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RESUMO
Estudo de caso único com o objetivo geral de avaliar a estrutura, o processo e o resultado da
atenção em diabetes no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão de Barbalha-Ceará. Da
amostra constaram 108 prontuários de saúde de usuários com diabetes mellitus tipo 2 e nove
profissionais envolvidos na atenção em diabetes. A coleta de dados desenvolveu-se no
período de julho a dezembro de 2011 utilizando-se de três fontes de evidências: prontuários
de saúde, mapas e observação direta. Para análise adotou-se Avaliação de Cuidados em Saúde
proposta por Donabedian (1980). Em relação à caracterização dos usuários, segundo se
constatou ,85,2% eram do sexo feminino, mediana de idade de 67 anos, tempo de tratamento
com mediana de 8 anos, 97,7% tinham hipertensão arterial, 91,6% estavam em
acompanhamento com endocrinologista, 46,3% em uso de antidiabético oral associado a antihipertensivo e insulina, 24,1% de aspirina e 23,1% de estatinas. Quanto ao componente
estrutura, a estrutura física contraria em parte o preconizado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, portanto, inadequada para atender plenamente as necessidades dos
usuários e dos profissionais. No tocante aos recursos materiais, medicamentos e insumos,
suprem as necessidades quanto às quantidades existentes. No referente ao componente
processo, as consultas de enfermagem não são baseadas na metodologia da assistência, as
médicas são centradas na relação queixa-conduta e as de nutrição na prescrição do plano e
educação alimentar. Orientações quanto à alimentação foram ofertadas aos usuários pelo
enfermeiro e médico, com ênfase na restrição do sal, do açúcar, das gorduras e na diminuição
dos carboidratos, enquanto os nutricionistas abordaram aspectos dos grupos alimentares, suas
substituições e regularidade dos horários das refeições. Apenas o endocrinologista orientou
sobre atividade física. Quanto às orientações sobre medicamentos, o enfermeiro foi o
principal responsável. Evidenciaram-se lacunas no inerente à oferta de orientações educativas
grupais pelos profissionais de saúde aos usuários. O exame dos pés dos usuários não fazia
parte do atendimento do endocrinologista e do enfermeiro. O auxiliar e o técnico de
enfermagem realizavam a verificação da glicemia capilar, da pressão arterial, do peso
corporal e da altura. Enquanto o recepcionista e o auxiliar de serviços gerais desempenharam
parte das suas competências técnicas, o auxiliar e o técnico de enfermagem apresentaram o
maior número de registros nos prontuários, seguidos pelo médico. Embora o registro das
consultas de nutrição tenha se revelado incipiente e as de enfermagem não tenham atingido a
totalidade dos prontuários, o registro da aferição da pressão arterial, da glicemia capilar e o do
peso é prática estabelecida na rotina do centro. Já o registro da altura e do índice de massa

corpórea foi incipiente, enquanto o da circunferência abdominal foi inexistente. No tocante ao
exame do pé e do olho, os percentuais de registro foram baixos no período investigado.
Segundo constatado, o registro de exames laboratoriais não alcançou a totalidade dos
prontuários investigados, mas o registro de orientações acerca da alimentação e atividade
física obteve percentuais expressivos no período estudado. Houve lacunas de registros quanto
a estratégias educativas grupais referentes ao tratamento medicamentoso e não
medicamentoso. Quanto ao componente resultado, constatou-se no ano de 2007 que o serviço
atendeu a exigência do indicador LDL colesterol < 100mg/dl, em 2008 cumpriu o
determinado para os indicadores hemoglobina A1c > 9%, A1c < 7% e o LDL < 100mg/dl.
Contudo, no ano de 2009, o único indicador alcançado foi o LDL < 100 mg/dl. Diante dos
resultados encontrados e compreendendo a avalição em saúde como instrumento para tomada
de decisão, ressalta-se a importância da atenção do gestor municipal, coordenação e
profissionais em reestruturar o referido centro em face das fragilidades constatadas.

Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde. Diabetes mellitus. Avaliação de processos e
resultados. Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT
This is a single case study that aimed to assess the structure, the process and the outcome of
diabetes care in the Integrated Center for Diabetes and Hypertension of Barbalha-CE, Brazil.
The sample consisted of 108 medical records of patients with diabetes mellitus type 2 and
nine professionals involved in diabetes care. Data collection was carried out from July to
December 2011, using three sources of evidence: medical records, maps and direct
observation. For the analysis, we used the Health Care Evaluation proposed by Donabedian
(1980). Regarding the characterization of users, we verified that 85.2% were female, median
age of 67 years, with median treatment time of 8 years, 97.7% had hypertension, 91.6% were
in endocrinology follow-up, 46.3% were using oral antidiabetic associated with
antihypertensive and insulin, 24.1% aspirin and 23.1% statins. Regarding the component
structure, the physical structure partly contradicts the recommendations of the National
Agency for Sanitary Vigilance, therefore inadequate to fully meet the needs of users and
professionals. As for the material resources, medicines and supplies, they met the needs
concerning the existing quantities. Regarding the component process, we verified that nursing
consultations are not based on the assistance methodology; medical consultations are centered
on the complaint-behavior relationship; and nutrition consultations in the plan prescription
and nutrition education. Guidelines on eating were offered to the users by nurses and doctors,
focusing on restriction of salt, sugar, fat and carbohydrates decrease, while nutritionists
approached aspects of the food groups, their replacements and regularity of mealtimes. Only
the endocrinologist advised about physical activity. Regarding the guidelines on medication,
nurses were the main responsible. We identified gaps inherent to the offer of group
educational guidelines to users by health professionals. The foot examination was not part of
the assistance of endocrinologists and nurses. The nurse assistants and technicians performed
the verification of blood glucose, blood pressure, body weight and height. The receptionist
and general services assistant played part of their technical skills, while the nurse assistants
and technicians presented the highest number of medical records, followed by doctors.
Although the register of nutrition consultations has proved incipient and the nursing
consultations have not fully reached the records, the register of blood pressure, blood glucose
and weight measurements are established practices in the daily routine of the center. The
register of height and body mass index was incipient, while waist circumference was
nonexistent. Regarding the foot and eye examination, the registration rates were low in the
investigated period. We found that the register of laboratory tests did not reach all the records

investigated, but the register of guidelines on diet and physical activity presented significant
percentage during the study period. There were gaps in records on the group educational
strategies concerning the medical and non-medical treatment. Regarding the component
outcome, we verified that in 2007 the service has met the requirement of the indicator LDL
cholesterol < 100mg/dl, in 2008 it has met the specific indicators for A1c hemoglobin > 9%,
A1c < 7% and LDL < 100 mg/dl. However, in 2009, the only indicator achieved was LDL <
100 mg/dl. Considering the results found and understanding the health services evaluation as
a tool for decision-making, we highlight the importance of the attention of the city manager,
coordination and professionals in order to restructure the center in study, given the
weaknesses noted.

Keywords: Health Services Evaluation. Diabetes Mellitus. Outcome and Process Assessment
(Health Care). Unified Health System.

RESUMEN
Estudio de caso único con el objetivo general de evaluar la estructura, el proceso y el
resultado de la atención en diabetes en el Centro Integrado de Diabetes e Hipertensión de
Barbalha-Ceará. La muestra consistió de 108 prontuarios de salud de usuarios con diabetes
mellitus tipo 2 y nueve profesionales implicados en la atención en diabetes. La recolección de
datos se desarrolló en el período de julio a diciembre de 2011 utilizando tres fuentes de
evidencias: prontuarios de salud, mapas y observación directa. Para análisis, se adopto la
Evaluación de Cuidados en Salud propuesta por Donabedian (1980). En relación a la
caracterización de los usuarios, según se constató, 85,2% eran de sexo femenino, media de
edad de 67 años, tiempo de tratamiento con media de 8 años, 97,7% tenían hipertensión
arterial, 91,6% estaban en seguimiento con endocrinólogo, 46,3% en uso de antidiabético oral
asociado a antihipertensivo e insulina, 24,1% de aspirina y 23,1% de estatinas. En cuanto al
componente estructura, la estructura física contraría en parte lo preconizado por la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria, por lo tanto, inadecuada para atender plenamente las
necesidades de los usuarios y de los profesionales. En lo tocante a los recursos materiales,
medicamentos e insumos, cubren las necesidades en cuanto a las cantidades existentes. En lo
referente al componente proceso, se evidenció que las consultas de enfermería no están
basadas en la metodología de la asistencia, las médicas están centradas en la relación quejaconducta y las de nutrición en la prescripción del plan y educación alimentar. Fueron
ofrecidas a los usuarios orientaciones en cuanto a la alimentación por el enfermero y el
médico, con énfasis en la restricción de la sal, del azúcar, de las grasas y en la disminución de
los carbohidratos, mientras que los nutricionistas abordaron aspectos de los grupos
alimentarios, sus substituciones y regularidad de los horarios de las comidas. Solamente el
endocrinólogo orientó sobre actividad física. En cuanto a las orientaciones sobre
medicamentos, el enfermero fue el principal responsable. Se encontraron lagunas en lo
inherente a la oferta de orientaciones educativas grupales por los profesionales de salud a los
usuarios. El examen de los pies de los usuarios no formaba parte del atendimiento del
endocrinólogo ni del enfermero. El auxiliar y el técnico de enfermería realizaban la
verificación de la glucemia capilar, de la presión arterial, del peso corporal y de la altura. En
cuanto el recepcionista y el auxiliar de servicios generales desempeñaron parte das sus
competencias técnicas, el auxiliar y el técnico de enfermería presentaron el mayor número de
registros en los prontuarios, seguidos por el médico. Aunque el registro de las consultas de
nutrición se haya se revelado incipiente y las de enfermería no hayan alcanzado la totalidad de

los prontuarios, el registro de la medición de la presión arterial, de la glucemia capilar y del
peso es una práctica establecida en la rutina del centro. Ya el registro de la altura y del índice
de masa corporal fue incipiente, mientras que el de la circunferencia abdominal fue
inexistente. En lo referente al examen del pié y del ojo, los porcentajes de registro fueron
bajos en el período investigado. Según constatado, el registro de exámenes laboratoriales no
alcanzó la totalidad de los prontuarios investigados, pero el registro de orientaciones sobre la
alimentación y actividad física obtuvo porcentajes expresivos en el período estudiado. Hubo
lagunas de registros en cuanto a estrategias educativas grupales referentes al tratamiento
medicamentoso y no medicamentoso. En cuanto al componente resultado, se constató que en
el año 2007 el servicio atendió la exigencia del indicador LDL colesterol < 100mg/dl, en 2008
cumplió lo determinado para los indicadores hemoglobina A1c > 9%, A1c < 7% y el LDL <
100mg/dl. Sin embargo, en el año 2009, el único indicador alcanzado fue el LDL < 100
mg/dl. Frente a los resultados encontrados y entendiendo la evolución en salud como
instrumento para la toma de decisiones, cabe resaltar la importancia de la atención del gestor
municipal, coordinación y profesionales en reestructurar el referido centro en virtud de las
fragilidades constatadas.

Palabras-clave: Evaluación de servicios de salud. diabetes mellitus. evaluación de procesos y
resultados. Sistema Único de Salud.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 O objeto do estudo e sua contextualização
As doenças crônicas não transmissíveis, consideradas epidêmicas na atualidade,
constituem sério problema de saúde pública, tanto nos países em desenvolvimento quanto nos
desenvolvidos. Tal realidade desencadeia marcantes consequências econômicas e sociais e
torna-se um desafio para os gestores e profissionais de saúde.
No Brasil, nas últimas décadas, as DCNTs passaram a determinar a maioria das
causas de óbito e incapacidades prematuras. Além de ultrapassarem as taxas de mortalidade
por doenças infecciosas e parasitárias, representam altos custos na atenção hospitalar do
Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2005).
De acordo com dados recentes, de todas as mortes ocorridas no Brasil em 2007,
58% foram atribuídas às doenças do aparelho circulatório, às doenças crônicas do aparelho
respiratório, ao câncer e ao diabetes. Estas são, pois, as mais importantes entre as
caracterizadas como doenças crônicas não transmissíveis (SCHMIDT et al., 2011).
Entre as DCNTs, o diabetes mellitus é relevante no contexto da saúde pública
mundial, em virtude da crescente incidência e prevalência nas populações. É uma doença
crônica que requer contínuos cuidados médicos e educação dos pacientes para o automanejo
com vistas a prevenir complicações agudas e reduzir o risco de complicações crônicas
(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2012a).
Em 1985, estimava-se existir 30 milhões de adultos com DM no mundo; em 1995
esse número chegou a 135 milhões, em 2002, atingiu 173 milhões e, em 2005, 240 milhões,
com projeção para a cifra de 300 milhões em 2030. Cerca de dois terços desses indivíduos com
DM residem em países em desenvolvimento, onde a epidemia é mais intensa, com crescente
proporção de pessoas acometidas em faixas etárias mais jovens (WILD et al., 2004). Segundo a
Organização Mundial da Saúde (2003), essa doença se tornará uma das principais causas de
morte e incapacidade no mundo, nas próximas duas décadas.
No Brasil, o estudo multicêntrico realizado no período de 1987 a 1989 encontrou
prevalência de DM de 7,6% na faixa etária de 30 a 69 anos, e de 17,4%, na de 60 a 69 anos.
Dessa maneira, aponta a relevância de medidas de prevenção e controle para esta doença no
cenário de saúde (MALERBI; FRANCO, 1992).
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Conforme estimativas, em 2025, existirão cerca de oito milhões de indivíduos
com DM no Brasil como resultado do crescimento e envelhecimento populacional, maior
urbanização e crescente prevalência da obesidade e do sedentarismo (BRASIL, 2006a).
Segundo dados recentes, a taxa de mortalidade por diabetes mellitus, na faixa
etária de 30 a 70 anos, atingiu o patamar de 248 mortes por 100.000 habitantes no ano de
2008 ( WORLD HEALTH STATISTICS,2012).
Além de contribuir diretamente no perfil de morbimortalidade da população,
acrescente-se a estreita relação do DM com o surgimento de doenças vasculares e sua
associação a substancial morte prematura por vários tipos de câncer, doenças infecciosas,
causas

