  ) sim   (  )não 

Há orientação sobre uso correto das medicações orais: horário de tomada, 
dosagem, armazenamento?  

 (  ) sim   (  )não 

Há checagem insulinoterapia adequada: local de aplicação, horário, 
reutilização da seringa conforme protocolo, armazenamento, 
fornecimento de seringas de insulina? 

 (  ) sim   (  )não 

Há direcionamento de. caso novo de pessoa em insulinoterapia para 
atendimento de enfermagem? 

 (  ) sim   (  )não 

Há detecção de efeitos colaterais e interações medicamentosas  (  ) sim   (  )não 
Há fornecimento de glicosímetro, tiras reagentes e lancetas para pessoas 
em uso de insulina cadastrados na secretaria municipal de saúde?  

 (  ) sim   (  )não 

Há comunicação entre o farmacêutico, a equipe médica e de enfermagem 
,para preenchimento do protocolo e de automonitorização da glicemia?  

 (  ) sim   (  )não 

Há orientação quanto ao uso e a manutenção do glicosímetro, 
preenchimento do diário de automonitorização ,assim como o número de 
tiras a serem recebidas por mês, 

 (  ) sim   (  )não 

Há orientação quanto ao retorno mensal para fornecimento de 
medicamentos, tiras, lancetas e seringas 

 (  ) sim   (  )não 

Outros  (  ) sim   (  )não 
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APÊNDICE F 

Dados da observação de atendimento realizado por outros profissionais 

 

Identificação categoria profissional 
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ANEXO A 
Planta física da UBDS Dr. Marco Antônio Sahão 
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ANEXO B  
Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 