externas

e

doenças

degenerativas

(THE

EMERGING

RISK

FACTORS

COLLABORATION, 2010, 2011).
Outro aspecto considerado importante diz respeito ao elevado número de internações
por DM registrado pelo Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde, além dos
gastos econômicos na ordem de R$ 39 milhões em hospitalizações no SUS (BRASIL, 2001a).
Como consta em Rosa (2008), entre os anos de 1999 e 2001, o Ministério da Saúde destinou 2,2%
do seu orçamento anual para a cobertura de gastos gerados por essas internações.
Estudo recente sobre os custos do tratamento ambulatorial do DM na perspectiva
do sistema público de saúde brasileiro, conduzido pela Sociedade Brasileira de Diabetes em
oito cidades de diferentes regiões, mostrou um custo médio de 2.951,00 reais por
paciente/ano; destes, 63% foram diretos e 37% indiretos. Ainda como o estudo mostrou, o
aumento da duração da doença e a presença de complicações crônicas elevaram
significativamente estes custos (BAHIA et al.,2011).
Tais fatos evidenciam, de forma incontestável, os problemas relativos ao DM no
contexto da saúde pública mundial e sugerem a importância do manejo rigoroso da doença na
prevenção de complicações e melhoria da qualidade de vida dos acometidos. Segundo
expressivos estudos revelaram, o acompanhamento sistemático dos indivíduos com DM e o
tratamento intensivo da doença melhoram o controle metabólico e reduzem as complicações
crônicas da doença (UNITED KINGDOM PROSPECTIVE DIABETES STUDY GROUPUKPDS 33, 1998a; UKPDS 34, 1998b; STRATTON et al., 2006; GAED et al., 2003; GAED et
al., 2008; ADVANCE COLLABORATIVE GROUP et al., 2008; DUCKWORTH et al., 2009).
Neste contexto, diante da relevância do acompanhamento sistemático do DM à luz
das evidências científicas, diversos projetos e programas internacionais foram implantados, tais
como o Programa de Enfermidades não Transmissíveis da Divisão de Prevenção e Controle de
Enfermidades, da Organização Pan-Americana de Saúde, direcionado aos indivíduos com DM
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tipo 2; o Projeto Carmen-Conjunto de Acciones para Reducción Multifactorial de las
Enfermedades No-Transmisibles nas Américas; o Programa Staged Diabetes Management, nos
Estados Unidos,Diabetes Education Study Group, na Europa, o Countrywide Integrated Non
Communicable Diseases Intervention, na Europa e Canadá, o United States-Mexico Border
Diabetes Prevention and Control Project nos Estados Unidos e México, entre outros (MAZZE
et al., 2001; NISSINEN; BERRIOS; PUSKA, 2001; OPAS, 2002, 2003; MALDONATO, 2005).
Ressalta-se ainda iniciativa da OMS no tocante à elaboração de Estratégias de
Atenção à Saúde para as DCNTs, no qual o DM está incluído, por meio de três projetos:
Cuidados inovadores para as condições crônicas, Estratégias de melhoria da adesão e Atenção
primária para as doenças crônica. As estratégias de atenção à saúde para as DCNTs visam
aperfeiçoar os mecanismos de prevenção e controle dessas doenças nos sistemas de saúde de
todo o mundo (OMS, 2003).
Recentemente a Organização Mundial da Saúde elaborou o projeto Plano ação:
Estratégia Global para a Prevenção e Controle de Doenças não Transmissíveis com vistas a
orientar os estados, governos e parceiros internacionais a trabalhar para a prevenção de
doenças cardiovasculares, respiratórias e DM a partir de estratégias mundiais com base no
conhecimento científico atual (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008).
No Brasil, além da participação em projetos internacionais referentes às DCNTs de
modo geral, uma das iniciativas para a organização da atenção às pessoas com DM ocorreu em
1985, mediante a elaboração do Plano Nacional de Prevenção e Controle do Diabetes Mellitus,
que resultou na implantação do Programa Nacional de Educação e Controle do Diabetes
Mellitus, em 1988 (BRASIL, 1988).
Nesse mesmo ano, a Constituição Federal Brasileira criou o Sistema Único de
Saúde como resultado de um movimento democrático para a organização e a transformação
da oferta de assistência de saúde. O sistema foi organizado tanto de princípios doutrinários - a
universalidade, a autonomia e a equidade- como de princípios organizativos- 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 n.º 8080 – Lei Orgânica da Saúde, de 19 de setembro de
1990, que regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, fixou que a
assistência à saúde deve abranger a prevenção, proteção e recuperação por meio da integração
de ações assistenciais e de atividades preventivas, com a participação da comunidade na
gestão do SUS (BRASIL, 1990).
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Atrelada às Normas Operacionais Básicas editadas pelo governo federal, essa lei
possibilitou a operacionalização do SUS no concernente aos direcionamentos dos seus
princípios doutrinários e organizativos nas três esferas do governo. Desse modo, estabeleceu
as competências e as condições necessárias para que os estados e os municípios assumissem
as novas atribuições no processo de implementação do sistema (BRASIL, 1990).
Para cumprir os pressupostos deste arcabouço legislativo, o SUS se mantém em
constante movimento na agregação de conhecimentos científicos das ciências da saúde,
ciências sociais e econômicas. Ademais, emprega evidências científicas atualizadas acerca do
manejo das doenças e propõe medidas e tratamentos voltados à maximização da saúde.
Assim, está em fase de consolidação da sua organização como sistema de saúde
descentralizado com ênfase na gestão do sistema de saúde municipal, direcionado pelas
Normas Operacionais de Assistência à Saúde (STARFIELD, 2002; BRASIL, 2007a).
Neste sentido, o Ministério da Saúde, em continuidade aos esforços para a
reorganização da atenção em saúde, aprovou, mediante a Portaria n.º 648 de 28 de março de
2006, a Política Nacional de Atenção Básica, determinando a revisão das diretrizes e normas
para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família e o Programa
Agentes Comunitários de Saúde (BRASIL, 2006b).
Nos dias atuais, encontra-se estabelecida uma rede de serviços e ações de saúde
articulada entre os diversos níveis hierárquicos complementares de atenção à saúde que abrangem
a atenção básica, de média e de alta complexidade. Torna-se, pois, fundamental o conhecimento e
a discussão, pelos gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade,
com vistas à adequada implementação das suas ações em complementação da atenção básica.
Assim, o sistema público de saúde no Brasil, deverá atender integralmente a população e não se
converter em um “SUS para pobres” (BRASIL, 2007b).
Em referência à questão particular do DM no cenário brasileiro, a atenção à saúde
direcionada para as necessidades dos usuários a partir da implantação do SUS até o final da
década de 1990 foi considerada fragmentada e descontinuada, tanto nos aspectos clínicos
como nas ações de promoção da saúde e redução dos fatores de risco. Apesar das experiências
municipais exitosas quanto à garantia do acompanhamento dos casos de DM no contexto da
atenção básica, observou-se, em grande parte do país, a falta de vínculo entre os acometidos
por esse agravo e as unidades de saúde. Frequentemente, o atendimento ocorria de modo
descontinuado nos serviços de urgência e emergência, sem a garantia da identificação de
lesões em órgãos alvo e do tratamento adequado em cada caso (BRASIL, 2004b).
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Diante de tal constatação, o MS, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade
associada ao DM e hipertensão arterial sistêmica e de reorganizar a atenção a essas doenças no
SUS, assumiu o compromisso de elaborar e implementar o Plano de Reorganização da Atenção
à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, em parceria com as sociedades científicas de
cardiologia, hipertensão arterial, diabetes mellitus, nefrologia, entidades nacionais de pessoas
com DM e HAS, membros do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho
Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (BRASIL, 2001a).
O plano em pauta foi subdividido em quatro etapas: capacitação de multiplicadores
para a atualização de profissionais da rede básica na atenção à HAS e ao DM; realização de
campanhas de informação e de identificação de casos suspeitos de HA e DM; confirmação
diagnóstica e tratamento da doença e vinculação e cadastramento dos usuários às unidades
básicas de saúde e às equipes de saúde da família para acompanhamento ambulatorial
sistemático, clínico e laboratorial (BRASIL, 2001a).
Após três anos da implementação do mencionado plano, o MS e a OPAS
avaliaram as quatro etapas trabalhadas, considerando a abrangência e o impacto na
organização dos serviços de saúde para a atenção ao usuário com hipertensão arterial e
diabetes mellitus (BRASIL, 2004b).
Conforme o processo de avaliação apontou, o plano teve um papel indutor de
mudanças no tocante à assistência ao usuário na atenção básica dos municípios participantes.
Essas mudanças foram relacionadas à incorporação dos prontuários, desenvolvimento de
orientações educativas, maior agilidade dos agendamentos para as consultas médicas, inclusão
da consulta de enfermagem, visita domiciliar e dispensação de medicamentos. Além disso,
permitiu-se a vinculação dos casos novos diagnosticados nas Unidades Básicas de Saúde,
número elevado de profissionais de saúde motivados e envolvidos na detecção e controle da
doença e confirmação de estimativas sobre a prevalência do DM no Brasil (BRASIL, 2004b).
No entanto, foram apontadas limitações quanto à extensão da cobertura da
campanha para o rastreamento do DM e à continuidade do acompanhamento dos casos
detectados, além da falta de informações sobre a qualidade e a eficiência dos cuidados
oferecidos pelas redes municipais de saúde no atendimento dos usuários com HA e DM
(BRASIL, 2004b).
Nesta direção, diante da problemática das DCNTs no Brasil e da necessidade de
ampliação das ações relativas às doenças crônicas, entre as quais o diabetes está inserido, em
2005, o MS, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, após consulta aos estados e
municípios, publicou a Agenda de prioridades para implementação da vigilância, prevenção e
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controle das DCNTs, iniciativa importante para a organização e a estruturação da área no MS,
nas Secretarias Estaduais de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde (BRASIL, 2005).
Em 2008, o MS lançou as Diretrizes para a Vigilância de DCNTs, Promoção,
Prevenção e Cuidado, incluídas como diretrizes de trabalho entre as diversas áreas do MS. No
ano de 2011, em sintonia com os esforços globais, o MS preparou o Plano de Ações
Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil, 20112022, o qual integra ações do setor saúde e outros setores (BRASIL, 2008a, 2011).
Referido plano aborda as quatro principais DCNTs (doenças do aparelho
circulatório, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes) e os fatores de risco tabagismo,
consumo nocivo de sal, inatividade física, alimentação inadequada e obesidade e tem como
objetivo “promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas,
integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e controle das DCNT e
seus fatores de risco e fortalecer os serviços de saúde voltados para a atenção aos portadores
de doença crônica” (BRASIL, 2011, p. 68).
Pelo exposto, reiteram-se os esforços do governo federal na melhoria da saúde da
população brasileira ao introduzir, no país, um sistema de saúde moderno e inédito no mundo.
A configuração do SUS como sistema de saúde nas três esferas do governo e notadamente em
nível municipal mostrou urgência de revisão das concepções acerca da organização dos
serviços de saúde. Dessa forma, os municípios brasileiros começaram a planejar um novo
modo de estabelecer ações para atender às necessidades de saúde da população, de acordo
com uma agenda nacional de metas em saúde (BRASIL, 2007a).
Em meio às mudanças provocadas e imprescindíveis no âmbito da atenção em saúde
advindas da iniciativa do governo federal, o município de Barbalha, localizado na região do
Cariri, interior do Estado do Ceará, implantou, em agosto de 1999, o Centro Integrado de Diabetes
e Hipertensão, revelando a adesão promissora dos gestores do município às diretrizes da política
de regionalização. O CIDH foi criado como Centro de referência para consolidar a assistência em
diabetes mellitus e hipertensão arterial no nível de atenção secundária à saúde e assim
complementar os serviços prestados pelas Unidades Básicas de Saúde (BARBALHA, 2003).
Por atenção em saúde em nível secundário entende-se aquela prestada por meio de
uma rede articulada de unidades especializadas (ambulatórios, centros de referências em
diversas áreas e hospitais). Desse modo, garante acesso à população sob sua gestão, e, ao
mesmo tempo, deve funcionar de forma articulada e integrada aos demais níveis de atenção,
para assim proporcionar os melhores resultados aos usuários (MENDES, 2007, 2008).
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Em 2002, o CIDH, pela equipe multiprofissional de saúde e coordenação, iniciou
a elaboração de um protocolo clínico, com base nas recomendações do Plano de
Reorganização da Atenção em HAS e DM e nas especificidades da região de interesse.
Concluído em 2003, este protocolo passou a direcionar o atendimento aos usuários. A
elaboração de protocolos clínicos foi apontada como relevante na implementação do Plano de
Reorganização à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus por favorecer a otimização da
atenção à saúde oferecida aos usuários. Trata-se de documentos que têm como norteadores os
consensos de sociedades científicas, os resultados de pesquisas, bem como o relato de
experiências bem sucedidas nos estados e municípios (TOSCANO, 2004).
De acordo com o MS, a definição e construção de protocolos clínicos, que incluam as
recomendações relacionadas ao manejo específico de cada doença, com definição da terapêutica
medicamentosa adequada, dos insumos e estratégias diagnósticas disponíveis e dos procedimentos
adaptados às diversas especificidades regionais, mostram-se extremamente necessárias, sobretudo
no contexto das doenças crônicas (BRASIL, 2008a).
O Protocolo de Atendimento do CIDH é um documento cuja finalidade é a
sistematização das ações de saúde em DM e HAS, com vistas a melhorar a qualidade de vida
e de saúde dos usuários e, no contexto da gestão, minimizar os custos com internações e
procedimentos de alta tecnologia. Nesse documento encontra-se o fluxo de atendimento em
saúde ao usuário com DM e HAS, no qual a realização de atividades educativas, por meio de
orientações em saúde individuais e/ou grupais se constitui como elemento-chave, devendo ser
executadas pelos profissionais médicos, enfermeiros e nutricionistas. Consta ainda a
composição da equipe de saúde e de apoio para atendimento aos usuários cadastrados e
acompanhados no referido serviço, com descrição das suas atribuições e competências, que
foram elaborados com base nas orientações do Ministério da Saúde no tangente à organização
da atenção em DM e HAS (BARBALHA, 2003).
Ainda como exposto em Barbalha (2003), além disso, esse protocolo descreve as
ações desenvolvidas com os usuários e familiares, como as campanhas de orientações quanto
à doença e comemorações de dias festivos. Descreve os aspectos fisiopatológicos, de
classificação, de diagnóstico e metas de controle a serem alcançados pelos usuários e
perseguidos pelos profissionais de saúde. Ainda relaciona os exames laboratoriais mínimos
para o acompanhamento dos usuários, especificando o intervalo recomendando para as
devidas solicitações.
Quanto à solicitação dos exames laboratoriais mínimos, segundo o protocolo
recomenda, o médico e o enfermeiro são os responsáveis por suas solicitações, desde que
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definidos pelo médico da equipe. Os exames incluem: hemoglobina A1c, glicemia plasmática,
ureia, creatinina, triglicerídeos, colesterol total e frações e sumário de urina. Os demais
exames de avaliação da função renal, como outros necessários, são de competências do
médico. No referente ao plano de tratamento para usuários com DM 2 e diabetes mellitus tipo
1, inclui o tratamento não medicamentoso, com ênfase na orientação dietética, estímulo à
atividade física, redução de peso e abandono do tabagismo, a ser orientado pelos profissionais
médico, nutricionista e enfermeiro, devidamente capacitados. Em relação ao tratamento
medicamentoso, descreve os algoritmos para os usuários com DM1 e DM2, ambos associados
ao tratamento não medicamentoso (alimentação e atividade física). Neste item são descritas as
classes de medicamentos orais e tipos de insulinas disponíveis, com seu mecanismo de ação e
esquema terapêutico (BARBALHA, 2003).
Sobre os critérios de encaminhamento para os serviços de maior complexidade, o
protocolo se refere aos encaminhamentos para os hospitais, Centro de Atenção Psicossocial,
Centro de Especialidades Odontológicas, entre outros, com formulário preenchido e assinado
pelos profissionais médicos e/ou enfermeiros. Nesse protocolo também estão descritas de
forma detalhada as normas de reutilização e distribuição de seringas e agulhas descartáveis,
para uso domiciliar, além da avaliação dos pés dos usuários mediante um fluxograma
estabelecido (BARBALHA, 2003).
Apesar dos esforços despendidos neste serviço para reorganizar as ações inerentes
ao atendimento aos usuários com DM2, na prática, ainda se observam pessoas com controle
glicêmico, pressórico e lipídico aquém do preconizado nos consensos. Inegavelmente, o bom
controle é a meta desejada pelos profissionais envolvidos na atenção em DM e, como tal,
depende de inúmeros fatores, alguns relacionados ao usuário, outros, ao serviço de saúde e
outros, ao contexto social no qual o cuidado é processado.
Embora todos estes fatores tenham sua importância e estejam interrelacionados,
interessa, na presente proposta, a avaliação de um serviço de saúde, mais precisamente, do
CIDH de Barbalha-Ceará. Passados treze anos da sua criação e nove anos da utilização do
protocolo de atendimento ao usuário com DM e HA, o serviço ainda não foi avaliado. Esta é
uma necessidade imperativa para o redirecionamento das ações ali desempenhadas. Contudo,
a descentralização das ações e serviços de saúde para o sistema municipal, na qual os
municípios assumem novas responsabilidades diante dos problemas de saúde locais, exige o
desenvolvimento de competências passíveis de ser subsidiadas pelo contexto que a avaliação
pode propiciar aos serviços de saúde (BRASIL, 2007a).
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O desenvolvimento de pesquisas sólidas em uma perspectiva científica, porém, ao
mesmo tempo, viáveis e com legitimidade e aplicabilidade, configura-se como um dos grandes
desafios para o conhecimento científico em geral e para a saúde coletiva, em particular. Tal
desafio está representado pela necessidade urgente da implementação de conhecimentos,
métodos e tecnologias que deem suporte ao pleno desenvolvimento do Sistema Único de Saúde.
Nessa perspectiva, a investigação em serviços de saúde assume especial relevância, sobremodo
por se propor a produzir conhecimento sobre os sistemas e serviços com o objetivo de orientar o
desenho de políticas e a melhoria do desempenho em saúde (BRASIL, 2007a).
Além disso, estudos avaliativos das iniciativas municipais de reorganização da
atenção à saúde dos usuários com esses agravos ainda são escassos. As tendências da
produção científica e inovações no campo da avaliação em saúde no Brasil têm enfoque maior
nos projetos e programas trabalhados na atenção básica, com ênfase na Estratégia Saúde da
Família, destacando a acessibilidade, efetividade, satisfação dos usuários e o monitoramento
das ações (SANTOS et al., 2010).
Acrescente-se a essa justificativa o fato de o MS reforçar a necessidade de
avaliação dos serviços de saúde pelos municípios no tocante à aferição dos resultados e,
assim, obter subsídios para redirecionar o planejamento das ações em saúde. Ainda, a
Sociedade Brasileira de Diabetes, de acordo com as normas de agência reguladora de controle
de qualidade de outro país, sugeriu critérios e metas a serem seguidos na avaliação da
qualidade dos serviços ou de profissionais envolvidos na atenção em DM no país (SBD,
2009a; NATIONAL COMMITTEE FOR QUALITY ASSURANCE, 2006, 2009).
Pelo exposto, reitera-se o interesse pela avaliação do Centro Integrado de Diabetes
e Hipertensão de Barbalha-CE, a partir do recorte – estrutura, processo e resultado,
complementado pelos critérios e metas da SBD (2009a). Com isto, intenciona-se promover o
fortalecimento das abordagens metodológicas da pesquisa avaliativa em saúde de modo a
constituir-se em um referencial teórico-prático em nível local como também para outras
regiões e instituições. Igualmente, a presente proposta constituirá uma oportunidade para uma
discussão mais abrangente quanto ao papel do serviço em pauta dentro de um processo não
somente de atenção ao diabetes e prevenção de outras comorbidades e complicações, mas,
também, de promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.
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2 AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE: instrumento para tomada de decisão
Antes de discorrer sobre a avaliação de serviços de saúde, cabe esclarecer o
sentido dos temos avaliação e serviços de saúde. O primeiro deriva do verbo avaliar que
significa fazer a apreciação, ajuizar. Portanto, avaliação diz respeito ao ato ou efeito de
avaliar, apreciar, analisar, podendo ser usada em vários contextos, ou seja, nas escolas, nas
universidades, nas empresas, nas instituições, entre outros, para avaliar o processo ensinoaprendizagem, as pessoas, as competências e a qualidade dos serviços (FERREIRA, 2009).
Na ótica de estudiosos da avaliação, “avaliar consiste fundamentalmente em fazer
um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um dos seus
componentes com o objetivo de ajudar na tomada de decisões” (CONTANDRIOPOULOS et
al., 1997, p. 31).
No início do ano 2000, a avaliação foi considerada como uma possibilidade de
voltar-se ao cotidiano e, a partir disso, estabelecer ações concretas, com um significado e uma
construção coletiva. Posteriormente, como os autores afirmam, a avaliação em saúde é um
instrumento de planejamento e gestão fundamentado em um julgamento explícito e dinâmico
que, ao seu final, gera um movimento de transformação nas práticas e nos serviços de saúde
com vistas a uma qualidade previamente almejada (TANAKA; MELO, 2000, 2001).
A avaliação é conceituada como processo de determinação sistemática e objetiva da
relevância, efetividade, eficiência e impacto de atividades fundamentadas em seus objetivos. É
um processo organizacional para implementar atividades e para colaborar no planejamento,
programação e tomada de decisão (OMS, 2000).
Ademais, a avaliação pode ser referida como um conhecimento produzido no
campo teórico-metodológico aplicável a objeto quando há a necessidade de emitir um
julgamento de valor (HARTZ, 1997). Constitui um instrumento essencial de apoio à gestão
pela sua capacidade de melhorar a qualidade da tomada de decisão (NOVAES, 2004;
CONTANDRIOPOULOS, 2006).
Por sua vez, compreende-se por serviços de saúde uma vasta gama de estruturas
organizacionais e técnicas extremamente diversificadas e complexas, incluindo desde
consultórios individuais e unidades básicas até hospitais terciários e especializados, bem
como serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. A condição primordial para sua
identificação é ser o espaço onde se localizam os profissionais e as tecnologias materiais
responsáveis pela realização da atenção à saúde da população (NOVAES, 2004; TANAKA;
TAMAKI, 2012).
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Neste prisma, considerando a complexidade e a utilidade dos serviços de saúde e
por sua gestão constituir uma prática administrativa cuja finalidade é otimizar o
funcionamento das organizações de forma a obter o máximo de eficiência, eficácia e
efetividade, é necessário a institucionalização da avaliação na gestão dos serviços de saúde
(TANAKA; MELO, 2008; TANAKA; TAMAKI, 2012).
Conforme o MS enfatiza, avaliação de um serviço de saúde é fundamental para
implementação de ações aptas a otimizar seu desempenho

à população, uma vez que

contribui para estimar o quanto o serviço logrou alcançar os objetivos propostos, além de ser
um instrumento para subsidiar a implementação de medidas destinadas a qualidade das
atividades atuais do serviço (BRASIL, 2007c).
Como o MS acrescenta, a avaliação de serviços de saúde tem como pressuposto “a
avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e resultados
relacionados ao risco, acesso e satisfação dos usuários frente aos serviços públicos de saúde
na busca da resolubilidade e qualidade” (BRASIL, 2004c, p. 5).
Essa avaliação é pautada na análise de atributos relacionados com as
características das práticas ou ações de saúde. Assim, os atributos da avaliação dos serviços
de saúde podem ser agrupados conforme a disponibilidade e a distribuição social dos
recursos, isto é, avaliação da cobertura, acessibilidade e equidade; os efeitos das ações e
práticas de saúde ofertadas- eficácia, efetividade e impacto; os custos dessas ações e práticaseficiência; a adequação das ações e práticas ao conhecimento técnico e científico vigente e a
percepção dos usuários sobre as práticas de saúde-satisfação dos usuários acerca das práticas
de saúde do serviço (DONABEDIAN, 1988).
Ainda sobre o foco da avaliação de serviços de saúde, estudiosos do assunto
ressaltam que a avaliação do trabalho em saúde e dos resultados das ações ali desenvolvidas é
decorrente de um monitoramento realizado mediante a obtenção de informações produzidas
no cotidiano da atenção à saúde. Assim, a avaliação poderá ser referente à organização dos
serviços de saúde, como também à relação cliente/profissional de saúde no tratamento e
acompanhamento ambulatorial das suas necessidades de saúde (FELISBERTO, 2004;
FIGUEIRÓ; FRIAS; NAVARRO, 2010).
Embora a avaliação tenha como característica marcante a diversidade de
terminologias e possibilidades de expressão, as definições convergem de forma indissociável
ao processo de tomada de decisão e à ideia de qualidade, que está presente em todos os tipos
de avaliação, porquanto tem como característica nuclear o estabelecimento de um juízo, a
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atribuição de valor a alguma coisa que, quando positiva, significa ter qualidade, na acepção
atual do tema (DONABEDIAN, 1990).
Neste contexto, a qualidade dos serviços pode ser verificada por meio de
indicadores, compreendidos como medidas quantitativas utilizadas com vistas a monitorar e
avaliar a qualidade dos cuidados prestados ao usuário e as atividades dos serviços. Além
disso, os indicadores apontam dados da realidade e refletem as mudanças ocorridas, estando
intimamente ligados às políticas e metas a serem alcançadas pela avaliação da qualidade dos
serviços de saúde (TRONCHIN et al., 2009).
A Organização Mundial da Saúde (2003) mostra a importância da busca pela
qualidade nos serviços de saúde, os quais devem ser focalizados nos usuários, ser seguros
para estes e para os profissionais de saúde. Ademais, devem ser baseados em evidências
científicas, prestados em concordância com padrões predefinidos e submetidos a medidas de
desempenho nos níveis de estrutura, processos e resultados. Afirma ainda que o controle de
qualidade garante a utilização adequada dos recursos, a provisão de tratamento efetivo e
eficiente por parte dos prestadores e resultados favoráveis para o paciente.
Nesse sentido, a avaliação de serviços de saúde abrange o atributo qualidade,
considerado o grau segundo o qual os cuidados ao usuário aumentam a possibilidade da
recuperação desejada e reduzem a probabilidade da ocorrência de eventos inesperados
(JOINT COMMISSION ON ACREDITATION OF HEALTHCARE ORGANIZATION,
1989). Todavia, não se trata de um atributo abstrato, uma vez que é construído pela
avaliação assistencial, envolvendo a análise da estrutura, do processo e do resultado
(DONABEDIAN, 1980).
Todavia, a avaliação da qualidade em saúde deve basear-se numa multiplicidade
de informações, tais como a eficácia técnica, o custo-efetividade e as percepções dos
pacientes e de outros atores envolvidos no processo. Somente quanto forem integradas
reciprocamente, poderão oferecer uma resposta adequada às necessidades dos usuários dos
serviços de saúde (SERAPIONE, 2009).
Ainda, a definição de qualidade permeia uma complexa relação entre a cultura
organizacional da instituição prestadora de serviços e as necessidades e expectativas da
clientela a quem se pretende satisfazer, podendo ser mensurada por meio da avaliação
(MORAIS et al., 2008).
Por sua vez, o termo sempre converge para definições que evidenciam a
importância de adequar os objetivos das organizações às necessidades dos seus clientes.
Ainda sobre a qualidade, vale destacar que a Agência Americana de Controle de Qualidade
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estabeleceu metas e pontuações passíveis de ser utilizadas para os interessados em avaliar a
qualidade dos serviços (MEZOMO, 2001).
Nesta perspectiva, em um país de dimensões continentais como o Brasil, a
avaliação sistemática da qualidade dos serviços de saúde disponíveis para os usuários
atendidos pelo SUS, envolvendo os critérios ora citados, significa um desafio de grandes
proporções. Tal desafio requer o desenvolvimento e a implantação de mecanismos de
avaliação nos diversos níveis de assistência em saúde.
Nesta direção, nos anos 1990,com a publicação da Lei Orgânica da Saúde no
tangente à área de serviços de saúde, iniciou-se um movimento de iniciativas governamentais
e não governamentais com vistas a introduzir o conceito de qualidade na assistência à saúde e
assim criar a área da avaliação em serviços de saúde no SUS. Objetivava-se desenvolver um
modelo de avaliação, disseminar conceitos de qualidade e estimular os serviços de saúde a
alcançar padrões mais elevados de assistência (BRASIL, 1990).
No final da década de 1990, surgiram as Agências Regulatórias no contexto da
reforma do Estado Brasileiro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária instituída pela Lei
n.º 9.782/99, que definiu sua estrutura organizacional, modelo de gestão, cargos, funções,
patrimônios e receitas. Em agosto de 2000, a Portaria ANVISA n.° 593 fixou a estrutura da
ANVISA e seu regimento interno. Neste mesmo ano, a área de serviços de saúde foi
reestruturada com base nos conceitos de estrutura, processo e resultado segundo Donabedian e
foi criada a Gerência Geral de Avaliação em Serviços de Saúde, com início das suas
atividades em 2001 (BRASIL, 1999; COSTA, 1999).
No ano de 2000 foi criada a Coordenação de Acompanhamento e Avaliação da
Atenção Básica, com o propósito de formatar e conduzir os processos avaliativos relacionados
a esse nível de atenção. A partir de 2003 implantou-se a Política Nacional de Monitoramento
e Avaliação da Atenção Básica no país com o objetivo maior de contribuir com a
institucionalização da avaliação na atenção básica do SUS, apoiando o processo de tomada de
decisão para a gestão do SUS nos diversos níveis. Prestava contas à sociedade e produzia
conhecimentos (BRASIL, 2001b, 2003, 2004d).
Ainda em 2003, a Secretaria de Atenção à Saúde do MS, por meio do seu
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, reformulou o Programa Nacional
de Avaliação de Serviços Hospitalares, fundado em 1998 e desenvolvido nos anos de 2001 e
2002. Esta reformulação tornou o programa mais amplo para poder ser aplicado nas diversas
modalidades dos serviços de saúde. Em 2004, o PNASH passou a ser denominado de Programa
Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde e foi concebido com o objetivo de avaliar os
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serviços de saúde do SUS nas dimensões de estruturas, processos e resultados relacionados ao
risco, acesso e satisfação dos usuários frente aos serviços de saúde (BRASIL, 2004c).
Recentemente, o MS lançou o Índice de Desempenho do SUS, 2012, ferramenta
que avalia o acesso e a qualidade dos serviços de saúde no país nos diferentes níveis de
atenção (básica, especializada ambulatorial e hospitalar de urgência e emergência). Cabe-lhe
verificar como se encontra a infraestrutura da saúde para atender as pessoas e se os serviços
ofertados têm a capacidade de dar as melhores respostas aos problemas de saúde da população
(BRASIL, 2012).
O IDSUS avalia, com pontuação de 0 a 10, os municípios, as regiões, os estados e
o país, com base em 24 indicadores. Destes, quatorze avaliam o acesso e os outros dez medem
a efetividade dos serviços. Como proposto, o levantamento de dados para a divulgação do
IDSUS 2012 deverá ocorrer a cada três anos. O IDSUS 2012 servirá como instrumento de
monitoramento e avaliação dos serviços de saúde para que os gestores dos níveis federal,
estadual e municipal tomem decisões favoráveis ao aprimoramento das ações de saúde
pública no país (BRASIL, 2012).
Nesse prisma, a avaliação como componente da gestão em saúde tem atualmente
um reconhecimento traduzido em existência de múltiplas iniciativas voltadas para sua
implementação nas diversas dimensões do SUS, tendo como propósito fundamental dar
suporte aos processos decisórios no âmbito desse sistema.
Como evidenciado, nas últimas décadas a qualidade dos serviços de saúde tem
ganhado magnitude e seu significado é alvo de constante construção conceitual e
metodológica. Definir níveis de qualidade em saúde é de uma complexidade ímpar, em face
da peculiaridade das instituições de saúde. Além disso, a busca da qualidade da atenção em
saúde tornou-se um processo coletivo e a sociedade exige, a cada dia, a qualidade dos serviços
a ela dispensados, sobretudo por instituições públicas. Estes são, pois, levados a perseguir
efetivos meios para mensurar os serviços prestados (PENA; MELLEIRO, 2012).
Diante das questões ora discutidas, percebe-se que a tarefa de avaliar, tão
necessária quanto complexa, requer o empenho de todos os atores de saúde com o
compromisso de mudanças na direção de uma maior efetividade dos serviços de saúde.
Assim, ante a importância da avaliação no contexto da saúde pública brasileira, cada vez mais
se infere urgência da sua incorporação na prática de gestão dos serviços de saúde e
consequentemente o desenvolvimento de pesquisas capazes de contemplar as diversas facetas
desse processo.
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3 REVISÃO DA LITERATURA
3.1 O estado da arte sobre avaliação de serviços de saúde e de diabetes
Constatou-se vasta literatura nacional e internacional produzida na academia quanto
nos órgãos públicos sobre a avaliação de serviços de saúde. A literatura internacional aponta as
contribuições de Donabedian (1976, 1980, 1988, 1990, 2003), Clemenhagen e Champagne
(1986); Guba e Lincoln (1989); International Society of Quality Assurance in Health Care (1989);
Vuori (1989); Annett e Nickson (1990); Akerman e Nadanovsky (1992); Denis e Champagne
(1997); Centers for Disease Control and Prevention (1999); Campbell, Roland e Buetow (2000),
Campbell et al. (2002) e Champagne et al. (2009). A literatura internacional pesquisada focaliza
modelos conceituais, qualidade, indicadores e formas de avaliações propriamente ditas em áreas
diversas, contribuindo decisivamente para a condução de estudos avaliativos.
No Brasil, merece destaque a contribuição dada à avaliação de serviços de saúde
advinda do Centro de Avaliação de Programas, Serviços e Tecnologias da Saúde da Escola
Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz. Referido centro possui, em seu
acervo, investigações que abrangem a avaliação de serviços em áreas específicas (DENIS;
CHAMPAGNE, 1997; HARTZ, 1997; SAMICO, 2003; FELISBERTO, 2004; HARTZ;
CONTANDRIOPOULOS, 2004; CRUZ; SANTOS, 2007; HARTZ; FELISBERTO; VIEIRADA-SILVA, 2008; CHAMPAGNE et al., 2009).
Ainda, destaca-se a iniciativa do Ministério da Saúde quanto ao projeto Avaliação
para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família, com o desafio de aprimorar o
desenvolvimento organizacional, intensificando os esforços destinados à melhoria da
qualidade dos serviços e práticas de saúde a nível do SUS (BRASIL,2008 b).
Ressalta-se, também, a publicação de um número suplementar dos Cadernos de
Saúde Pública (2004), cujo editorial e sessão de debate apresentam ricas contribuições acerca
da investigação e avaliação de serviços (NOVAES, 2004; TRAVASSOS; NOVAES, 2004).
Outras investigações desenvolvidas no Brasil acerca desta temática referem-se ao
contexto da avaliação de serviços de saúde na atenção básica, em centros de referência, em
serviços de saúde mental, em serviços públicos de atenção secundária, em maternidades e
hospitais do SUS, com foco na avaliação da implantação de programas e/ou serviços a partir
das concepções dos usuários, dos profissionais dos serviços e por meio de observações diretas
da estrutura e processo de trabalho (FELISBERTO; CARVALHO; SAMICO, 2000;
SILVEIRA; SANTOS; COSTA, 2001; CUBAS et al., 2006; COSTA et al., 2009;
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MAGLUTA et al., 2009; MIELKE et al., 2009; ALBUQUERQUE; MELO, 2010; DUBEUX;
FREESE; REIS, 2010; NIQUINI et al., 2010; CHAVES et al., 2011; COSTA; SILVA;
CARVALHO, 2011; RABETTI; FREITAS, 2011).
Nesta vertente, no Brasil, as publicações pertinentes a esse tema e as iniciativas de
avaliação de serviços de saúde por parte dos enfermeiros podem ser consideradas escassas.
Atualmente, apenas alguns grupos de pesquisa sobre a temática encontram-se cadastrados no
diretório dos grupos de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. Um dos grupos vem investigando as temáticas qualidade e avaliação de serviços
de saúde e de enfermagem, com vistas a buscar o aprofundamento teórico e metodológico
destas nas abordagens quanti e qualitativa. O objetivo é possibilitar a compreensão das formas
de articulação entre a produção de conhecimentos nas áreas de qualidade e avaliação de
serviços de saúde e de enfermagem, bem como sua incorporação nos processos assistenciais e
gerenciais desses serviços (MELLEIRO; TRONCHIN, 2010a).
As autoras e outros estudiosos do seu grupo de pesquisa destacam que as
discussões acerca da qualidade e avaliação dos serviços de saúde são focos de investigação de
profissionais de saúde interessados na produção de novos conhecimentos e na divulgação para
a comunidade científica. Ademais, chamam a atenção para a importância dos enfermeiros
analisarem seus processos de trabalho e construírem seus indicadores de produção
(MELLEIRO; TRONCHIN, 2010a).
Diante do crescente interesse pelas temáticas em apreço, o grupo em pauta, vem
publicando artigos científicos nos periódicos de enfermagem e em um deles identificou e
analisou a produção científica da enfermagem acerca da qualidade e da avaliação em saúde
e/ou de serviços de saúde nos últimos vinte anos. Para tanto, consultou as bases de dados
Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica, Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde e Acervo de Periódicos da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo. Foram localizados 68 artigos, dos quais 30,8% sobre a avaliação
de serviços de saúde e de enfermagem (MORAIS et al., 2008).
Ainda, ressaltou que a maioria está publicada na Revista Brasileira de
Enfermagem, seguindo-se da Acta Paulista de Enfermagem e da Revista Latino-Americana de
Enfermagem, porém voltados, em grande parte, para o ambiente hospitalar. Outro dado
revelado é o incremento na produção científica sobre as temáticas em discussão no
quinquênio (2003-2007), a mostrar o quão recente é a difusão do conhecimento sobre a
avaliação de serviços de saúde no Brasil e sua intensificação nos últimos anos (MORAIS et
al., 2008).
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Cabe também registrar o Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação da Qualidade
em Serviços de Saúde e Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Cadastrado no
diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, tem como proposta estudar, discutir, apoiar e
desenvolver estudos e pesquisas em avaliação da qualidade em serviços de saúde e de
enfermagem. Possui como foco congregar pesquisadores, estudantes de pós-graduação – mestrado
e doutorado – especialização e graduação, bem como profissionais interessados em desenvolver e
publicar pesquisas com vistas à melhoria continuada em serviços de saúde e de enfermagem. Para
tanto, propõe-se estudar os processos de avaliação, metodologias de certificações, legislação,
auditorias, indicadores de qualidade, entre outros (D’INNOCENZO, 2010).
Porém, esses grupos de enfermeiros que representam duas das principais
universidades brasileiras ainda vêm focalizando suas produções no âmbito hospitalar, com
ênfase na avaliação de resultados sob a ótica dos pacientes, ou seja, referem-se à avaliação da
satisfação dos pacientes com os cuidados de enfermagem prestados (POLIZER;
D’INNOCENZO, 2006; TRONCHIN et al., 2006; CARMAGNANI et al., 2008; LOPES et
al., 2009; CRUZ; MELLEIRO, 2010; MELLEIRO; TRONCHIN, 2010b; PENA;
MELLEIRO, 2012).
Outros estudos publicados por estes enfermeiros versam sobre a construção de
indicadores de qualidade em saúde e sobre a qualidade dos registros dos prontuários dos
usuários, também na atenção hospitalar (D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006; SETZ;
D’INNOCENZO, 2009; FRANCO et al., 2009; TRONCHIN et al., 2010; BARBOSA et al.,
2011; LABBADIA et al., 2011; PERTENCE; MELLEIRO, 2010).
No entanto, é na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo, que se encontram as primeiras iniciativas de avaliação de serviços de DM, com produção
de estudos relevantes sobre a temática (TEIXEIRA, 2003; TEIXEIRA; ZANETTI; MARTINS,
2005; SILVA, 2009; MIYAR-OTERO et al., 2010; SILVA et al., 2011).
Tratando-se da avaliação de serviços de diabetes, a literatura pesquisada apontou
a carência de estudos no tocante aos aspectos do gerenciamento do processo de trabalho, com
enfoque nos componentes estrutura e processo. Constataram-se na literatura internacional
estudos observacionais com foco na avaliação de resultados em diabetes mellitus, entre estes,
à avaliação de fatores de risco para o desenvolvimento de complicações micro e
macrovasculares, com ênfase no controle da hemoglobina glicada, pressão arterial, colesterol
de baixa densidade e outras variáveis, tais como medicamentos, exame de olho e pés,
avaliação da função renal, entre outros indicadores (BEATON et al., 2004; NASSER, 2007;
OROZCO-BELTRAN et al., 2007; ELIS et al., 2008; TIKELLIS et al., 2008; CHEUNG et
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al., 2009; CERQUEIRA, 2009; MOREIRA JÚNIOR et al., 2010). Identificaram-se ainda
pesquisas observacionais (HARRIS et al., 2003; TAN et al., 2008; OROZCO-BELTRAN et
al., 2007; DONAVAN; MCLNTYRE, 2010; AGARWAL; KACZOROWSKI; HANNA,
2012) que avaliam conjuntamente o processo de atendimento em DM e os

resultados

alcançados pelos pacientes.
Outros estudos internacionais encontrados tratam da avaliação em saúde
especificamente; avaliam resultados, contudo, com foco na investigação de redução de
complicações em pacientes com diabetes sob determinado tipo de acompanhamento ou
programa de tratamento, sendo caracterizados como ensaios clínicos (UKPDS 33, 1988a;
UKPDS 34, 1988b; UKPDS 38, 1998c; SHICHIRI et al., 2000; STRATTON et al., 2000;
GAED et al., 2003; GREVING et al., 2007; GAED et al., 2008; ACTION TO CONTROL
CARDIOVASCULAR RISK IN DIABETES STUDY GROUP et al., 2008; ADVANCE
COLLABORATIVE GROUP et al., 2008; DUCKWORTH et al., 2009; COLAYCO et al.,
2011; KANG et al., 2011; RODRIGUEZ et al., 2011).
Esses estudos são extremamente úteis na construção de estratégias para prevenção
do diabetes e suas complicações, entretanto, muitas das questões relacionadas ao processo de
trabalho desenvolvido no cotidiano dos serviços de diabetes, ou seja, fora de um ambiente
controlado, ainda merecem ser mais detalhadas.
No Brasil, os estudos sobre avaliação de serviços de diabetes ainda podem ser
considerados incipientes. Destes, a maioria trata da avaliação em DM na atenção básica
(ASSUNÇÃO; SANTOS; GIGANTE, 2001; ASSUNÇÃO; SANTOS; COSTA, 2002; LIMA;
SOUZA, 2004; PAIVA et al., 2004; ASSUNÇÃO; SANTOS; VALLE, 2005; RODRIGUES;
LIMA; NOZAWA, 2006; PEREIRA, 2007; SILVA, 2009; MIYAR-OTERO et al., 2010;
SILVEIRA et al., 2010; GAFURI et al., 2011; SILVA et al., 2011; MIELCZARKIS; COSTA;
OLINTO, 2012).
Todavia, encontraram-se outros estudos de avaliação em diabetes, em serviço de
medicina preventiva (TEIXEIRA, 2003; TEIXEIRA; ZANETTI; MARTINS, 2005). Também se
encontrou um estudo multicêntrico realizado em ambulatórios de endocrinologia de oito capitais
brasileiras que avaliou a prevalência de 2.233 pacientes com DM 2, os quais alcançaram as metas
para controle da hemoglobina A1c, Low Density Lipoprotein colesterol, pressão arterial, exame
dos pés, fundoscopia e excreção urinária de albumina (GOMES et al., 2006). Outro estudo
multicêntrico desenvolvido em dez cidades brasileiras avaliou a prevalência do inadequado
controle glicêmico em 6.671 adultos com diabetes (MENDES et al., 2010).

40

À exceção dos estudos de Assunção, Santos e Gigante (2001), Teixeira (2003),
Paiva et al. (2004), Gomes et al. (2006), Pereira (2007), Silva (2009), Gafuri et al. (2011),
Mielczarkis, Costa e Olinto (2012), os demais estudos nacionais avaliaram de forma isolada
resultados de parâmetros clínicos ou o processo de atendimento na atenção em diabetes.
Questões relacionadas à estrutura e ao processo de trabalho, no tangente a observação das
ações implementadas no cotidiano dos serviços de saúde ainda podem ser consideradas
incipientes, sobremodo na atenção secundária, como é o caso dos Centros de Diabetes.
Ainda, como se ressalta, a maioria dos estudos que avaliou o componente
resultado na atenção em DM utilizou como indicador para avaliação do controle glicêmico a
medição da glicemia capilar em vez da hemoglobina A1c (ASSUNÇÃO; SANTOS;
GIGANTE, 2001; TEIXEIRA, 2003; PAIVA et al., 2004; ASSUNÇÃO; SANTOS; VALLE,
2005; TEIXEIRA; ZANETTI; MARTINS, 2005; MIYAR-OTERO et al., 2010).
Além disso, a revisão da literatura nacional, com exceção dos estudos de Gomes
et al., 2006) e Silva (2009) apontou a carência de investigações que utilizaram a avaliação de
resultados da atenção em diabetes por meio dos indicadores de resultados propostos pela
Sociedade Brasileira de Diabetes, reputados de grande importância para avaliação da
qualidade do atendimento prestado aos usuários com DM 2.
Neste sentido, o presente estudo, ao adotar a pesquisa avaliativa, com enfoque
nos componentes estrutura, processo e resultado, aliado à utilização dos indicadores de
resultado propostos pela SBD, tenta preencher as lacunas identificadas na literatura e
contribuir para a consolidação de modelos de avaliação em diabetes, ainda incipientes no
contexto da atenção secundária.
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4 HIPÓTESES
Para a proposta em foco foram elaboradas as seguintes hipóteses:
• A atenção aos usuários com DM2 atendidos no CIDH de Barbalha-CE está em
consonância com o Protocolo de Atendimento em HA e DM do serviço e
Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes
Mellitus do MS;
• A estrutura física e organizacional do CIDH seguem as recomendações
propostas pela Resolução RCD nº 50 da ANVISA;
• Os resultados obtidos na atenção aos usuários com DM2 atendidos no CIDH de
Barbalha-CE estão de acordo com os padrões estabelecidos pela Sociedade
Brasileira de Diabetes.
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5 OBJETIVOS
5.1 Geral
Avaliar a estrutura, o processo e o resultado da atenção aos usuários com diabetes
mellitus tipo 2 no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão de Barbalha-CE.

5.2 Específicos

• Caracterizar os usuários com DM2 segundo as variáveis demográficas, clínicas
e terapêutica medicamentosa para o tratamento do DM e de comorbidades;
• Analisar a organização física do CIDH segundo os recursos físicos, humanos,
materiais, medicamentos, insumos e fluxo de atendimento;
• Analisar o atendimento realizado pelos profissionais de saúde e de apoio aos
usuários com DM2;
• Analisar o número de atendimento em saúde e as atividades técnicas
desenvolvidas pelos profissionais de saúde e de apoio aos usuários com DM2;
• Analisar os indicadores de resultado da atenção em DM2 no CIDH segundo os
padrões da Sociedade Brasileira de Diabetes.
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6 QUADRO TEÓRICO
Neste estudo utilizou-se o referencial avaliativo proposto por Donabedian que traz
uma proposta de avaliação da qualidade em saúde. No mencionado referencial a avaliação de
qualidade dos serviços de saúde ocorre independentemente da amplitude da definição de
qualidade e a avaliação está alicerçada nos componentes estrutura, processo e resultado. Para
cada componente há um conjunto de indicadores ou atributos de qualidade que melhor
representam a situação avaliada (DONABEDIAN, 1980).
Conforme o autor, o componente estrutura relaciona-se aos recursos físicos,
humanos, materiais, financeiros e equipamentos necessários para a assistência em saúde.
Refere-se aos recursos usados na assistência e envolve desde a estrutura física e disponibilidade
de equipamentos, incluindo o financiamento, até a disponibilidade de profissionais qualificados
no oferecimento de cuidados aos usuários até a organização dos serviços.
Pelo exposto, para a avaliação desse componente podem-se adotar tanto
parâmetros quantificáveis em termos de recursos disponíveis quanto dados associados à
qualidade, como capacitação profissional, acurácia dos equipamentos, manutenção predial e
de mobiliários, entre outros. No entanto, segundo o autor, ainda existem dificuldades em
relacionar esse componente na avaliação da qualidade da assistência prestada. Todavia, é
possível avaliar em termos de tendências. Neste prisma, quanto mais adequado o componente,
maior a probabilidade de alcançar a qualificação da assistência (DONABEDIAN, 1980).
Ainda como explicitado pelo autor, o componente processo é o conjunto de
atividades realizadas pelos profissionais de saúde, ou seja, o que eles oferecem aos usuários e
como realizam as atividades. O foco desse componente é a análise da competência da equipe de
saúde no manejo do processo saúde-doença. Também os aspectos éticos e os de relacionamento
entre os profissionais e os usuários são contemplados, entre outros. Portanto, o componente
processo diz respeito diretamente ao processo assistencial (DONABEDIAN, 1980).
Por fim, o componente resultado refere-se aos efeitos que as ações procedimentais
provocam nos usuários atendidos e às modificações nos níveis de saúde-doença quer no
indivíduo quer na coletividade. A avaliação do componente resultado abrange a investigação
daquilo que acontece com os usuários atendidos em um serviço de saúde. Refere-se ainda à
satisfação dos usuários em relação tanto ao atendimento quanto aos profissionais de saúde
(DONABEDIAN, 1980).
Dessa forma, a avaliação de serviços de saúde com vistas à melhoria da qualidade
da assistência deve-se calcar para além dos aspectos estruturais, que são mais facilmente
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mensuráveis, e avançar na busca de relações causais entre processos e resultados
(DONABEDIAN, 1980). Nessa direção, a qualidade de um serviço de saúde envolve a
ocorrência de várias circunstâncias específicas e são determinados por diversos fatores. Ao
considerar que o processo avaliativo implica juízo de valor, é prerrogativa a avaliação dos
seus vários componentes (DONABEDIAN, 1988).
Portanto, nesse estudo foram investigados os três componentes estrutura, processo e
resultados para a avaliação da atenção em DM no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão Dr.
Giovanni Livônio Sampaio em Barbalha-CE, com recortes de cada componente.
Para a avaliação da estrutura, elegeram-se os recursos físicos, os recursos
humanos, os recursos materiais, medicamentos, insumos e fluxo de atendimento. Para o
componente processo, o atendimento e as atividades técnicas desenvolvidas pelos
profissionais de saúde e/ou de apoio. Para o componente resultado, optou-se pelos indicadores
de resultado e pelos padrões mínimos de exigência propostos pela SBD (2009a).
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7 MATERIAL E MÉTODO

7.1 Desenho do estudo
Trata-se de um estudo quantitativo, de caso único. A estratégia de pesquisa
selecionada para a presente investigação constituiu-se no estudo de caso único que consiste em
esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões tomadas e implementadas, bem como seus
resultados. Ainda, intenciona contribuir para o conhecimento acerca dos processos
organizacionais e de outros fenômenos inseridos em contextos complexos (YIN, 2010).
De acordo como autor, o estudo de caso único classifica-se, de acordo com os
objetivos e natureza das informações finais obtidas, em exploratórios, descritivos, explicativos e
avaliativos (YIN, 2010).
O estudo de caso é particularmente útil para analisar a implantação de uma
intervenção, podendo lançar mão de unidades de análise pequenas, porém com um potencial
explicativo importante decorrente da análise do caso em profundidade. Recomenda-se essa
estratégia quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos ou quando se
trabalha com uma problemática contemporânea (DENIS; CHAMPAGNE, 1997; HARTZ, 1997).
Desse modo, cabe destacar que dentro de um caso único-serviço de saúde, tal
como o CIDH, escolhido para este estudo – pode-se dirigir a atenção para uma subunidade,
atenção aos usuários com DM2 (YIN, 2010).
Também se apropriou do conceito de pesquisa avaliativa no qual são utilizados
métodos científicos para se proceder com um julgamento ex-post de uma intervenção, fornecendo
instrumentos para ajudar na tomada de decisões (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997).
A pesquisa avaliativa é uma das práticas sociais que exigem julgamento de valor
ou mérito e ao mesmo tempo geram aprendizagens e informações sobre as mudanças adotadas
no planejamento ou na gestão de políticas, serviços ou programas. De modo geral, os métodos
empregados para o desenvolvimento de pesquisas avaliativas abrangem características
oriundas das ciências sociais, do comportamento e da saúde e nenhum delineamento de estudo
se sobrepõe a outro (CRUZ, 2011).

7.2 Área e período do estudo
O estudo foi desenvolvido no município de Barbalha-CE, Brasil, localizado ao sul
do Estado do Ceará, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012. Mencionada cidade
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situa-se na região metropolitana do Cariri, distante 575 km de Fortaleza, estando encravada
junto às cidades de Crato e Juazeiro do Norte. A sua área geográfica é de 479.184km2 e a
população de, aproximadamente, 55.373 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Dados relativos à incidência e à prevalência do DM
no referido município ainda são desconhecidos.

Figura 1 – Mapa da localização de Barbalha no Ceará

Fonte: http:\\pt.wikipedia.org\wiki\Barbalha.

7.3 Local do estudo
O estudo foi realizado no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão Dr.
Giovanni Livônio Sampaio. Trata-se de um serviço de atenção secundária, inaugurado em 17
de agosto de 1999, cujas diretrizes de trabalho são o atendimento humanizado e integrado aos
usuários com DM, hipertensão arterial e intolerância à glicose e aos familiares, com vistas ao
controle destes agravos e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida.
Nesse centro são atendidos os usuários de saúde com diagnóstico de DM e HAS
encaminhados pelos profissionais dos serviços de atenção básica ou hospitais do referido
município. Tal processo segue os critérios preconizados pelo Ministério da Saúde no tangente
à referência dos usuários para a atenção secundária (BRASIL, 2006a).
Os profissionais lotados no CIDH disponibilizam atividades educativas e
assistenciais por meio de equipe multiprofissional de saúde, composta por um médico
endocrinologista, um médico oftalmologista, dois enfermeiros, dois nutricionistas, um técnico
e um auxiliar de enfermagem. Também fazem parte do atendimento ao usuário um agente
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administrativo e um auxiliar de serviços gerais. O atendimento é realizado com base no
Protocolo em Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial, elaborado pelos profissionais do
CIDH em 2002 e implantado em 2003 (BARBALHA, 2003).

7.4 Critérios de inclusão dos prontuários
Os critérios de inclusão estabelecidos foram:
• Usuários com diagnóstico médico de DM2, registrado no prontuário de saúde;
• Usuários com DM2 com registro de, pelo menos, duas ou mais consultas
médicas por ano, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2009. A opção
por este intervalo cronológico justifica-se pelo tempo despendido para a
implantação total do Protocolo de Atendimento em Diabetes Mellitus e
Hipertensão Arterial, em 2003. O critério de frequência dos usuários às
consultas médicas baseou-se no referido protocolo que preconiza a frequência
de pelo menos duas consultas médicas por ano aos usuários cadastrados
(BARBALHA, 2003).

7.5 Critérios de exclusão dos prontuários
Os critérios de exclusão estabelecidos foram:
• Usuários com diagnóstico médico de DM1, registrado no prontuário de saúde.
A decisão por esta exclusão se deu em virtude dos indicadores de resultado da
atenção em DM, definidos pela Sociedade Brasileira de Diabetes, referirem-se
a portadores de diabetes mellitus tipo 2 ( SBD, 2009).
• Usuários com DM2 que foram a óbito de janeiro de 2007 a dezembro de 2009;
• Usuários com DM2 que abandonaram o tratamento no CIDH. Considerou-se
abandono aquele usuário que não compareceu ao referido serviço no período
de janeiro de 2007 a dezembro de 2009;
• Usuários com DM2 que tiveram acompanhamento no serviço, no período do
estudo, porém sem registro de duas ou mais consultas médicas por ano, no
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2009.
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7.6 Critérios de inclusão dos profissionais de saúde e de serviços de apoio

• Profissionais de saúde responsáveis pela atenção em diabetes aos usuários com
DM2;
• Profissionais de serviços de apoio responsáveis pela atenção em diabetes aos
usuários com DM2.

7.7 Critérios de exclusão dos profissionais de saúde e de serviços de apoio

• Profissionais de saúde envolvidos na pesquisa.
7.8 População do estudo
Para obtenção da população do estudo, primeiramente solicitou-se autorização da
coordenação do CIDH para consulta aos livros de registro para a busca de usuários ativos.
Obtida a autorização, a pesquisadora e um técnico de enfermagem lotado no CIDH procederam
à busca manual de cada prontuário de saúde para identificar os usuários com DM. Desse modo,
a população do estudo foi constituída por 1.076 prontuários de usuários com DM cadastrados
no CIDH e dez profissionais envolvidos no atendimento aos usuários com DM.
Após o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, dos 1.076
prontuários de saúde foram excluídos 968. Como identificado, a principal perda está
relacionada aos usuários com DM2 que abandonaram o tratamento no CIDH (Quadro 1).
Dos dez profissionais envolvidos no atendimento aos usuários com DM, excluiu-se um, em
virtude do seu envolvimento na pesquisa.

Quadro 1 – Distribuição numérica de prontuários de usuários com DM2 excluídos do estudo
Critérios de exclusão dos prontuários clínicos

N

Usuários com diagnóstico médico de DM 1 registrado no prontuário de saúde.

71

Usuários DM2 com registro de óbito

77

Usuários DM2 que abandonaram o tratamento no CIDH

613

Usuários DM2 sem registro de duas ou mais consultas médicas

207

Total

968

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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Assim, a população foi constituída por 108 prontuários de saúde de usuários com
DM2 e nove profissionais envolvidos na atenção em DM, sendo um médico endocrinologista,
um oftalmologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem,
dois nutricionistas, um recepcionista e um auxiliar de serviços gerais.

7.9 Variáveis relacionadas ao estudo

7.9.1 Variáveis demográficas, clínicas e terapêutica medicamentosa dos usuários com DM2

• Idade: foi agrupada segundo as faixas etárias: 30-39 anos; 40-49 anos; 50-59
anos; 60-69 anos; 70-79 anos e 80 anos e mais, expressa em anos completos.
• Sexo: masculino e feminino, conforme registrado no prontuário de saúde.
• Tempo de tratamento: em anos completos a partir do primeiro registro de
diagnóstico de DM2, no prontuário de saúde e em seguida incluído nas seguintes
categorias: 1-4 anos; 5-9 anos; 10-14 anos; 15-19 anos e 20 anos e mais.
• Acompanhamento médico: levado em conta o acompanhamento do usuário
com DM2 com o médico generalista ou especialista em endocrinologia
registrado no prontuário de saúde. Quando o registro no prontuário de saúde do
usuário mostrou acompanhamento com o médico generalista seguido de uma
migração para o especialista, no período de janeiro de 2007 a dezembro de
2009, optou-se, para a coleta de dados, pelo acompanhamento com o
especialista, registrado no prontuário de saúde.
• Comorbidades: a hipertensão arterial, a obesidade, a dislipidemia e a
síndrome metabólica, registradas no prontuário de saúde de janeiro de 2007 a
dezembro de 2009.
• Tipo de tratamento medicamentoso para o DM2 e de comorbidades: foi
levada em conta a utilização exclusiva de antidiabético oral, de antidiabético oral
associado a anti-hipertensivo, de antidiabético oral associado a anti-hipertensivo
e insulina, de antidiabético oral associado a insulina, de insulinoterapia plena, de
anti-hipertensivo associado a insulina e do uso de aspirina e de estatinas para
controle de outras doenças associadas ao DM, registrada no prontuário de saúde,
referente à última consulta médica, de enfermagem e/ou de nutrição, no período
de janeiro de 2007 a dezembro de 2009.
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7.9.2 Variáveis relacionadas ao componente estrutura na atenção em DM2
• Estrutura física: foram observadas a área física (planta física) e o fluxo de
atendimento ao usuário de saúde e as variáveis relacionadas à distribuição das
áreas físicas, condições de conforto e de edificação dos ambientes do CIDH.
• Recursos humanos: os profissionais de saúde envolvidos na atenção em DM2
que tinham as atividades realizadas registradas no prontuário de saúde (médico
endocrinologista, médico oftalmologista, enfermeiro, nutricionista, auxiliar e
técnico de enfermagem) e os profissionais de apoio (recepcionista e auxiliar de
serviços gerais).
• Recursos materiais, medicamentos e insumos: os materiais permanentes
necessários na atenção aos usuários com DM2, segundo o Protocolo de
Atendimento

em

Hipertensão

e

Diabetes

do

CIDH,

tais

como:

esfigmomanômetro para usuários adultos e adultos obesos, balança
antropométrica, fita métrica e glicosímetro. E, ainda, os medicamentos para o
tratamento do DM2: glibenclamida 5mg, cloridrato de metformina 500mg,
glicazida 30mg, insulina Neutral Protamine Hagedorn, insulina regular,
análogos de insulina de ação ultrarrápida e de longa duração Em relação aos
insumos: seringas de insulina de 100 unidades com agulha 12 x 3,7 mm,
seringas de insulina de 100 e/ou 50 unidades com agulha acoplada de 8,0 x 3,0
mm, luvas de procedimento, algodão, álcool a 70%, tiras reagentes para
medida de glicemia capilar, lancetas para punção digital, recipiente para
descarte de material perfurocortante, monofilamento de Semmes-Weinstein
10g, papel toalha e sabão líquido.

7.9.3 Variáveis referentes ao componente processo na atenção em DM2
Variáveis sobre o componente processo segundo dados advindos das observações
diretas:
• Foram consideradas as variáveis referentes às observações dos atendimentos
realizados pelos profissionais de saúde e de apoio aos usuários com DM2 que
compreenderam os aspectos inerentes ao processo de comunicação, relacionamento
interpessoal e suas competências técnicas, variáveis de acordo com a categoria
profissional, detalhadas nos apêndices D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e O.
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Variáveis quanto ao componente processo na atenção em DM2 segundo dados dos
prontuários de saúde:
• Número de atendimentos em saúde: foram considerados o número total de
consultas médicas, de enfermagem e de nutrição registradas nos prontuários de
saúde dos usuários com DM2 em 2007, 2008 e 2009; o número total de
prontuários de saúde com registro das consultas realizadas pelo enfermeiro e
nutricionista e os atendimentos de saúde prestados pelo técnico e auxiliar de
enfermagem aos usuários com DM2 em 2007, 2008 e 2009.
• Atividades técnicas: incluíram-se a aferição do peso, da altura, do índice de
massa corpórea, da pressão arterial, da circunferência abdominal, da glicemia
capilar, a avaliação dos pés e dos olhos, a solicitação dos exames laboratoriais,
o registro das orientações sobre a terapêutica não medicamentosa e
medicamentosa para o tratamento do DM2, o registro das orientações acerca da
educação contra o fumo, o número de vezes em que a terapêutica
medicamentosa e não medicamentosa foram registradas, o número de vezes em
que as orientações acerca da educação contra o fumo foram registradas em
prontuários de saúde pelos profissionais de saúde e registro das estratégias
educativas grupais relacionadas ao tratamento medicamentoso e não
medicamentoso para orientação do usuário com DM2.
• Peso: foi levado em conta o peso corporal em kilogramas registrado no
prontuário de saúde, referente à última consulta médica e/ou de enfermagem
e/ou de nutrição, realizada em 2007, 2008 e 2009.
• Altura: a altura em centímetros registrada no prontuário de saúde, inerente à
última consulta médica e/ou de enfermagem e/ou de nutrição, realizada em
2007, 2008 e 2009.
• Índice de massa corpórea: optou-se pelo valor do IMC registrado no
prontuário de saúde, referente à última consulta médica e/ou de enfermagem
e/ou de nutrição, realizada em 2007, 2008 e 2009.
• Pressão arterial: decidiu-se pelos valores da pressão arterial em mmHg
registrados no prontuário de saúde, da última consulta médica e/ou de
enfermagem e/ou de nutrição, realizada em 2007, 2008 e 2009.
• Circunferência abdominal: foi considerado o valor da circunferência
abdominal em centímetros registrado no prontuário de saúde, da última
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consulta médica e/ou de enfermagem e/ou de nutrição, realizada em 2007,
2008 e 2009.
• Avaliação dos pés: baseada no número total de usuários que tiveram pelo
menos uma avaliação dos pés registrada no prontuário de saúde, em 2007, 2008
e 2009.
• Exame de olho: conforme o número total de usuários que tiveram pelo menos
uma avaliação oftalmológica registrada no prontuário de saúde, nos ano de
2007, 2008 e 2009.
• Exames laboratoriais: foi considerado o último registro dos resultados de
exames de glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, hemoglobina A1c,
colesterol total, fração de colesterol Low Density Lipoprotein, fração de
colesterol

High Density Lipoprotein,

triglicerídeos,

creatinina,

ureia,

proteinúria e microalbuminúria em 2007, 2008 e 2009.
• Registro

das

orientações

individuais

sobre

a

terapêutica

não

medicamentosa para o tratamento do DM2: foram consideradas as
orientações sobre a terapêutica não medicamentosa para o tratamento do DM2
(alimentação e atividade física) registradas no prontuário de saúde, durante as
consultas médicas e/ou de enfermagem e/ou de nutrição, no período de janeiro
de 2007 a dezembro de 2009.
• Número de vezes em que a terapêutica não medicamentosa foi registrada:
levou-se em conta o número de vezes em que houve registro das orientações
em relação à terapêutica não medicamentosa para tratamento do DM2
(alimentação e atividade física) no prontuário de saúde, durante as consultas
médicas e/ou de enfermagem e/ou de nutrição, no período de janeiro de 2007 a
dezembro de 2009.
• Registro das orientações individuais sobre a terapêutica medicamentosa
para o tratamento do DM2: em especial, as orientações sobre a terapêutica
medicamentosa para o tratamento do DM2, registradas no prontuário de saúde,
referentes às consultas médicas e/ou de enfermagem e/ou de nutrição, no
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2009.
• Número de vezes em que a terapêutica medicamentosa foi registrada:
privilegiou-se o número de vezes em que houve registro das orientações sobre
terapêutica medicamentosa para o tratamento do DM2, no prontuário de saúde,
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durante as consultas médicas e/ou de enfermagem e/ou de nutrição, no período
de janeiro de 2007 a dezembro de 2009.
• Registro das estratégias educativas grupais: elegeram-se as estratégias
educativas em grupo, para a orientação do usuário com DM2 quanto ao
tratamento medicamentoso e não medicamentoso da doença e educação contra
o fumo, registradas no prontuário de saúde, no período de janeiro de 2007 a
dezembro de 2009.

7.9.4 Variáveis referentes ao componente resultado na atenção em DM2

• Indicadores de resultado: baseados nos indicadores de resultados na atenção
em DM2 segundo os padrões da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2009
a ), conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Metas de avaliação e pontuação a serem alcançadas pelos serviços de atenção em
diabetes mellitus no Brasil: dados mínimos obrigatórios
Indicador

Exigência

Número de pontos

A1c > 9%

Inferior a 20%

10

A1c < 7%

Pelo menos 40%

5

PA < 140/90 mmHg

Pelo menos 65%

10

PA < 130/80 mmHg

Pelo menos 35%

5

Exame de olho

Pelo menos 60%

10

Educação contra o fumo

Pelo menos 80%

5

Lipídios completos

Pelo menos 85%

5

LDL < 130mg/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 para o selo SBD

-

60

Fonte: SBD(2009a).
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• A1c > 9%: optou-se pelo número total de usuários com DM2 que apresentaram
valor de hemoglobina A1c superior a 9%, com base no resultado da avaliação
laboratorial realizada nos últimos seis meses em 2007, 2008 e 2009.
• A1c < 7%: foi considerado o número total de usuários com DM2 que
apresentaram valor de hemoglobina A1c inferior a 7%, com base no resultado da
avaliação laboratorial realizada nos últimos seis meses em 2007,2008 e 2009.
• Pressão arterial < 140 /90 mmHg: conforme o número total de usuários com
DM2 que apresentaram os registros dos valores de pressão arterial referentes
ao último atendimento de saúde, inferior a 140 /90 mmHg, obtido em 2007,
2008 e 2009.
• Pressão arterial < 130 /80 mmHg: segundo o número total de usuários com
DM2 que apresentaram os registros dos valores de pressão arterial referentes
ao último atendimento de saúde, inferior a 130 /80 mmHg, obtido em 2007,
2008 e 2009.
• Exame de olho: de acordo com o número total de usuários com DM2 que
apresentaram registro de, pelo menos, um exame de olho em 2007, 2008 e 2009.
• Educação contra o fumo: consoante o número total de usuários com DM2 em
cujos prontuários de saúde constava, pelo menos, um registro sobre a educação
contra o fumo, em 2007, 2008 e 2009.
• Lipídios completos: foi considerado o número total de usuários com DM2 em
cujos prontuários de saúde constava, pelo menos, um registro de colesterol total,
LDL, HDL e triglicerídeos, nos últimos seis meses em 2007, 2008 e 2009.
• LDL < 130 mg/dl: conforme o número total de usuários com DM2 em cujos
prontuários de saúde havia, pelo menos, um registro de LDL < 130 mg/dl nos
últimos seis meses em 2007, 2008 e 2009.
• LDL < 100 mg/dl: levou-se em conta o número total de usuários com DM2
em cujos prontuários de saúde existia, pelo menos, um registro de LDL < 100
mg/dl , nos últimos seis meses em 2007, 2008 e 2009.
• Circunferência abdominal em homens < 94 cm: foi considerado o número
total de usuários com DM2, do sexo masculino, em cujos prontuários de saúde
se identificava, pelo menos, um registro da medida da circunferência
abdominal < 94 cm, nos últimos seis meses em 2007, 2008 e 2009.
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• Circunferência abdominal em mulheres < 84 cm: baseada no número total
de usuários com DM2, do sexo feminino, em cujos prontuários de saúde estava
apresentado, pelo menos, um registro da medida da circunferência abdominal <
84 cm, nos últimos seis meses em 2007, 2008 e 2009.
• Avaliação da função renal: foi considerado o número total de usuários com
DM2 em cujos prontuários de saúde constava, pelo menos, um registro anual
de resultado do exame de excreção urinária de albumina – microalbuminúria,
em 2007, 2008 e 2009.
• Avaliação do pé: conforme o número total de usuários com DM2 em cujos
prontuários de saúde se observava, pelo menos, um registro da avaliação do pé
nos anos de 2007, 2008 e 2009.

7.9.5 Instrumentos e estratégias de coleta de dados
Para a obtenção dos dados relacionados aos componentes estrutura, processo e
resultado utilizaram-se quatorze instrumentos, além de dois mapas (planta física e fluxo de
atendimento) e equipamento de vídeo.
No tocante à obtenção dos dados inerentes às variáveis demográficas, clinicas e
terapêutica medicamentosa para o tratamento do DM e de comorbidades:
• Formulário para obtenção das variáveis demográficas (faixa etária, sexo),
clínicas (tempo de tratamento, acompanhamento médico e comorbidades
associadas) e terapêutica (tratamento medicamentoso para o DM2 e de
comorbidades) contendo três itens e totalizando seis subitens (Apêndice A),
elaborados pela pesquisadora.

Quanto à obtenção dos dados relacionados ao componente estrutura:
• Formulário para a obtenção das variáveis concernentes à distribuição das
áreas físicas, condições de conforto e edificação dos ambientes, contendo cinco
partes, no total de dezoito questões, que foi elaborado pela pesquisadora com
base na ANVISA, 2002 (Apêndice B), a planta Física (Figura 2) e o fluxo de
atendimento do CIDH (Figura 3).
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• Formulário tipo check-list para a obtenção das variáveis relativas aos recursos
humanos, materiais, medicamentos e insumos, contendo quatro partes, no total de
33 questões (Apêndice C), elaborado com base em Silva (2009).

Sobre a obtenção dos dados relacionados ao componente processo:
• Formulários estruturados para obtenção dos dados inerentes ao atendimento
dos profissionais de saúde e de apoio aos usuários com DM2, por meio de
observação direta (Apêndices D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e N) conforme a
categoria profissional, os quais foram elaborados pela pesquisadora com base
no Protocolo de Atendimento do CIDH (BARBALHA, 2003), nas VI
Diretrizes de Hipertensão Arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA, 2010), em Barros et al. (2010) e em Springhouse (2010).
• Formulário para obtenção dos dados referentes às variáveis números de
atendimentos em saúde e atividades técnicas contendo duas partes e totalizando
28 questões (Apêndice O). Esse formulário foi elaborado pela pesquisadora
tendo como base Silva (2009).
• Filmagem por equipamento de vídeo. Para complementar os dados sobre
atendimento trabalhou-se com o equipamento de vídeo. Esse instrumento
possibilitou complementar os dados dos comportamentos verbais e não verbais
entre o usuário e os profissionais de saúde e de apoio durante o atendimento no
CIDH (BRITTO; OLIVEIRA; SOUSA, 2003; POLIT; BECK; HUNGLER,
2004; YIN, 2010).

Quanto à obtenção dos dados relacionados ao componente resultado:
• No tocante a este componente, os dados foram extraídos do banco de dados do
estudo.

7.10 Pré-teste de instrumento
Para a realização do pré-teste dos instrumentos selecionou-se uma amostra
aleatória de dez prontuários de saúde de usuários com DM2 e cinco profissionais de um
serviço de DM de atenção secundária no município de Crato-CE. O pré-teste mostrou que os
instrumentos estavam adequados para serem usados no estudo.
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7.11 Coleta de dados
Em um estudo de caso, a coleta de dados deve estar fundamentada na utilização de
várias fontes de evidências, a saber: documentação, registros em arquivos, entrevistas,
observação direta, observação participante e artefatos físicos, para assim conferir a
profundidade de análise exigida. Como o estudo de caso ocorre no ambiente natural do
“caso”, é oportuna a realização de observações diretas, frequentemente úteis para
proporcionar informações adicionais sobre o tópico ou situação a ser investigada (YIN, 2010).
Nesta ótica, a observação direta é um recurso que utiliza os sentidos na obtenção de
determinados aspectos da realidade. Não consiste em apenas ver e ouvir, mas também examinar
fatos ou fenômenos a serem estudados. É um procedimento de coleta de dados no qual o
pesquisador verifica o que realmente acontece quando uma ação é executada e interpreta os
eventos em termos da sua experiência ou de diretrizes (LAKATOS; MARCONI, 1992).
A coleta de dados transcorreu no CIDH no período de julho a dezembro de 2011,
mediante de três fontes de evidências: documentação, mapas e observação direta. Como fonte
de documentação foram consultados os prontuários de saúde dos usuários com DM2 pelo
pesquisador e extraídas as informações referentes às variáveis demográficas, clínicas e
terapêutica medicamentosa, número de atendimento em saúde e atividades técnicas.
Após a aprovação do coordenador do CIDH, a pesquisadora elaborou uma lista
contendo a sequência dos números dos prontuários elegíveis para o estudo. Posteriormente,
um pesquisador de campo, previamente treinado, separava cada prontuário selecionado de
modo a otimizar a coleta de dados. Dessa forma, os prontuários de saúde foram
disponibilizados diariamente sem interferência no fluxo de atendimento do CIDH. Essa etapa
durou em média quatro meses, e foi facilitada pelo acesso da pesquisadora ao serviço e pela
colaboração de dois pesquisadores de campo
Nos mapas extraíram-se os dados referentes à planta física e ao fluxo de
atendimento do CIDH, tais como os espaços utilizados para o atendimento dos usuários com
DM2 e oferta de cuidados em saúde.
Pela observação direta tomaram-se os dados referentes ao atendimento prestado
pelos profissionais de saúde e de apoio aos usuários com DM. A observação direta foi
realizada pela pesquisadora e por equipamentos de vídeo por um técnico especializado.
Primeiramente cada profissional foi observado pela pesquisadora por quatro vezes em dias e
em ocasiões diferentes, com duração média de quinze minutos. Posteriormente cada
profissional foi observado por equipamento de vídeo por duas vezes, no mesmo dia e em

58

ocasiões diferentes, com duração média de quinze minutos, totalizando seis observações. Em
ambas as situações os profissionais sabiam estarem sendo observados. Os dados relativos à
distribuição das áreas físicas, condições de conforto e edificação dos ambientes do CIDH
também foram obtidos por meio da observação direta após o término das observações
realizadas do pesquisador. Esta etapa ocorreu em dois meses.
Segundo se acredita, a utilização da observação direta e o número de vezes
estabelecido contribuíram para captar o comportamento dos sujeitos da forma mais
aproximada possível do cotidiano da atenção em DM2.

7.12 Organização e análise dos dados
Para a organização dos dados inicialmente elaborou-se um glossário contendo a
codificação das variáveis do estudo, as quais foram agrupadas nas três fases avaliativas estrutura, processo e resultado. Após esta etapa os dados foram digitados no Programa
Microsoft Excel. A dupla digitação dos dados foi realizada, com posterior validação, a fim de
controlar possíveis erros na transposição das informações. O banco de dados foi transportado
para o Programa Statistical Package for the Social Science (versão 16.0) e os dados foram
apresentados em tabelas com cálculo de média, mediana e desvio padrão.
No relacionado à análise dos dados referentes à estrutura física promoveram-se a
identificação e a categorização das áreas de atendimento do usuário com DM2, conforme a
resolução RCD nº 50 que dispõe sobre a organização físico-organizacional de
estabelecimentos assistenciais de saúde- ANVISA (BRASIL, 2002).
Sobre os dados referentes aos recursos humanos, utilizou-se o Plano de
Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus do Ministério da
Saúde e o Protocolo de Atendimento em Diabetes Mellitus do serviço em estudo (BRASIL,
2001a; BARBALHA, 2003).
Os recursos materiais foram organizados e analisados de acordo com o Protocolo
de Atendimento em Diabetes Mellitus do CIDH de Barbalha-CE,baseado nas indicações da
SBD e da SBEM (1999). Ainda, para a análise da variável quanto aos medicamentos e
insumos usou-se a lista de medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS aos usuários
com DM2, de acordo com a Portaria nº 2.583 de setembro de 2007 (BRASIL, 2007d).
Para a análise dos dados relativos ao componente processo, obtidos por meio da
observação direta e pela documentação (prontuários de saúde dos usuários com DM2)
utilizaram-se as atribuições e competências dos profissionais envolvidos no atendimento ao
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usuário com DM2, preconizadas pelo Protocolo de Atendimento em DM do CIDH
(BARBALHA, 2003), com base nas recomendações do MS (BRASIL, 2006).
Quanto à análise dos dados obtidos em relação ao componente resultado, optou-se
pelos indicadores de qualidade dos programas de atendimentos aos usuários com diabetes
mellitus propostos pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Esses indicadores estabelecem
escore máximo de 80 pontos, e para obter o selo de qualidade na atenção em DM as
instituições de saúde devem atingir 60 pontos (Quadro 2). Com base no total de pontos
obtidos pelo CIDH poderão ser estabelecidos níveis intermediários de pontuação como, por
exemplo: nível 1 - 60 pontos ou mais; nível 2 - entre 50 e 59 pontos; e nível 3 - abaixo de 50
pontos (SBD, 2009a).
Dessa forma, a explanação do caso embasou-se na abordagem de avaliação em
saúde desenvolvida por Donabedian, nas medidas de processo e resultado da SBD, além da
literatura pertinente ao assunto (DONABEDIAN, 1980; SBD, 2009a).

7.13 Aspectos éticos da pesquisa
De acordo com o exigido, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal do Ceará, sob o protocolo número
34/10 (Anexo A). Os sujeitos foram orientados quanto à natureza, objetivos da pesquisa e
instrumentos de coleta de dados. Para aqueles que aceitaram participar do estudo solicitou-se
à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice P). Da direção do
CIDH obteve-se o termo de fiel depositário para a consulta aos prontuários de saúde dos
usuários com DM2 (Apêndice Q).

7.14 Sinóptico da metodologia da pesquisa
Apresenta-se, de acordo com o Quadro 3, o sinóptico da metodologia da pesquisa.
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Quadro 3 – Sinóptico da metodologia da pesquisa
Objetivos específicos
Caracterizar os usuários
com DM2 segundo as
variáveis demográficas,
clínicas e terapêutica
medicamentosa para o
tratamento do diabetes e
de comorbidades.

Variáveis do estudo
Faixa etária, sexo,
tempo de tratamento,
acompanhamento
médico, tipo de
tratamento
medicamentoso,
comorbidades.

-Estrutura física
-Recursos humanos
Analisar a organização
física do CIDH segundo os
recursos físicos, humanos
materiais, medicamentos,
,insumos e fluxo de
atendimento.

-Recursos materiais
-Medicamentos
-Insumos
-Fluxo de atendimento

Analisar o atendimento
prestado pelos
profissionais de saúde e de
apoio aos usuários com
DM2.

Analisar o número de
atendimento em saúde e as
atividades técnicas
realizadas pelos
profissionais de saúde e de
apoio aos usuários com
DM2.

Analisar os indicadores de
resultado da atenção em
DM2 segundo os padrões
da Sociedade Brasileira de
Diabetes.

-Variáveis referentes
às observações dos
atendimentos
realizados pelos
profissionais de saúde
e de apoio, de acordo
com a categoria
profissional.
Número de atendimento em saúde, peso,
altura, pressão arterial,
índice de massa
corpórea, circunferência abdominal,
avaliação dos pés,
exame do olho,
exames laboratoriais,
registro de terapêutica
não medicamentosa e
medicamentosa para o
tratamento do DM2, o
registro das
orientações acerca da
educação contra o
fumo e registro das
estratégias educativas
grupais quanto ao
tratamento
medicamentoso e não
medicamentoso.
A1c > 9%, A1c < 7%,
PA < 140/90 mmHg,
PA< 130/80 mmHg,
exame de olho, educação contra o fumo,
lipídeos completos,
LDL < 130mg/dl,
LDL < 100mg/dl, CA
em homens < 94cm,
CA em mulheres < 84
cm, avaliação função
renal, avaliação do pé.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Instrumento de coleta
de dados
-Formulário contendo as
variáveis demográficas,
clínicas e terapêutica
medicamentosa.

-Formulário para
obtenção das variáveis
relativas à distribuição
das áreas físicas,
condições de conforto e
edificação dos
ambientes.
-Formulário tipo checklist para obtenção das
variáveis relativas aos
recursos humanos
materiais,
medicamentos, e
insumos.
-fluxo de atendimento.

-Formulários estruturados para observação
direta do atendimento
dos usuários pelos
profissionais, conforme
categoria profissional
-Filmagem por
equipamento de vídeo.

Fonte de
evidências

Organização e análise dos dados

-Documentação:
Prontuários de
saúde dos usuários
com DM2.

Planilhas do aplicativo EXCEL.
Programa SPSS – Statistical Package
for the Social Science (versão 16.0).
Tabelas, médias, medianas e desvio
padrão.

-Observação
direta.

-Mapas (planta
física e fluxo de
atendimento).

-Observação
direta.

-Recursos físicos: identificação e
categorização das áreas de
atendimento do usuário com DM2
segundo a Resolução RCD 50, da
ANVISA;
-Recursos humanos: Plano de
Reorganização do Diabetes mellitus e
Hipertensão Arterial do MS e
Protocolo de Atendimento em DM do
CIDH.
-Recursos materiais, medicamentos e
insumos: segundo a presença de itens
necessários para avaliação e
seguimento do usuário com DM2
conforme o Protocolo de Atendimento
em DM do CIDH e a lista de
medicamentos disponibilizada pelo
SUS conforme Portaria nº 2583 de
setembro de 2007.
-Segundo as atribuições e
competências dos profissionais
envolvidos no atendimento ao usuário
com DM2 propostos pelo Ministério
da Saúde e de acordo com o Protocolo
de Atendimento em Diabetes do
CIDH.
(BARBALHA,2003;BRASIL,2006)

-Planilhas do aplicativo EXCEL.
-Formulário para
obtenção de dados
referentes às variáveis
número de atendimento
em saúde e atividades
técnicas.

- Documentação:
Prontuários de
saúde de usuários
com DM2.

-Programa SPSS – Statistical Package
for the Social Science (versão 16.0).
-Tabelas, médias,e medianas .
-Descrição de dados.
-Protocolo de Atendimento em
Diabetes do CIDH e Ministério da
Saúde.
( BARBALHA,2003;BRASIL,2006 )

-Planilhas do aplicativo EXCEL.

- Banco de dados.

-Documentação:
Prontuários de
saúde de usuários
com DM2.

-Programa SPSS – Statistical Package
for the Social Science (versão 16.0).
-Com base nos indicadores de
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8 RESULTADOS
Como exposto, os resultados estão apresentados de acordo com os objetivos
propostos na presente investigação.

8.1 Caracterização dos usuários com DM2 segundo as variáveis demográficas, clínicas e
terapêutica medicamentosa para o tratamento do DM e de comorbidades
Dos 108 (100%) usuários com DM2 investigados, 92 (85,2%) eram do sexo
feminino e 16 (14,8%) do masculino. Em relação à faixa etária, 39 (36,2%) encontravam-se
entre 70 e 79 anos, e 29 (26,9%) entre 60 a 69 anos, com mediana de 67 anos e desvio padrão
de 11 anos (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição numérica e percentual dos usuários com DM2 segundo sexo e faixa
etária. Barbalha-CE, 2013
Variáveis Sociodemográficas

n

%

Masculino

16

14,8

Feminino

92

85,2

Total

108

100

Mediana (DP)

Sexo

67 (11)

Faixa Etária (anos)
30 a 39

1

0,9

40 a 49

6

5,5

50 a 59

21

19,4

60 a 69

29

26,9

70 a 79

39

36,2

80 anos ou mais

12

11,1

Total

108

100

Fonte: Pesquisa direta.

Quanto ao tempo de tratamento da doença, variou de um a dezenove anos; 22 (
20,4%) dos DM2 estavam em tratamento de um a quatro anos, 49 (45,4%) de cinco a nove
anos, 34 (31,5%) de dez a quatorze anos e 3 (2,7%) de quinze a dezenove anos , mediana de 8
anos e desvio padrão de quatro anos (Tabela 2).
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Tabela 2 – Distribuição numérica e percentual dos usuários com DM2 segundo tempo de
tratamento do DM. Barbalha-CE, 2013
Variáveis clínicas

n

%

Média (DP)
8(4)

Tempo de Tratamento (anos)
1a4

22

20,4

5a9

49

45,4

10 a 14

34

31,5

15 a 19

3

2,7

20 anos ou mais

0

0

108

100

Total
Fonte: Pesquisa direta.

Sobre o registro de acompanhamento pelo profissional médico dos usuários
com DM2 no CIDH, 99 (91,6%) foram de responsabilidade do médico especialista em
endocrinologia e 9 (8,4%) do generalista.
Em relação ao tipo de tratamento medicamentoso registrado em prontuário de saúde,
50 (46,3%) o faziam com antidiabético oral associado a anti-hipertensivo e insulina, seguido por
47 (43,5%) com uso de ADO e anti-hipertensivo, 6 (5,6%) somente com ADO, 4 (3,7%) com
ADO associado à insulina e 1 (0,9%) com uso exclusivo da insulina (Tabela 3).

Tabela 3 – Distribuição numérica e percentual dos usuários com DM 2 segundo terapêutica
medicamentosa para o DM. Barbalha-CE, 2013
Terapêutica Medicamentosa

n

%

Antidiabético oral + anti-hipertensivo + insulina

50

46,3

Antidiabético oral + anti-hipertensivo

47

43,5

Antidiabético oral exclusivo

6

5,6

Antidiabético oral + insulina

4

3,7

Insulina exclusiva

1

0,9

108

100

Total
Fonte: Pesquisa direta.

Quanto aos medicamentos utilizados para o controle de outras doenças associadas
ao DM, 26 (24,1%) dos prontuários de saúde tinham registro do uso de aspirina e 25 (23,1%)
de estatinas.
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No referente à presença de comorbidades, em 98 (90,7%) dos prontuários
constava registro de hipertensão arterial, em 11 (10,1%), de obesidade, em 18 (16,6%) de
dislipidemia e em 1(0,9%) de síndrome metabólica.

8.2 O componente estrutura na atenção em DM2
Cabe lembrar que o componente estrutura diz respeito aos recursos físicos,
humanos, materiais, financeiros e equipamentos necessários para a assistência em saúde.
Refere-se aos recursos utilizados na assistência e envolve desde a estrutura física e
disponibilidade de equipamentos, incluindo o financiamento, até a disponibilidade de
profissionais qualificados no oferecimento de cuidados aos usuários até a organização dos
serviços (DONABEDIAN, 1980). Para o presente estudo usou-se como recorte os recursos
físicos, humanos, materiais, medicamentos, insumos e fluxo de atendimento.

8.2.1 A organização física do CIDH segundo os recursos físicos, humanos, materiais,
medicamentos, insumos e fluxo de atendimento
Em relação aos recursos físicos o CIDH está localizado na cidade de Barbalha-CE
em uma casa antiga alugada pela prefeitura, adaptada para este fim. O acesso dos usuários
com DM ao CIDH ocorre por meio de uma porta central, com presença de uma escada,
constituída por porta, três degraus e desprovida de corrimãos.
Os espaços físicos do CIDH estão assim distribuídos: sala de recepção, de
atendimento de enfermagem ou sala de preparo dos usuários para as consultas, consultório de
enfermagem, de nutrição, de medicina, sala administrativa, almoxarifado, sala de espera e/ou
de educação em grupo, sala para atendimento de usuários com diagnóstico de obesidade,
corredor, sala de computação, copa/cozinha, espaço externo-quintal, um banheiro para
usuários e dois para profissionais do CIDH (Figura 2).
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Figura 2 – Planta Física do CIDH de Barbalha-CE

Na sala de recepção está lotada a recepcionista. Nesse ambiente estão dispostas
aproximadamente oito cadeiras onde são acomodados os usuários com DM e os acompanhantes,
um armário destinado à guarda de prontuários de saúde, uma escrivaninha com cadeira móvel e
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cesto para lixo com saco plástico, tampa e pedal. A iluminação tanto é natural através de duas
portas grandes, quanto artificial, por meio de luz elétrica.
Para o atendimento dos usuários com DM pelo técnico e auxiliar de enfermagem
há uma sala de enfermagem ou sala de preparo dos usuários para as consultas médicas, de
enfermagem e de nutrição. O mobiliário consta de uma escrivaninha com cadeira móvel, duas
cadeiras para usuários e acompanhantes, um armário para acondicionamento de
medicamentos, uma geladeira para acondicionamento de insulinas, um armário para guarda de
prontuários e impressos utilizados para o atendimento. Ainda, contém uma balança com
plataforma mecânica com peso máximo de 150 kg com antropômetro acoplado, um
esfigmomanômetro de coluna de mercúrio e um aneroide, um estetoscópio, um recipiente para
descarte de materiais perfurocortantes, um ventilador de coluna e um cesto para lixo com saco
plástico, tampa e pedal. A iluminação e a ventilação são naturais através de duas portas
grandes protegidas com grades, porém auxiliadas com iluminação e ventilação artificiais. Há
ausência de pia para lavagem das mãos dos profissionais e ou usuários. Nesta sala são
verificados o peso corporal, a altura, a pressão arterial e a glicemia capilar antes das consultas
agendadas com os médicos, os enfermeiros e os nutricionistas.
A sala para consulta de enfermagem é composta por uma escrivaninha com
cadeira móvel, duas cadeiras para usuário e acompanhante, um armário para o
armazenamento de materiais bibliográficos e educativos, uma maca com lençol descartável,
uma escada para acesso à maca, um foco elétrico, um carrinho de curativos contendo
materiais para exame dos pés – monofilamentos de Semmes Weinstein de 10 gramas, palitos,
algodão, gazes, máscaras e luvas; kit para ministrar capacitação sobre o preparo e a aplicação
de insulina, com diversos tipos de instrumentais, tais como seringas, agulhas e insulinas; Kit
com medicamentos anti-hipertensivos e antidiabéticos orais para demonstração nas sessões de
orientações, quadro demonstrativo sobre a aplicação de insulina, pia, sabonete líquido, porta
papel toalha e cesto para lixo com saco plástico, tampa e pedal. A iluminação é obtida
mediante luz artificial e a ventilação com auxílio de aparelho de ar-condicionado. Possui
ainda duas portas, uma central e uma lateral.
As consultas pelos nutricionistas são realizadas em uma sala contendo uma
escrivaninha com cadeira móvel, duas cadeiras para acomodação dos usuários e
acompanhantes, uma mesa acessória para disposição dos prontuários de saúde, um ventilador
de coluna, quadros educativos com ilustração de uma pirâmide alimentar utilizados para
facilitar o processo de orientação e um cesto para lixo com saco plástico, tampa e pedal.
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Existem duas portas de acesso. A iluminação é obtida mediante luz elétrica. Há ausência de
pia para lavagem das mãos dos profissionais.
Na sala de atendimento pelos profissionais médicos há uma escrivaninha com
cadeira móvel, duas cadeiras para usuários e acompanhantes, uma maca com lençol
descartável, uma escada para acesso à maca, um armário para o armazenamento de materiais
permanentes e de consumo, um fichário para o armazenamento de prontuários de saúde e um
cesto para lixo com saco plástico tampa e pedal. O ambiente tem duas portas, porém a
iluminação e a ventilação são obtidas mediante luz artificial e uso de ventilador.
A sala administrativa é destinada às reuniões da equipe multiprofissional e
discussão de casos clínicos entre profissionais e estudantes. Nela estão dispostos um quadro
para avisos, que também é utilizado como recurso didático nas reuniões clínicas, uma
escrivaninha com cadeira móvel, uma mesa redonda e cadeiras, maca com lençol descartável,
escada para acesso à maca, um cesto para lixo com saco plástico, tampa e pedal, banheiro em
anexo, com pia, sanitário, chuveiro, toalha felpuda e sabonete em barra. Em anexo há uma
sala conjugada utilizada para o armazenamento de materiais (almoxarifado), como seringas e
agulhas de insulina, luvas, gazes, máscaras, além de medicamentos e impressos diversos.
Tanto a iluminação como a ventilação são obtidas mediante luz artificial e o uso de aparelho
de ar condicionado. Essa sala, às vezes, também é usada para consulta médica, conforme a
demanda de usuários. O corredor, com 98 cm de largura e desprovido de corrimão, é
destinado à circulação interna dos usuários, acompanhantes e profissionais de saúde, dando
acesso às salas de atendimentos e à sala de espera. Nele estão afixados quatro quadros
educativos, com temas inerentes ao DM e à hipertensão arterial.
Na sala de espera, também destinada à educação em grupo, há 25 cadeiras, um
cavalete, uma televisão, um DVD, um ventilador, quadros educativos e cartazes, três álbuns
seriados, quadro de aviso e um cesto para lixo com saco plástico, tampa e pedal. A iluminação
é obtida mediante luz elétrica e também natural.
A sala de informática é o local para a digitação de dados referentes à produção
técnica do serviço. Nesta sala estão a impressora, uma mesa, duas cadeiras, um ventilador de
coluna e um cesto para lixo sem tampa e pedal. A iluminação é obtida mediante luz elétrica e
a ventilação, por um ventilador.
Ainda consta uma sala para atendimento de usuários com diagnóstico de
obesidade, denominada consultório de obesidade. Dispõe de uma escrivaninha, dez cadeiras
para acomodação dos usuários, acompanhantes e profissionais, armário pequeno para
armazenamento de lençóis para macas, toalhas, óleo canola, entre outros materiais diversos,
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um refrigerador para uso dos profissionais e uma mesa. A iluminação deste ambiente é feita
de modo natural através de duas portas e uma janela, bem como de iluminação artificial por
luz elétrica. Este ambiente ainda está sendo subutilizado em face da infraestrutura para seu
funcionamento. Serve para armazenamento e estoque de materiais. Inexiste pia para lavagem
das mãos.
Na copa/cozinha são preparados alimentos para profissionais – almoço e lanches,
e usuários – café, chá, sucos. Contém um armário, um fogão a gás, um refrigerador, uma pia,
um filtro de parede e um cesto para lixo, sem pedal e sem tampa. A iluminação deste
ambiente é feita de modo natural através de uma janela, bem como de iluminação artificial
por luz elétrica.
O espaço externo (quintal) é para a lavagem de toalhas e panos de pratos
manualmente. Ademais, acondiciona tambores com material perfurocortante e tem um cesto
com tampa e sem pedal para o acondicionamento de lixo orgânico. Nela há uma pia adaptada
para lavagem de mãos dos usuários e um tanque para a lavagem de lençóis, toalhas e panos de
cozinha e chão. Este espaço também é utilizado para eventos sociais, tais como aniversários,
festas juninas, dia dos pais e crianças, entre outros.
O banheiro para usuários funciona exclusivamente para mulheres e homens e
contém aparelho sanitário, um chuveiro, uma pia e um cesto com pedal e tampa,
acondicionado em sacos plásticos. Embora a porta do banheiro do usuário abra para fora do
ambiente, a fechadura é difícil de manusear. Dispõe de toalha felpuda e sabonete em barra.
Neste espaço há ausência de barras de proteção para apoio de idosos. O espaço físico é
limitado, comprometendo a entrada de cadeiras de rodas. Identificaram-se dois banheiros para
profissionais de saúde, uso único, contendo, cada um, aparelho sanitário, chuveiro, pia e cesto
com pedal, acondicionado em sacos plásticos.
Quanto às condições de conforto, a iluminação de todos os ambientes ocorre tanto
naturalmente, por meio de janelas ou portas, como artificialmente, por luz elétrica, com
voltagem suficiente de forma a manter excelente luminosidade. Sobre a ventilação, todos os
ambientes são equipados com ventilador e/ou ar condicionado, como detalhado na descrição
de cada espaço físico. Ainda, quanto ao conforto, constatou-se a ausência de ruídos ou
barulhos passíveis de interferir no conforto dos usuários e ou dos profissionais de saúde e
demais funcionários.
No tangente às condições de edificação, estado geral de conservação e pintura do
CIDH, segundo observado, as paredes estão sujas, principalmente nas áreas de recepção, sala
de atendimento pelo técnico e auxiliar de enfermagem e corredor de circulação. Os banheiros
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destinados ao uso dos usuários, público em geral e profissionais de saúde encontram-se em
precário estado de conservação, no relacionado tanto à pintura quanto às condições de uso da
bacia sanitária e da pia de lavagem das mãos.
Tratando-se dos

recursos

humanos,

o

CIDH dispõe de um

médico

endocrinologista, um médico oftalmologista, dois enfermeiros, dois nutricionistas, um auxiliar
de enfermagem, um técnico de enfermagem, um recepcionista e um auxiliar de serviços
gerais. No período letivo o CIDH recebe estudantes de medicina e de enfermagem sob a
supervisão de docentes.
Sobre os recursos materiais disponíveis para o atendimento dos usuários com
DM2, existem dois esfigmomanômetros aneroides para adultos; um esfigmomanômetro de
coluna de mercúrio para adultos, três estetoscópios; uma balança com plataforma mecânica
com peso máximo de 150 kg e antropômetro acoplado; duas fitas métricas inelásticas e quatro
glicosímetros.
Em relação aos medicamentos, o CIDH disponibiliza os antidiabéticos orais para
o tratamento do DM2: glibenclamida 5 mg; cloridrato de metformina 500 mg; Glicazida MR
30 mg; insulina humana Neutral Protamine Hagedorn 100 UI/ml, insulina humana regular
100 UI/ml e os análogos de insulina de curta e longa duração 100 UI/ml. Costatatou-se que
os medicamentos de uso oral são acondicionados em armários e as insulinas em refrigerador
exclusivo para este fim, dispostos na sala de preparo dos usuários ou sala de enfermagem.
Não há área física exclusiva para acondicionamento destes medicamentos. Observou-se ainda
que o controle do estoque e da distribuição é de responsabilidade dos profissionais técnico e
auxiliar de enfermagem, com supervisão do farmacêutico da secretaria da saúde do município.
Quanto aos insumos, identificaram-se caixas de luvas de procedimento; algodão;
álcool a 70%; fitas reagentes para glicemia capilar; seringas de 100U com agulha 12/3,7 mm;
seringas de 100U com agulha 8,0/3,0 mm; lancetas para punção digital; quatro monofilamentos
de Semmes Weinstein de 10 gramas; caixas de palitos; recipientes para descarte da material
perfurocortante; sabão líquido e papel toalha.
No que inerente ao fluxo de atendimento do serviço, como mostra a Figura 3,
inicia-se com a entrada do usuário no CIDH na sala de recepção. O recepcionista segue uma
rotina previamente estabelecida de atendimento, de acordo com o estado de saúde de cada
usuário. Para o primeiro atendimento do usuário no CIDH, ele abre o prontuário de saúde e
apraza a primeira consulta para o enfermeiro. Após esse contato, o usuário é encaminhado à
sala de atendimento pelo técnico e auxiliar de enfermagem onde são verificados a pressão
arterial, a glicemia capilar, o peso corporal e a altura. Em seguida, o usuário é encaminhado às
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consultas médicas, de enfermagem ou nutrição, consoante disponibilidade da agenda de
marcação. As consultas médicas e/ou nutrição são aprazadas pelo recepcionista de acordo
com a disponibilidade de vagas. Fluxo inverso ocorre com os usuários de primeiro
atendimento, no qual são aprazados para consulta médica, sem consulta de enfermagem
prévia.

Situação

similar

acontece

em

relação

ao

atendimento

do

nutricionista.

Independentemente do fluxo percorrido pelo usuário ele sempre retorna ao recepcionista para
o agendamento do retorno conforme solicitação dos médicos, enfermeiros e/ou nutricionistas.
Ainda faz parte do fluxograma de atendimento ao usuário com DM o
encaminhamento às consultas especializadas, tais como o serviço de odontologia,
cardiovascular, saúde mental e exames laboratoriais, entre outros. Para este fim, o município
conta com dois hospitais referenciados, um Centro de Especialidade Odontológica e um
Centro de Atendimento Psicossocial. Os exames laboratoriais são realizados nos laboratórios
destes dois hospitais credenciados pelo município.
De acordo com o referido fluxograma de atendimento, a educação em saúde no
serviço está intimamente relacionada às consultas médicas, de enfermagem e de nutrição,
devendo ser individuais ou em grupos. Embora no fluxograma do serviço, conste o
profissional psicólogo, durante o período das observações este profissional não fazia mais
parte da equipe multiprofissional. Também não foi observada a realização de educação em
saúde grupal no período estudado.
A organização do fluxo dos usuários com DM compete ao recepcionista, ao
auxiliar e ao técnico de enfermagem. Esses profissionais são responsáveis pela reposição de
materiais e insumos necessários ao atendimento com vistas a agilizar o fluxo de atendimento.
Nessa direção, os prontuários são organizados nas salas dos profissionais antes do
atendimento e armazenados após o término das consultas. O recepcionista, o auxiliar e o
técnica de enfermagem também são responsáveis pelos impressos para uso nas consultas.
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Figura 3 – Fluxo de atendimento do CIDH de Barbalha-CE

Fonte: Protocolo de Atendimento em Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial (BARBALHA, 2003).

8.3 O componente processo na atenção em DM2
Por componente processo entende-se o conjunto de atividades desenvolvidas
pelos profissionais de saúde, ou seja, o que eles oferecem aos usuários, e como realizam as
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atividades. O foco deste componente diz respeito à análise da competência da equipe de saúde
no manejo do processo saúde-doença. Também os aspectos éticos e os de relacionamento
entre os profissionais e os usuários são contemplados, entre outros (DONABEDIAN, 1980).
Para o presente estudo analisou-se o atendimento realizado pelos profissionais de
saúde e de apoio aos usuários com DM2 segundo as observações diretas, o número de
atendimento em saúde e as atividades técnicas efetuadas pelos profissionais de saúde e de
apoio de acordo com dados coletados dos prontuários de saúde.

8.3.1 O atendimento realizado pelos profissionais de saúde e de apoio aos usuários com
DM2
Os dados obtidos pela observação direta do pesquisador e por meio de
equipamento de vídeo permitiram identificar o processo direto e indireto de atendimento em
saúde desenvolvido pelos profissionais: enfermeiro, médico endocrinologista, médico
oftalmologista, nutricionistas, auxiliar e técnico de enfermagem, recepcionista e auxiliar de
serviços gerais.
No tangente ao profissional enfermeiro, como evidenciado, tratou os usuários pelo
nome, sempre com respeito e cordialidade em todas as observações. Ademais, notou-se
empenho e interesse desse profissional em atender às necessidades de saúde dos usuários. Por
exemplo, quando por ocasião de duas consultas, manteve contato com um hospital do município
para garantir o encaminhamento dos usuários, uma vez que se encontravam com sinais e
sintomas de descompensação aguda do diabetes. Além disso, solicitou transporte à Secretaria de
Saúde do município e encaminhou os usuários devidamente acompanhados pelo auxiliar de
enfermagem do CIDH. Ainda, reforçou a importância do retorno ao CIDH com feedback do
encaminhamento e continuidade do tratamento com a equipe multiprofissional.
Realizou as consultas de enfermagem, com foco no histórico de enfermagem em
todas as consultas observadas, questionando os usuários sobre sua história de vida e
necessidades de saúde. Porém, o exame físico não foi constatado na maioria das vezes.
Percebeu-se lacunas quanto ao levantamento de possíveis diagnósticos de enfermagem, como
também de elaboração de um plano assistencial em parceria com os usuários. Orientações
sobre mudanças no estilo de vida relacionadas principalmente à alimentação foram oferecidas,
mas com ênfase à restrição do sal, do açúcar, das gorduras e na diminuição de carboidratos no
plano alimentar. Orientações quanto aos grupos alimentares e suas substituições não foram
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constatadas. Em relação às orientações sobre atividade física e aconselhamento quanto à
cessação do tabagismo, não foram evidenciadas durante os atendimentos desse profissional.
No tangente aos medicamentos utilizados pelos usuários, o profissional sempre
checou o uso correto e em seguida corrigiu erros, enfatizou os acertos e orientou sobre a
importância do uso contínuo. Como verificado, em dois dos atendimentos deste profissional,
orientações precisas e detalhadas sobre o preparo e aplicação da insulina, abrangendo desde o
tipo e ação da insulina em uso, conservação, preparo da dose, áreas e rodízio dos sítios de
aplicação e técnica propriamente foram constatadas. Contudo, os usuários permaneciam
passivos durante os referidos atendimentos.
Ademais, o exame dos pés foi prática ausente em cinco dos seis atendimentos do
enfermeiro. Além disso, verificou-se falha no tocante à utilização do monofilamento de 10 g
quando da avaliação da sensibilidade protetora plantar, porquanto esse profissional não
aplicou o monofilamento na mão, ou cotovelo ou na fronte do usuário, de modo que ele
saiba o que será testado.
Verificou-se a inexistência de encaminhamentos para o nutricionista, para o
oftalmologista e para o médico endocrinologista durante as observações, em todos os casos
que se fizeram necessários. No que diz respeito a confirmar se o usuário tinha registro de
consulta anterior com o médico especialista, com o nutricionista e com o oftalmologista,
constatou-se maior preocupação em fazê-lo quando se tratava do médico especialista. Porém,
esse comportamento não se confirmou no caso do nutricionista e do oftalmologista. A prática
de solicitação de exames laboratoriais dos usuários foi etapa ausente em todas as observações
desse profissional, mesmo constatando-se, por ocasião posterior de manuseio dos prontuários,
a necessidade de fazê-lo. E, ainda: a realização de sessões educativas grupais sobre questões
relativas ao controle do DM, HA e fatores de risco associados, além de outros conteúdos, não
foi evidenciada durante as observações desse profissional.
Tratando-se do processo de comunicação, o profissional fez perguntas aos
usuários de modo a investigar suas necessidades atuais. Com esta finalidade, empregou
sempre linguagem clara, mensagens concisas, enunciadas em tom de voz audível e sem
jargões técnicos em todas as observações realizadas. Em quatro ocasiões o profissional teve a
habilidade de colocar em foco a ideia principal, quando os usuários desviavam o fluxo da
comunicação para expor assuntos totalmente divergentes dos objetivos do atendimento.
Mostrou interesse e habilidade em ouvi-los, contudo teve o cuidado de fazer com que eles
voltassem a focalizar assuntos do próprio interesse, expondo suas experiências de forma mais
clara e objetiva.
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Em parte dos seus atendimentos o profissional enfermeiro questionou os usuários
se tinham dúvidas sobre as orientações proporcionadas. Todavia, como evidenciado em todas
as suas observações sumarizar o conteúdo das informações e realizar feedback dessas
orientações foram etapas ausentes. Ainda como evidenciado, os usuários permaneciam
passivos durante os atendimentos desse profissional, não sendo estimulados a participarem do
atendimento e a darem opiniões sobre os cuidados planejados.
Quanto ao médico endocrinologista, conforme as observações sobre os
atendimentos desse profissional permitiram perceber, os usuários foram abordados com
respeito, atenção e cordialidade. No entanto, no caso de uma usuária poliqueixosa e
depressiva o médico solicitou-lhe “fosse direto ao assunto”, na tentativa de colocar em foco a
ideia principal, com vistas a facilitar a comunicação e coleta dos dados necessários na
consulta realizada. Mesmo assim, não se percebeu atitude de hostilidade para com o usuário.
Ao contrário, após essa colocação, este conseguiu expressar com mais objetividade e
compreensão seus sentimentos. Em todas as consultas, os usuários foram chamados pelo
nome, com base na identificação do prontuário de saúde.
Em relação às consultas feitas por esse profissional, de modo geral, o foco estava
direcionado para as queixas atuais dos usuários, centrada nos aspectos concernentes à doença
e ao tratamento.
Sobre as orientações acerca do uso dos medicamentos, segundo se notou, em
todos os atendimentos, os usuários recebiam a prescrição e eram orientados quanto à
importância do uso regular. Mas, orientações acerca da dose, horário, reações adversas, entre
outros, não foram constatadas. Na maioria das observações os usuários eram estimulados a
seguirem o plano alimentar e a praticarem atividade física (geralmente o incentivo à
caminhada). Não houve o aconselhamento quanto à cessação do tabagismo por esse
profissional. Diante da solicitação de exames laboratoriais detectou-se que, na maioria das
vezes, os usuários foram orientados apenas quanto a suas realizações e a retornarem com os
resultados. No entanto, orientações acerca dos tipos de exames solicitados e sua importância
para avaliação do controle do diabetes não foram evidenciadas.
Ademais, o exame dos pés dos usuários foi prática ausente nos atendimentos; em
apenas um esse profissional teve o cuidado de confirmar a atuação do enfermeiro. Constatouse inexistir o cuidado de checar se estavam, nos prontuários, os registros de consultas pelo
oftalmologista e enfermeiro. Apenas em relação ao nutricionista percebeu-se ter sido feito
somente em uma consulta e, mesmo assim, não houve encaminhamentos para esses
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profissionais. Não se constatou, em todas as observações, a participação desse profissional em
atividades educativas grupais.
Ainda como se percebeu, o médico endocrinologista utilizou-se de linguagem
clara e compreensível ao comunicar-se com os usuários durante todos os atendimentos
efetivados. Também, como observado, em duas consultas usou terapeuticamente o humor,
facilitando a interação com os pacientes e tornando a consulta mais agradável. Houve, porém,
uma lacuna em relação a sumarizar o conteúdo da interação, com o objetivo de enfatizar as
orientações dadas, evidenciado em apenas umas das consultas, e em checar a compreensão
acerca das orientações quanto ao plano terapêutico.
Ressaltam-se também aspectos da comunicação não verbal identificados durante
duas consultas, como olhar e expressão facial de impaciência associados ao tamborilar de dedos
na mesa por esse profissional. Ainda percebeu-se, que a escuta atenta aos problemas dos
usuários não foi constatada. Os atendimentos ocorreram com muita objetividade, focalizados na
doença e no seu tratamento. Outro aspecto refere-se ao fato do médico endocrinologista não
envolver os usuários no planejamento da proposta terapêutica. Estes não faziam perguntas e não
solicitavam esclarecimentos durante os atendimentos do referido profissional.
No referente ao médico oftalmologista, os atendimentos se resumiram aos exames
de fundo de olho, os quais eram realizados com o seu oftalmoscópio particular, uma vez que o
serviço não dispõe desse equipamento. Todos os seis atendimentos observados aconteceram
em tempo médio de cinco minutos para cada usuário. Os usuários eram chamados pelo nome
com cordialidade e atenção. Logo após a entrada deste, o profissional checou o tempo de
doença e a valor da glicemia capilar aferida, em todas as consultas observadas. Além disso,
com muita rapidez e objetividade explicou sobre a importância do exame a ser feito. Tal
situação se repetiu em todas as consultas.
Verificou-se o uso de linguagem clara e acessível por parte desse profissional na
comunicação com os usuários, em todas as observações. Em nenhuma destas os usuários
foram questionados se tinham dúvidas quanto às informações fornecidas. Com exceção de um
usuário, os demais foram encaminhados a uma clínica oftalmológica para maiores avaliações,
porquanto, segundo exposto, o exame de FO é limitado apenas para identificação do tipo de
retinopatia e alguns pacientes requerem avaliação mais acurada. Ainda, constatou-se a
preocupação do profissional, em todas as observações, em reforçar a necessidade de
realização anual deste exame pelos usuários, como também a importância do
acompanhamento sistemático por outros membros da equipe para controlar os níveis
glicêmicos e pressóricos.
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Sobre os profissionais nutricionistas, abordam os usuários na porta do consultório,
tratando-os pelo nome e com respeito, verbalizando interesse pelos usuários em todas as
observações realizadas. Em duas ocasiões o nutricionista 1 não os tratou pelo nome. Contudo,
como identificado, aqueles usuários não chamados pelo nome eram os que tinham
acompanhamento sistemático no serviço e que mostraram muita interação com o profissional.
No início dos seus atendimentos, após receber os usuários na sala de nutrição, os
nutricionistas checavam os valores da pressão arterial, da glicemia capilar e do peso, que lhes
eram entregues pelos usuários em uma folha de papel. Compartilhavam os resultados obtidos
com estes e comentavam sobre o alcance ou não das metas propostas. Em sequência,
perguntavam sobre o seguimento do plano anterior proposto, no caso de consultas subsequentes.
Quando o atendimento se tratava da primeira consulta do usuário no serviço de nutrição, os
profissionais questionavam sobre seus hábitos alimentares anteriores, para posteriormente
prescreverem o plano nutricional. Esta situação se repetiu em todas as observações realizadas
pelos dois profissionais.
O índice de massa corpórea foi sempre calculado e registrado no prontuário de
saúde pelos nutricionistas, que compartilhavam os resultados com os usuários e orientavam
quanto à necessidade do alcance de um IMC normal, quando os resultados desse parâmetro
estavam acima do recomendado. Além disso, perguntavam suas preferências alimentares
antes da elaboração do plano nutricional. Ainda, ofereceriam aos usuários orientações precisas
e detalhadas quanto às mudanças no estilo de vida ligadas à alimentação, com ênfase na
descrição dos grupos alimentares, suas substituições, quantidade e regularidade dos horários
das refeições. Contudo, observou-se, em algumas ocasiões, a prescrição de alimentos
onerosos para os usuários, que relataram dificuldade financeira para adquiri-los. Diante do
impasse, houve modificações no plano alimentar prescrito.
Consoante se notou, os nutricionistas investigaram, na maioria das observações, e
de forma breve, a continuidade do uso de medicamentos prescritos pelos usuários. Quanto as
orientações sobre atividade física e aconselhamento quanto à cessação do tabagismo, não foram
evidenciadas durante os atendimentos desses profissionais.
Sobre os encaminhamentos para outros profissionais de saúde, em apenas um
atendimento observado o nutricionista 1 confirmou se havia registro da consulta médica e de
enfermagem, e na maioria das vezes, não registrou no prontuário os encaminhamentos para
ambos os profissionais, que se faziam necessários. Atitude semelhante foi constatada nas
observações do nutricionista 2, porquanto os prontuários de saúde não foram consultados
para confirmar se os usuários tinham registro recente de consultas médicas e de enfermagem,
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como também não foi houve encaminhamentos para outros profissionais. Durante o período
de observação desses profissionais, a prática de atividades educativas grupais ou suas
participações em atividades promovidas por outros profissionais não foi evidenciada.
No tangente ao processo comunicativo, como observado, o nutricionista 1 utilizou
mensagens concisas e em tom audível ao se comunicar com os usuários. Às vezes, porém,
empregou termos científicos. Já o nutricionista 2 utilizou-se frequentemente de frases
descritivas, com linguagem clara, objetiva e sem uso de jargões técnicos ou profissionais.
Em parte dos atendimentos os nutricionistas questionaram os usuários quanto à
existência de dúvidas sobre as orientações fornecidas. Todavia, em todas as observações
sumarizar o conteúdo das informações e feedback às orientações foram etapas não
contempladas. Cabe ressaltar a habilidade desses profissionais, principalmente o nutricionista
2, em envolver os usuários nos atendimentos realizados. Os usuários eram constantemente
estimulados a opinarem quanto ao plano alimentar prescrito. Quando por ocasião de
atendimento a usuários idosos, com dificuldade de interação, os profissionais incentivavam os
acompanhantes a participarem no planejamento dos cuidados oferecidos.
Sobre as observações dos profissionais auxiliar e técnico de enfermagem, todos
desenvolviam as atividades na mesma sala e, de acordo com o protocolo do serviço, têm as
mesmas atribuições. Esses profissionais são responsáveis pelo preparo dos usuários para as
consultas médicas, de enfermagem e de nutrição. Para tanto, fazem entrega de medicamentos
mediante a prescrição médica, aferição da glicemia capilar, da pressão arterial e das medidas
antropométricas (peso e altura), registrando os nomes dos usuários e os resultados obtidos em
uma folha de papel. Tais dados, posteriormente, são registrados nos prontuários de saúde dos
usuários pelo médico, enfermeiro ou nutricionista.
Identificou-se, pelas observações referentes às atividades desenvolvidas pelo
auxiliar de enfermagem, que apenas um dos usuários não foi tratado pelo nome, embora
tenham sido identificados respeito e atenção durante o atendimento. Atitudes semelhantes se
repetiram nas observações do técnico de enfermagem. Porém, o relacionamento interpessoal
observado revelou que nenhum esforço foi empreendido com vistas a estabelecer diálogo e
interação com os usuários, principalmente por parte do técnico de enfermagem. O
envolvimento tanto nas sessões educativas grupais e na oferta de orientações individuais
quanto nos aspectos relacionados ao tratamento não medicamentoso e medicamentoso do
diabetes não foi percebido durante o período das observações.
Em relação ao preparo dos usuários para as medidas da pressão arterial, em todas as
observações, os profissionais não explicaram o procedimento ao usuário quanto à necessidade
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de não falar durante a aferição deste parâmetro, no entanto, solicitaram aos usuários
permanecerem em repouso por cerca de cinco a dez minutos na própria sala de atendimento.
Quanto a certificar-se que o usuário não estava com a bexiga cheia, que não praticou exercícios
físicos 60 a 90 minutos, que não ingeriu bebidas alcoólicas, café e alimentos e não fumou 30
minutos antes da aferição da pressão arterial, foram etapas ausentes durante o preparo dos
usuários, tanto pelo auxiliar como pelo técnico de enfermagem.
Constatou-se ainda, em relação à etapa de preparo, que em todas as observações sobre
o auxiliar e o técnico de enfermagem, os usuários foram orientados a manter as pernas
descruzadas, pés apoiados no chão e dorso recostado na cadeira, como também, quando
necessário, as roupas dos braços dos usuários nos quais eram colocados os manguitos, removidas.
Além disso, os braços dos usuários escolhidos para a medida da pressão arterial
foram corretamente posicionados em todas as observações dos dois profissionais. Quanto a
solicitar que o usuário não fale durante a medida, não foi evidenciado em todas as observações do
auxiliar e do técnico de enfermagem. E, ainda: medir a circunferência do braço do usuário e
selecionar o manguito do tamanho adequado ao braço foram etapas ausentes durante todos os
atendimentos desses profissionais. Entretanto, colocar o manguito sem deixar folgas acima da
fossa cubital e centralizar o meio da parte do manguito sobre a artéria braquial foram etapas
contempladas em todas as observações dos profissionais de enfermagem.
Não foi constatado, pelo auxiliar e técnico de enfermagem, mensurar o nível da
pressão sistólica mediante a palpação do pulso radial, em todas as observações. Já em relação
a palpar a artéria braquial na fossa cubital, colocar a campânula do estetoscópio sem
compressão excessiva, inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30mmHg o nível estimado da
pressão sistólica e proceder à deflação lentamente foram etapas executadas corretamente por
esses profissionais em todos os atendimentos. Em todas as ocasiões, não houve novas
medidas da pressão arterial. Os valores da pressão arterial obtidos em todos os atendimentos
dos profissionais foram registrados em papel e informados aos usuários, no entanto, não foi
anotado o braço em que a medida foi verificada.
E, ainda: a medida da circunferência abdominal dos usuários não fez parte do
atendimento desses profissionais em todas as ocasiões observadas. Sobre o procedimento de
medida de altura e peso, os profissionais checaram o equipamento quanto às condições da
haste para mensuração da altura e certificaram-se quanto a graduação da escala da balança,
corrigindo-a quando necessário, em todas as observações realizadas. Os usuários foram
informados em relação aos resultados, a retirarem as roupas exteriores pesadas, enfeites de
cabelos e sapatos, se posicionarem com suas costas para a haste do antroprômetro, com o
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esquadro da medição acima da cabeça e orientados a permanecerem no centro da balança,
com os pés unidos durante as medições, em todas as ocasiões observadas. Igualmente como
na medida da pressão arterial, a altura e o peso foram registrados, informados aos usuários e
entregues em folha de papel recortado, para apresentação ao profissional enfermeiro, médico
ou nutricionista.
No referente à verificação da glicemia capilar, os usuários foram informados quanto à
realização do procedimento em todas as ocasiões do atendimento desses profissionais. Observouse que a verificação da calibração do glicosímetro e da checagem do código correto é rotina
estabelecida no serviço e cumprida tanto pelo auxiliar como pelo técnico de enfermagem.
Contudo, a prática da limpeza da polpa digital escolhida pelo usuário com algodão embebido em
álcool a 70% foi etapa ausente em todos os atendimentos do técnico de enfermagem e em dois do
auxiliar de enfermagem. Ainda percebeu-se a falta de orientações quanto à lavagem das mãos aos
usuários em todas as observações realizadas. Ademais, a prática do uso de luvas de procedimento
para proteção individual não foi evidenciada nas observações desses profissionais.
Sobre os itens colocar a fita reagente no aparelho e aguardar o surgimento da gota
de sangue, lancetar a polpa digital, coletar sangue na fita reagente e pressionar o local da
punção para suspender o sangramento foram etapas contempladas em todas as observações do
auxiliar e do técnico de enfermagem. Além disso, como evidenciado, os materiais, lancetas e
tiras reagentes eram desprezados em recipientes para coleta de materiais perfurocortantes, e os
resultados dos exames obtidos eram registrados, informados e entregues aos usuários pelos
profissionais de enfermagem.
Quanto ao recepcionista, segundo se constatou, esse funcionário é responsável
pelo acolhimento dos usuários no CIDH e marcação das consultas nas agendas de cada
profissional de saúde. Observou-se que acolheu os usuários, em todas as observações, com
atenção e cordialidade, chamando-os pelo nome, mas, na maioria das vezes, sem olhar para
seus rostos. Em alguns momentos, convidou-os para sentar enquanto esperavam o
atendimento, porém não procedeu da mesma forma com três idosos que permaneceram de pé.
Este funcionário utilizou-se de linguagem clara e acessível ao se comunicar com os usuários
em todas as observações, porém o atendimento aconteceu sem que o usuário fizesse perguntas
ou solicitasse esclarecimentos sobre a rotina do serviço ou outra questão.
Após receber cada usuário, identificava se tinha ou não cadastro prévio no
serviço. Caso fosse a primeira consulta, fazia a abertura dos prontuários. Tratando-se de
consultas subsequentes, confirmava o comparecimento na agenda de atendimento. Para os
usuários com consultas já agendadas para o dia e horário correntes, o funcionário os
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encaminhava para o atendimento do auxiliar e/ou técnico de enfermagem. Explicava que após
o atendimento por estes profissionais, os usuários devem aguardar na sala de espera para
posterior atendimento do médico ou enfermeiro ou nutricionista. Todavia, se o caso fosse de
demanda espontânea, indagava os profissionais sobre a possibilidade de atendimento naquele
dia, ou marcava para outro dia mediante consulta à planilha de aprazamento.
Ainda, como parte das suas atribuições, agendava os retornos dos usuários para
consultas subsequentes, de acordo com a solicitação dos profissionais, sempre anotando em
papel a data e horário e checando a compreensão dos usuários quanto ao atendimento prestado.
Cabe-lhe zelar pela organização do ambiente mantendo os prontuários e materiais de expediente
em armários específicos, devidamente organizados em prateleiras e por ordem de numeração,
conforme o registro do usuário no serviço. Posteriormente, separa os prontuários de saúde dos
usuários a serem atendidos, no entanto, nem todas as vezes que foi observada conferiu se
estavam com todos os formulários necessários e acrescentou os que estavam em falta.
Em relação ao auxiliar de serviços gerais constatou-se ser esse funcionário
responsável pelo trabalho de limpeza da CIDH, diariamente. Sempre, na maioria das
observações, dirigia-se aos usuários pelos nomes, mostrando respeito, atenção e carinho, além
de em muitas ocasiões oferecer-lhes água e ou café.
Apesar de responder pela limpeza diária do serviço, os dados mostraram que a
limpeza das salas de atendimento eram insatisfatória. Também se verificou falta de
sistematização sobre os procedimentos de limpeza do CIDH e que o profissional de saúde
aguardou a limpeza da sala para iniciar o atendimento. Ainda como se percebeu, a limpeza
dos demais espaços físicos foi feita de forma assistemática, sem seguimento de uma rotina
preestabelecida. Cabe destacar que não se observou a limpeza de móveis, portas e demais
equipamentos. Ademais, a limpeza dos banheiros dos funcionários e dos usuários foi
constatada em apenas dois dias de observação, dos seis realizados. Segundo evidenciado, o
profissional executa o processo de limpeza do CIDH sem equipamentos de proteção
individual, tais como vestimentas específicas, luvas de proteção, entre outros.
Esse funcionário também colabora nas atividades relacionadas à alimentação dos
funcionários preparando o café oferecido no CIDH e o almoço para os funcionários que ali
permanecem em tempo integral. Além disso, é responsável pela organização do espaço da
cozinha e da copa, inclusive com acondicionamento do lixo orgânico em saco plástico em
recipiente com tampa e pedal.
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8.3.2 Número de atendimento em saúde e atividades técnicas realizadas pelos profissionais
de saúde e de apoio aos usuários com DM2
Sobre o número de atendimentos em saúde registrados nos prontuários pelos
profissionais de saúde envolvidos na atenção em diabetes no ano de 2007, identificaram-se
324 consultas médicas, 124 consultas de enfermagem, 36 consultas de nutrição e 484
atendimentos feitos pelo auxiliar e técnico de enfermagem. Quanto ao ano de 2008, foram 360
consultas médicas, 101 consultas de enfermagem, 39 consultas de nutrição e 500
atendimentos pelo auxiliar e técnico de enfermagem. No referente ao ano de 2009, houve 301
consultas médicas, 94 de enfermagem, 33 de nutrição e 428 atendimentos do auxiliar/técnico
de enfermagem.
No ano de 2007, a média de consultas médicas foi de 3,0, com desvio padrão de
1,18 consultas, enquanto em 2008 obteve-se média de 3,33 consultas e desvio padrão de
1,28.No ano de 2009 média de 2,79 consultas e desvio padrão de 0,94.
Em relação à média de consultas de enfermagem, obteve-se no ano de 2007, 1,15
consulta. Em 2008, a média foi de 0,94 consulta e no ano de 2009, 0,87. Para cada ano, foi
encontrado o desvio padrão de 1,46 consultas em 2007; 1,23 em 2008 e 1,23 em 2009. Quanto
às consultas de nutrição, constatou-se uma média de 0,33 consultas em 2007, 0,36 no ano de
2008 e 0,36 em 2009. Para cada ano obteve-se o desvio padrão de 0,63 consulta em 2007,
0,99 em 2008 e 0,83 em 2009.
Quanto ao registro em prontuários de saúde de consultas de enfermagem, dos 108
prontuários pesquisados, 60 (55,6%) tinham registro das consultas no ano de 2007, 53 (49%)
em 2008 e 51 (47,2%) em 2009. No tocante às consultas de nutrição, em 2007, 28 (26%) dos
prontuários de saúde tinham registro, 18 (16,7%) em 2008 e 2009 (Tabela 4).

Tabela 4 – Distribuição numérica e percentual dos prontuários dos usuários com DM2 com
registro de consultas de enfermagem e de nutrição nos anos de 2007, 2008 e 2009. BarbalhaCE, 2013
Consultas

2007

2008

2009

n

%

n

%

n

%

Enfermagem

60

55,6

53

49

51

47,2

Nutrição

28

26,0

18

16,7

18

16,7

Fonte: Pesquisa direta.
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No relacionado às atividades técnicas, a pressão arterial, a glicemia capilar e o
peso foram registrados nos 108 (100%) prontuários de saúde em todos os anos do estudo.
Quanto à altura, foi registrada em 31 (28,7%) dos prontuários em 2007, em 22 (20,4%) em
2008 e em 23 (21,3%) em 2009 (Tabela 5).

Tabela 5 – Distribuição numérica e percentual dos prontuários dos usuários com DM2 com
registro das atividades técnicas pressão arterial, glicemia capilar, peso, altura, circunferência
abdominal e índice de massa corpórea nos anos de 2007, 2008 e 2009. Barbalha-CE, 2013
Atividades Técnicas

2007

2008

2009

n

%

n

%

n

%

Pressão arterial

108

100,0

108

100,0

108

100,0

Glicemia capilar

108

100,0

108

100,0

108

100,0

Peso

108

100,0

108

100,0

108

100,0

Altura

31

28,7

22

20,4

23

21,3

-

-

-

-

4

3,7

27

25,0

18

16,6

14

13,0

CA*
IMC**
*CA-circunferência abdominal.
**IMC-índice de massa corpórea.
Fonte: Pesquisa direta.

No tangente à medida da circunferência abdominal, em 2007 e 2008 não foi
constatado registro em prontuário de saúde dessa atividade técnica e em 2009 obteve-se
apenas 4 (3,7%) registros em prontuário de saúde. Quanto ao cálculo do índice de massa
corpórea, foram 27 (25%), 18 (16,6%) e 14 (13%) registros, respectivamente, nos anos de
2007, 2008 e 2009 (Tabela 5).
Em referência ao exame dos pés, como a Tabela 6 aponta, 15 (13,8%) dos
prontuários tinham pelo menos um registro no ano de 2007, 36 (33,3%) no ano de 2008 e 33
(30,5%) no ano de 2009. A avaliação oftalmológica, ou seja, a realização de pelo menos um
exame de fundo de olho, foi registrada em 21(19,4%) dos prontuários no ano de 2007, em 13
(12%) no ano de 2008 e em 5 (4,6%) no ano de 2009 (Tabela 6).
Ainda quanto ao exame dos pés, nos anos estudados, todos os registros foram
feitos pelo profissional enfermeiro. Não foi encontrado registro dessa atividade pelo médico,
portanto, o enfermeiro foi o único profissional a realizar essa atividade.
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Tabela 6 – Distribuição numérica e percentual dos prontuários dos usuários com DM2 com
registro de pelo menos um exame dos pés e um exame de olho anual nos anos de 2007, 2008 e
2009. Barbalha-CE, 2013
Exame de Olho

Pés

Exames/Ano
n

%

n

%

2007

15

13,8

21

19,4

2008

36

33,3

13

12,0

2009

33

30,5

5

4,6

Fonte: Pesquisa direta.

Quanto aos exames laboratoriais registrados nos prontuários de saúde, obteve-se
no ano de 2007 que, dos 108 prontuários, em 80 (74,0 %) constava o registro de glicemia
plasmática de jejum, em 69 (63,9%) de glicemia plasmática pós-prandial, em 66 (61,1%) de
hemoglobina A1c. Em relação ao perfil lipídico dos usuários, dos 108 prontuários, 52 (48,1%)
tinham registro de colesterol total, 50 (46,3%) de fração de colesterol LDL; 52 (48,1%) de
fração do colesterol HDL e 52 (48,1%) de triglicerídeos. Sobre os exames de avaliação da
função renal, em 58 (53,7%) havia os valores de creatinina, em 42 (38,8%) de ureia, em 24
(22,2%) de proteinúria e em 4 (3,7%) de microalbuminúria (Tabela 7).
No concernente ao ano de 2008, dos 108 prontuários, 92 (85,2%) tinham o
registro de glicemia plasmática de jejum; 86 (79,6%) de glicemia plasmática pós-prandial, 79
(73,1%) de hemoglobina A1c. No tocante ao perfil lipídico dos usuários, em 52 (48,1%)
constava registro de colesterol total, em 40 (37,0%) de fração de colesterol LDL; em 46 (42,6)
de fração do colesterol HDL e em 52 (48,1%) de triglicerídeos. No referente aos exames de
avaliação da função renal, 74 (68,5%) tinham o registro dos valores de creatinina, 43 (39,8%)
de ureia, 35 (32,4%) de proteinúria e 4 (3,7%) de microalbuminúria (Tabela 7).
Consoante se constatou no ano de 2009, dos 108 prontuários de saúde, 81 (75%)
tinham o registro de glicemia plasmática de jejum; 77 (71,3%) de glicemia plasmática pósprandial e 80 (74,1%) de hemoglobina A1c. Sobre o perfil lipídico dos usuários, em 63
(58,3%) havia registro de colesterol total, em 62 (57,4%) de fração de colesterol LDL, em 62
(57,4 %) de fração do colesterol HDL e em 67 (62,0 %) de triglicerídeos. Quanto aos exames
de avaliação da função renal, 74 (68,5 %) tinham registro dos valores de creatinina, 24
(22,2%) de ureia, 29 (26,8%) de proteinúria e 14 (12,9%) de microalbuminúria (Tabela 7).
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Tabela 7 – Distribuição numérica e percentual dos prontuários dos usuários com DM2 com
registros de exames laboratoriais nos anos de 2007, 2008 e 2009. Barbalha-CE, 2013
Exames Laboratoriais

2007

2008

2009

n

%

n

%

n

%

80

74,0

92

85,2

81

75,0

69

63,9

86

79,6

77

71,3

Hemoglobina A1c

66

61,1

79

73,1

80

74,1

Colesterol total

52

48,1

52

48,1

63

58,3

Colesterol LDL

50

46,3

40

37,0

62

57,4

Colesterol HDL

52

48,1

46

42,6

62

57,4

Triglicerídeos

52

48,1

52

48,1

67

62,0

Creatinina

58

53,7

74

68,5

74

68,5

Ureia

42

38,8

43

39,8

24

22,2

Proteinúria

24

22,2

35

32,4

29

26,8

Microalbuminúria

4

3,7

4

3,7

14

12,9

Glicemia plasmática de jejum
Glicemia plasmática pósprandial

Fonte: Pesquisa direta.

Quanto ao registro nos prontuários de saúde sobre orientações individuais para o
tratamento não medicamentoso, alimentação, constatou-se nos anos de 2007, 2008 e 2009 que
dos 108 prontuários de saúde investigados, 87 (80,56%), 86 (79,6%) e 100 (92,5%)
apresentavam registro. Em relação às orientações sobre a atividade física, em 2007 obteve-se
83 (76,8%), em 2008, 87 (80,5%) e em 2009, 94 (87,0%) de registros nos prontuários de
saúde. No tangente ao registro nos prontuários de saúde sobre orientações individuais para o
tratamento medicamentoso no ano de 2007 e 2008, dos 108 prontuários de saúde estudados,
17 (15,7%) tinham o registro das orientações, enquanto no ano de 2009, foram 20 (18,5 %)
com registro (Tabela 8).
Em relação ao número de vezes em que as orientações individuais acerca da
alimentação foram registradas nos prontuários de saúde, no ano de 2007, dos prontuários com
registro dessa estratégia, em 41 (47,2%) a frequência obtida foi de uma a duas vezes. Em
2008 e 2009, a frequência de três a quatro vezes alcanço o maior percentual, com 52(60,5%) e
50 (50%), respectivamente, de registro nos prontuários de saúde (Tabela 8).
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Tabela 8 – Distribuição numérica e percentual dos prontuários dos usuários com DM2 quanto
ao número de vezes em que o tratamento não medicamentoso (alimentação e atividade física)
e medicamentoso foi registrado nos anos de 2007, 2008 e 2009. Barbalha-CE, 2013
2007

Tratamento
Número de Vezes/Ano

2008

2009

n

%

n

%

n

%

1 a2

41

47,2

23

26,7

39

39,0

3a4

31

35,6

52

60,5

50

50,0

5

9

10,3

8

9,3

6

6,0

Acima de 5

6

6,9

3

3,5

5

5,0

Total

87

100

86

100

100

100

1a2

42

50,6

26

29,9

46

49,0

3a4

34

41,0

50

57,4

40

42,6

5

5

6,0

8

9,2

5

5,3

Acima de 5

2

2,4

3

3,5

3

3,1

Total

83

100

87

100

94

100

1a2

16

94,2

16

94,2

16

80,0

3a4

-

-

1

5,8

4

20,0

5

-

-

-

-

-

-

Acima de 5

1

5,8

-

-

-

-

Total

17

100

17

100

20

100

Alimentação

Atividade Física

Medicamentos

Fonte: Pesquisa direta.

Sobre o número de vezes em que as orientações individuais quanto à atividade
física foram registradas, no ano de 2007, 42 (50,6%) dos prontuários de saúde tinham registro
na frequência de uma a duas vezes. No ano de 2008, em 50 (57,4%) dos prontuários a
frequência obtida foi de três a quatro vezes e no ano de 2009, 46 (49%) tinham registro da
frequência de uma a duas vezes (Tabela 8).
No tocante ao número de vezes em que as orientações individuais acerca do
tratamento medicamentoso foram registradas nos prontuários de saúde, em 2007 e 2008,16
(94,2%) dos prontuários tinham registro na frequência de uma a duas vezes. Em 2009, a
frequência de uma a duas vezes foi constatada em 16 (80%) dos prontuários de saúde (Tabela 8).
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Na análise dos prontuários de saúde dos usuários com DM2, segundo se
constatou, o registro das orientações individuais quanto à alimentação pelos profissionais de
saúde referiam-se principalmente ao incentivo à alimentação saudável, sem registro de
número e intervalo das refeições, dos grupos alimentares e suas substituições. Houve exceção
nos registros realizados pelos nutricionistas, que apresentaram detalhamentos do plano
alimentar prescrito aos usuários, com abordagem de grupos alimentares, intervalos entre as
refeições, substituições dos alimentos, além de orientações acerca da importância da adesão a
esta terapêutica no controle do DM.
Achado semelhante encontrou-se nos registros sobre as orientações individuais acerca
da atividade física, que diziam respeito unicamente ao tipo de atividade executada pelo usuário,
com registro, na maioria dos prontuários, de caminhada. Maior parte dos prontuários de saúde, a
frase “incentivo à caminhada diária” foi registrada.
Quanto ao registro de orientações individuais sobre medicamentos, a maioria dos
registros se referia ao registro de orientações detalhadas acerca do preparo e aplicação da
insulina, rodízio dos sítios de aplicação, conservação e transporte, além da ênfase no estímulo
ao uso regular dos medicamentos pelos usuários e importância no controle do DM e
comorbidades associadas.
Em relação ao registro de orientações individuais acerca da educação contra o
fumo, no ano de 2007 houve registro em 4 (3,7%) dos prontuários de saúde, em 2008 2
(1,8%) e apenas 1 (0,9%) em 2009. Todos os registros obtiveram a frequência de 1-2 vezes
em todos os anos do estudo.
No tangente ao registro em prontuários de saúde de estratégias educativas grupais
não se encontrou nenhum referente ao tratamento medicamentoso, não medicamentoso e de
educação contra o fumo em todos os anos do estudo. Os registros constatados diziam respeito
a outros temas, tais como cuidados com os pés, cuidados com o diabetes e hipertensão
arterial, além de apenas anotações sobre a realização de palestra educativa grupal, porém sem
especificação do conteúdo oferecido aos usuários.

8.4 O componente resultado na atenção em DM2
Cabe lembrar que o componente resultado refere-se aos efeitos que as ações e
procedimentos provocam nos usuários assistidos. A avaliação deste componente envolve a
investigação daquilo que ocorre com os usuários após serem atendidos em um serviço de
saúde (DONABEDIAN, 1980).
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O componente resultado na atenção em diabetes no CIDH de Barbalha-CE
apresentado a seguir está de acordo com os treze indicadores para avaliar a qualidade do
atendimento aos portadores de DM 2 da SBD (2009a), constantes do Quadro 1.

8.4.1 Indicadores de resultado na atenção em DM2 no CIDH segundo os padrões da
Sociedade Brasileira de Diabetes
Ao analisar os indicadores propostos para avaliação do resultado do atendimento
aos usuários com DM2 no ano de 2007, dos 108 prontuários, 66 (66,1%) tinham registro da
hemoglobina A1C. Dos 66 (66,15%) prontuários de saúde com registro desse indicador, 15
(22,7%) encontravam-se com hemoglobina A1C> 9% e 17 (25,7%) com hemoglobina A1c <
7%. Quanto ao indicador pressão arterial, dos 108 (100%) prontuários com registro, 37
(34,2%) apresentavam PA < 140/90 mmH e 24 (22,2%) com PA<130/80 mmHg (Tabela 9).
Em relação aos lipídeos completos, dos 108 prontuários de saúde, 45 (41,6%)
tinham registro desse indicador. Quanto ao LDL colesterol, dos 50 (46,3%), somente 10
(20,0%) apresentaram registro de LDL < 130 mg/dl e 22 (44,0%) para LDL < 100 mg/dl no
ano de 2007. Sobre o indicador CA para homens inferior a 94 cm e para mulheres inferior a 84
cm, não foi possível avaliá-los devido a falta de registro da variável circunferência abdominal
neste ano (Tabela 9).
No relacionado à avaliação renal, dos 108 (100%) prontuários de saúde, em 4
(3,7%) houve registro desta avaliação. Quanto à avaliação dos pés, dos 108 (100%)
prontuários de saúde, somente em 15 (13,8%) foi registrada a realização de pelo menos um
exame dos pés no ano de 2007. Acerca do indicador exame de olho, dos 108 (100%)
prontuários de saúde, em 21 (19,4 %) constava pelo menos um registro de um exame de olho.
No tangente à educação contra o fumo, dos 108 (100%) prontuários de saúde, 4 (3,7%)
tinham registro da estratégia (Tabela 9).
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Tabela 9 – Distribuição numérica e percentual dos usuários com DM2 segundo os indicadores
de resultados dos programas de atendimento a paciente com diabetes mellitus no ano de 2007.
Barbalha-CE, 2013
*Tamanho

Indicador

da Amostra

n

%

Exigência SBD

A1c > 9%

66

15

22,7

Inferior 20%

A1c < 7%

66

17

25,7

Pelo menos 40%

PA < 140/90

108

37

34,2

Pelo menos 65%

PA < 130/80

108

24

22,2

Pelo menos 35%

Lipídeos completos

108

45

41,6

Pelo menos 80%

LDL < 130 mg/dl

50

10

20,0

Pelo menos 63%

LDL < 100 mg/dl

50

22

44,0

Pelo menos 36%

CA homens < 94 cm

-

-

-

Pelo menos 50%

CA mulheres < 84 cm

-

-

-

Pelo menos 50%

Avaliação renal

108

4

3,7

Pelo menos 80%

Avaliação do pé

108

15

13,8

Pelo menos 80%

Exame do olho

108

21

19,4

Pelo menos 60%

Educação contra o fumo

108

04

3,7

Pelo menos 80%

* Refere-se ao número de prontuários de saúde com registro de hemoglobina A1c, pressão arterial , lipídeos
completos, LDL colesterol, circunferência abdominal, avaliação renal, avaliação do pé, exame do olho e
educação contra o fumo no ano de 2007.
Fonte: Pesquisa direta.

No referente à análise dos indicadores propostos para avaliação do resultado do
atendimento aos usuários com DM2 no ano de 2008, dos 79 (73,1%) prontuários que tinham
registro da hemoglobina A1c, em 9 (11,3%) havia registro do indicador hemoglobina > 9% e
em 40 (50,6%) da hemoglobina < 7%. Quanto ao indicador PA < 140/90 mmHg, dos 108
(100%) prontuários de saúde com registro dos valores de pressão arterial, obteve-se 35
(32,4%) com este valor. Para o indicador de PA<130/80, 26 (24,1%) dos prontuários de saúde
apresentavam este valor (Tabela 10).
Em relação aos lipídeos completos, dos 108 (100%) prontuários de saúde, 37
(34,2%) tinham registro deste indicador. No concernente ao colesterol LDL, dos 40 (37,0%)
prontuários com registro deste indicador, em 17 (42,5%) havia registro do indicador LDL <
130mg/dl e em 22 (55,0%) do LDL < 100mg/dl. Sobre o indicador CA para homens inferior a
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94 cm e para mulheres inferior a 84 cm, não foi possível avaliá-los devido a falta de registro
da variável circunferência abdominal neste ano (Tabela 10).
Quanto à avaliação renal, dos 108 prontuários de saúde, em 4 (3,7%) havia
registro deste indicador. Quanto à avaliação dos pés, dos 108 (100%) prontuários
investigados, em 36 (33,3%) havia registro de pelo menos um exame dos pés no ano de 2008.
No tocante ao indicador exame de olho, somente 13 (12%) dos 108 (100%) prontuários de
saúde tinham registro deste exame. No que se refere à educação contra o fumo, dos 108
prontuários de saúde, em apenas 2 (1,8%) havia registro desta estratégia no ano de 2008
(Tabela 10).

Tabela 10 – Distribuição numérica e percentual dos prontuários dos usuários com DM2
segundo os indicadores de resultados dos programas de atendimento a paciente com diabetes
mellitus no ano de 2008. Barbalha-CE, 2013
Indicador

Tamanho da
*Amostra

n

%

Exigência SBD

A1c > 9%

79

9

11,3

Inferior 20%

A1c < 7%

79

40

50,6

Pelo menos 40%

PA < 140/90

108

35

32,4

Pelo menos 65%

PA < 130/80

108

26

24,1

Pelo menos 35%

Lipídeos completos

108

37

34,2

Pelo menos 80%

LDL < 130 mg/dl

40

17

42,5

Pelo menos 63%

LDL < 100 mg/dl

40

22

55,0

Pelo menos 36%

CA homens < 94 cm

-

-

-

Pelo menos 50%

CA mulheres < 84 cm

-

-

-

Pelo menos 50%

Avaliação Renal

108

4

3,7

Pelo menos 80%

Avaliação do pé

108

36

33,3

Pelo menos 80%

Exame do olho

108

13

12,0

Pelo menos 60%

Educação contra o fumo

108

02

1,8

Pelo menos 80%

* Refere-se ao número de prontuários de saúde com registro de hemoglobina A1c, pressão arterial, lipídeos
completos, LDL colesterol, circunferência abdominal, avaliação renal, avaliação do pé, exame do olho e
educação contra o fumo no ano de 2008.
Fonte: Pesquisa direta.
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Em relação à análise dos indicadores propostos para avaliação do resultado do
atendimento aos usuários com DM2 no ano de 2009, dos 80 (74,1%) prontuários com registro
da hemoglobina A1c, em 21 (26,2%) havia registro do indicador hemoglobina A1c > 9% e
hemoglobina A1c < 7%. Sobre o indicador PA < 140/90mmHg, dos 108 (100%) prontuários
de saúde com registro dos valores de pressão arterial, obteve-se 38 (35,1%) com este valor.
Para o indicador de PA < 130/80, 31 (28,7%) dos prontuários de saúde investigados
apresentavam este valor (Tabela 11).
No tocante aos lipídeos completos, dos 108 prontuários de saúde, em 52 (48,1%)
constava indicador. No tangente ao LDL colesterol, dos 62 (57,4%) prontuários com registro
deste indicador, identificou-se 21 (33,8%) com registro de LDL < 130mg/dl e 24 (38,7%)
com LDL < 100 mg/dl. Quanto ao indicador CA para homem inferior a 94 cm, dos 108
prontuários de saúde (100%), não houve registro da circunferência abdominal em homens no
ano de 2009, portanto, é inviável, a análise desse indicador. No referente ao indicador CA
para mulheres < inferior a 84 cm, em 4 (3,7%) dos prontuários de saúde encontrou-se registro
em mulheres. Contudo nenhum dos prontuários apresentou o CA inferior a 84 cm (Tabela 11).
Acerca da avaliação renal, dos 108 (100%) prontuários de saúde investigados, 14
(12,9%) tinham registro deste indicador. Quanto à avaliação do pé, 33 (30,5%) dos 108
(100%) prontuários de saúde apresentou registro de pelo menos um exame no ano de 2009.
Quanto ao indicador exame de olho, dos 108 prontuários de saúde investigados, obteve-se 5
(4,6%) com registro deste exame. Sobre a educação contra o fumo, dos 108 prontuários de
saúde estudados, apenas 1 (0,9%) apresentou registro desta estratégia (Tabela 11).
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Tabela 11 – Distribuição numérica e percentual dos prontuários dos usuários com DM2
segundo os indicadores de resultados dos programas de atendimento a paciente com Diabetes
mellitus no ano de 2009. Barbalha-CE, 2013
Indicador

Tamanho da
*Amostra

n

%

Exigência SBD

A1c > 9%

80

21

26,2

Inferior 20%

A1c < 7%

80

21

26,2

Pelo menos 40%

PA < 140/90

108

38

35,1

Pelo menos 65%

PA < 130/80

108

31

28,7

Pelo menos 35%

Lipídeos completos

108

52

48,1

Pelo menos 80%

LDL < 130 mg/dl

62

21

33,8

Pelo menos 63%

LDL < 100 mg/dl

62

24

38,7

Pelo menos 36%

CA homens < 94 cm

-

-

-

Pelo menos 50%

CA mulheres < 84 cm

4

0

0

Pelo menos 50%

Avaliação renal

108

14

12,9

Pelo menos 80%

Avaliação do pé

108

33

30,5

Pelo menos 80%

Exame do olho

108

5

4,6

Pelo menos 60%

Educação contra o fumo

108

1

0,9

Pelo menos 80%

* Refere-se ao número de prontuários de saúde com registro de hemoglobina A1c, pressão arterial, lipídeos
completos, LDL colesterol, circunferência abdominal, avaliação renal, avaliação do pé, exame do olho e
educação contra o fumo no ano de 2009.
Fonte: Pesquisa direta.
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9 DISCUSSÃO
A discussão dos dados obtidos nesta investigação percorreu a mesma sequência da
apresentação dos resultados. Primeiramente focaram-se as variáveis demográficas, clínicas e
terapêutica medicamentosa dos usuários com DM2, seguindo-se das variáveis referentes ao
componente estrutura. Posteriormente abordaram-se as variáveis relativas ao componente
processo segundo observação direta do atendimento dos profissionais de saúde e de apoio aos
usuários com DM2 e dos dados coletados dos prontuários de saúde e por fim as variáveis
relativas ao componente resultado na atenção em DM de acordo com indicadores da SBD.

9.1 Caracterização dos usuários com DM2 segundo as variáveis demográficas, clínicas e
terapêutica medicamentosa para o tratamento do DM e de comorbidades
Nessa investigação, verificou-se a prevalência do sexo feminino entre os usuários
com DM. Tais dados estão em consonância com outros estudos sobre avaliação da atenção em
DM (ASSUNÇÃO; SANTOS; GIGANTE, 2001; ASSUNÇÃO; SANTOS; COSTA, 2002;
TEIXEIRA, 2003; PAIVA et al., 2004; PEREIRA, 2007; SILVA, 2009; MIELCZARSKI;
COSTA; OLINTO, 2012).
Investigações transversais com usuários com DM2, atendidos na atenção básica
de um município no interior de Minas Gerais e em uma Unidade Básica de Saúde de Porto
Alegre, RS, apontaram predomínio do sexo feminino em 66,7% e 67,2%, respectivamente
(FARIA, 2011; GRILLO; GORINI, 2007).
Outro estudo transversal com 105 indivíduos com DM2 em seguimento
ambulatorial de um hospital de referência de Belo Horizonte, Minas Gerais, constatou que 79
(75,2%) dos investigados eram do sexo feminino (TORRES; PACE; STRADIOTO, 2010).
Conforme estudo multicêntrico realizado em dez cidades brasileiras com o
objetivo de investigar a prevalência e correlação do inadequado controle glicêmico em
diabéticos, 66,5% dos indivíduos com DM2 analisados eram do sexo feminino (MENDES et
al., 2010).
Pesquisas internacionais têm demonstrado resultados semelhantes em relação à
prevalência do sexo feminino entre as populações estudadas (CHEUNG et al., 2009; MOREIRA
JÚNIOR et al., 2010). No entanto, esses estudos têm contextos diferenciados do ponto de vista do
porte populacional, da metodologia utilizada e da complexidade da rede de saúde.
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Contudo, apesar da prevalência do sexo feminino entre os usuários com DM
encontrada nesse e em outros estudos, o estudo multicêntrico de prevalência do DM realizado
no Brasil na população urbana de 30-60 anos e de prevalência, em Ribeirão Preto-SP, não
confirmou associação estatisticamente significante entre doença e sexo (MALERBI;
FRANCO, 1992; TORQUATO et al., 2003).
No entanto, a porcentagem de mulheres evidenciada no estudo em tela pode estar
relacionada a uma maior utilização dos serviços de saúde, como constatado em pesquisa
desenvolvida no Brasil que investigou o perfil de utilização de serviços de saúde por homens e
mulheres com base em dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. Segundo a
pesquisa concluiu, as mulheres utilizaram mais os serviços de saúde, mesmo quando controlado
o efeito da restrição de atividades por motivo de saúde (TRAVASSOS et al., 2002).
Por sua vez, estudo aponta a incipiente procura por serviços de saúde pelos
homens em virtude de um modelo hegemônico da masculinidade, dificultando a prática do
autocuidado, além de, diferentemente das mulheres, a falta de unidades específicas
direcionadas à saúde masculina (GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007).
Contudo,visando preencher as lacunas referentes à saúde masculina no contexto
do SUS, o MS implantou em 2008 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Homem. Um dos principais objetivos desta Política é “promover ações de saúde que
contribuam significamente para a compreensão singular da saúde masculina nos seus diversos
contextos socioculturais,políticos e econômicos” (BRASIL, 2008c, p. 3).
Outro aspecto de relevância encontrado no estudo diz respeito ao percentual
elevado de idosos, a mostrar a relação entre o envelhecimento e a presença de doenças
crônicas não transmissíveis, especialmente o DM (OMS, 2003; BRASIL, 2010a). Este fato
corrobora com dados de outras investigações em usuários com DM2 (SILVA, 2009;
TORRES; PACE; STRADIOTO, 2010; FARIA, 2011; OLIVEIRA; ZANETTI, 2011).
Referido

dado

era

esperado,

porquanto

as

limitações

impostas

pelo

envelhecimento além das comorbidades associadas ao DM suscitam a necessidade de um
acompanhamento especializado em serviços ambulatoriais de atenção secundária, como o
caso do CIDH. Pesquisadores sugerem a predominância de idosos nesse nível de atenção
(GOMES et al., 2006).
Ademais, a implantação de centros de atenção secundária em hipertensão arterial
e diabetes mellitus tem sido sugerida como uma grande possibilidade de impacto na melhoria
da qualidade de vida da população idosa, por possibilitar a detecção precoce de complicações
e a otimização de intervenções por uma equipe especializada (FONSECA et al., 2008).
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No referente ao tempo de tratamento da doença, variou de um a dezenove anos, e
a maioria, 83 (76,5%), dos usuários com DM2 estavam em tratamento de cinco a quatorze
anos, mediana de 8 anos. Um estudo similar realizado no município de Ribeirão Preto-SP,
com usuários com DM2 encontrou que o tempo de tratamento para controle do DM2 variou
de um a quarenta e sete anos e teve mediana de 8 anos (SILVA, 2009).
Apesar do tempo de tratamento não indicar o tempo de doença e o caráter
assintomático do DM2 compromete o diagnóstico precoce, infere-se que os pacientes já
apresentavam a doença anteriormente, estando em risco de desenvolverem complicações
crônicas (DYCK et al., 2006; ADA, 2012a).
Em relação ao acompanhamento médico dos usuários com DM2, a maioria coube
ao médico endocrinologista. Desse modo, corrobora dados de outro estudo de avaliação em
DM2 realizado em uma Unidade Básica de Saúde de Ribeirão Preto-SP (SILVA, 2009).
Está também de acordo com o Protocolo de Atendimento em DM do Serviço em
estudo. Segundo aponta referido protocolo, a atenção em DM2 no nível de atenção secundária,
como é o caso do CIDH, envolve o atendimento especializado, por endocrinologista, e também
por outros membros da equipe multiprofissional (BARBALHA, 2003).
Conforme se presume, esse profissional está mais capacitado para investigar as
complicações crônicas do DM, além de tratar os usuários de difícil controle, porquanto na
avaliação do perfil clínico dos usuários com DM2 investigados, as comorbidades estavam
presentes. Consoante o MS recomenda, pacientes com DM de difícil controle, com presença
de comorbidades, usuários de insulina e diabetes gestacional devem ser acompanhados por
especialistas em nível de atenção mais complexo (BRASIL, 2006a).
Estudo internacional que comparou os parâmetros metabólicos de pacientes com
DM acompanhados por médicos especialistas e médicos de famílias, mostrou que os melhores
resultados nos indicadores exame dos pés, exames de fundo de olho e hemoglobina glicada
provinham dos pacientes acompanhados por especialista, realçando o papel destes no
seguimento dos consensos clínicos para a melhoria da qualidade do cuidado em DM
(VINKER et al., 2005).
Contudo, no CIDH, apesar de em 99 (91,6%) dos prontuários de saúde dos usuários
com DM2 constar o registro de atendimento com o endocrinologista, o componente resultado
apontou que a maioria dos sujeitos não atingiu as metas de controle entre os indicadores elencados
no estudo.
No tocante ao tratamento medicamentoso para o DM, percentual importante dos
usuários faz uso de ADO, anti-hipertensivo e insulina, portanto, de acordo com o perfil clínico
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dos estudados. Por ser a maioria hipertensa e com muitos anos de duração da doença, a
introdução de anti-hipertensivos e a associação de ADO com insulina é indicada na literatura
(SBD, 2009b, 2011a).
Como se supõe, o percentual significativo, ou seja, 46,3% de registro do uso da
insulina em associação com outros fármacos encontrados nesse estudo, denota o estímulo à
insulinoterapia oportuna e à prevenção da inércia clínica por parte do profissional médico em
iniciar a terapêutica insulínica, proposto pela SBD no posicionamento oficial sobre algoritmo
para o tratamento do diabetes tipo 2 (SBD, 2011a).
Sobre os medicamentos utilizados para o controle de outras doenças associadas ao
DM, 26 (24,1%) dos prontuários de saúde tinham registro de aspirina e 25 (23,1%) de
estatina. Todavia, não houve registros quanto ao uso de medicamentos para o tratamento da
obesidade pelos usuários com DM2.
Investigação realizada entre usuários com DM2 na atenção básica apontou que
22,2% utilizavam aspirina e 20,8% estatinas. Além disso, este estudo bem mostrou a ausência
do uso de medicamentos para a obesidade entre os investigados (FARIA, 2011). Contudo,
esperava-se que no CIDH, por se tratar de um serviço de atenção secundária, no qual os
usuários são acompanhados por especialista, os percentuais de registro de emprego desses
medicamentos fossem superiores ao encontrado por Faria (2011).
Em ambas as investigações os percentuais de registro de aspirina e estatinas
poderiam ser maiores, pois a Associação Americana de Diabetes recomenda que a terapia
com estatina deve ser adicionada ao estilo de vida saudável para pacientes com DM e doença
cardiovascular evidente, idade superior a 40 anos e um ou mais fatores de risco para doenças
cardiovasculares. Para os pacientes de baixo risco, sem doença cardiovascular prévia e idade
inferior a 40 anos, a terapia com estatina deve ser considerada em adição a mudanças no estilo
de vida se o LDL colesterol permanecer acima de 100 mg/dl ou para aqueles com múltiplos
fatores de risco (ADA, 2012a).
Em relação à terapia com antiplaquetários, a ADA recomenda a adoção de terapia
com aspirina como estratégia de prevenção primária em pessoas com DM2, desde que estejam
com idade superior a 50 anos para homens e a 60 anos para mulheres, além de pelo menos um
fator de risco cardiovascular significativo. Para pacientes nesse grupo de idade com outros
múltiplos fatores de risco, julgamento clínico é necessário para posterior decisão terapêutica
(ADA, 2012a).
No relacionado à presença de comorbidades registradas nos prontuários de saúde
dos usuários com DM, a hipertensão arterial foi a mais prevalente, evidenciando a associação
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entre diabetes e hipertensão arterial constatada em outros estudos nacionais com usuários com
DM2 (OTERO, 2005; GRILLO; GORINI, 2007; SILVA, 2009; FARIA, 2011). No DM2
cerca de 50% dos pacientes já se encontram com hipertensão associada no estabelecimento do
diagnóstico (SBD, 2009b; ADA, 2012a).
Ressalta-se o baixo percentual de registro nos prontuários de saúde dos usuários com
dislipidemia e obesidade nesse estudo, diferentemente dos achados de outras investigações
(SILVA, 2009; FARIA, 2011). Tal fato pode ser justificado pela falta de registro dessas
comorbidades pelos profissionais de saúde nos prontuários de saúde do serviço estudado.
Pessoas com DM2 são frequentemente portadores de comorbidades, entre as quais
a dislipidemia exerce o papel mais importante. A obesidade tanto influencia o
desenvolvimento do DM como pode dificultar seu controle e seu tratamento, pois algumas
drogas utilizadas podem levar ao ganho de peso, o que torna mais complexo o tratamento do
DM associado à obesidade (SBD, 2009b; ADA, 2012a).
Nesta perspectiva, os dados demográficos e clínicos dos usuários com DM2 do
CIDH ora discutidos são de grande valia para nortear o planejamento do tratamento da doença
e de estratégias educativas direcionadas as suas necessidades, de maneira contínua e
progressiva, para assim contribuir para o alcance das metas de controle estabelecidas nas
diretrizes e protocolos clínicos.

9.2 O componente estrutura na atenção em DM2

9.2.1 A organização física do CIDH segundo os recursos físicos, humanos, materiais,
medicamentos, insumos e fluxo de atendimento
Segundo se constatou, quanto à estrutura física, o CIDH dispõe de áreas de
atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial (sala de recepção,
sala de atendimento de enfermagem, consultórios médicos, de enfermagem, de nutrição e sala de
espera) e ambientes de apoio (sala administrativa, sala de utilidades ou almoxarifado, sanitários,
sala de computação e copa). Assim, é caracterizado como uma unidade funcional de atendimento
ambulatorial, como preconizado pela ANVISA (BRASIL, 2002).
De acordo com a ANVISA (BRASIL, 2002), o ambiente é entendido como um
espaço fisicamente determinado para o desenvolvimento de certas atividades caracterizadas por
dimensões e instalações diferenciadas, capazes de satisfazer as necessidades do serviço e do
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público-alvo. Nessa direção, como evidenciado, o CIDH cumpriu as normas da ANVISA
quando se refere a estes ambientes mínimos indispensáveis ao atendimento dos usuários.
Contudo, evidenciou-se que o CIDH não dispõe de área física específica para o
estoque dos medicamentos e instalação de farmácia, contrariando as indicações do Ministério da
Saúde tocante a estruturação de farmácias no âmbito do SUS. A estruturação física e
organizacional das farmácias devem garantir o uso racional dos medicamentos, a segurança e
educação em saúde dos usuários, a otimização dos recursos e a educação permanente dos
profissionais de saúde ( BRASIL, 2009a).
Conforme verificado, há integração entre os diversos espaços físicos. A localização
dos consultórios próximos à sala de recepção e de preparo dos usuários para as consultas
favoreceu o fluxo daqueles com DM, o que otimizou a funcionalidade do processo de trabalho
em saúde. Dado divergente foi encontrado em outra investigação realizada no Sudeste do Brasil,
onde a distribuição dos espaços do serviço em estudo interferiu na oferta da assistência
multiprofissional de maneira funcional aos usuários com DM (SILVA, 2009).
Contudo, quanto ao dimensionamento, o qual é expresso pelas dimensões espaciais
do ambiente em relação aos equipamentos ou fluxo dos usuários, constatou-se que o serviço não
cumpriu na íntegra as normas preconizadas pela ANVISA (BRASIL, 2002), porquanto, como se
identificou, o corredor de circulação dos usuários e profissionais não tem a largura mínima de 2,0
cm exigida pelas normas. Esta limitação dificulta o fluxo de entrada e saída dos usuários,
principalmente durante os dias de maiores demandas. Além disso, o corredor de circulação
compromete o acesso de usuários com necessidades especiais, que utilizam cadeira de rodas.
Também como constatado, a área física da sala de preparo dos usuários para as
consultas, apesar de agregar a confortabilidade destes, não satisfaz os princípios de
privacidade e individualidade inseridos no conceito de ambiência proposto pelo Ministério da
Saúde, corroborando dados de outro estudo (SILVA, 2009).
A ambiência refere-se ao espaço físico entendido como espaço social, profissional
e do atendimento que deve proporcionar ação acolhedora, resolutiva e humana, abrangendo
três eixos norteadores: confortabilidade, privacidade e individualidade (BRASIL, 2004e).
Sobre os consultórios médico, de enfermagem e nutrição, são considerados
adequados para o atendimento ao usuário, uma vez, que disponibilizam espaço físico e
mobiliário apropriado. No entanto, algumas vezes, notou-se a falta de impressos necessários
ao atendimento. Isto levou os profissionais a solicitá-los no momento das consultas. Tal fato
está em desacordo com o Protocolo de Atendimento do Serviço (BARBALHA, 2003) e,
consequentemente com um dos aspectos relativos à ambiência, porquanto repercute nas
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condições de trabalho dos profissionais de saúde, e poderá influenciar a qualidade da
assistência. Condições de trabalho insatisfatórias desqualificam o cuidado e, por conseguinte,
a humanização das práticas de saúde (FONTANA, 2010).
Quanto à sala de espera e/ou educação em saúde, o ambiente é agradável e acolhe
adequadamente os usuários, fato constatado durante os dias de maiores demandas ao serviço.
É um espaço ideal para o desenvolvimento de ações educativas, em especial por dispor de
assentos confortáveis, ventilador, televisão, DVD e materiais instrutivos, como álbum seriado
e cartazes de orientações (BRASIL, 2002).
Entretanto, como encontrado no estudo de Silva (2009), embora os usuários se
demorem muito nesse local, a maior parte do tempo ficam assistindo televisão e sem contato
com os profissionais de saúde. E, ainda: durante o período do estudo, não se observou a
realização de atividades educativas grupais nesse espaço, perdendo-se a oportunidade de
orientar os usuários e familiares quanto aos aspectos de promoção da saúde, prevenção e
tratamento do diabetes e hipertensão arterial.
Estudos apontam a importância da sala de espera como espaço propício à
implementação de atividades educativas englobando amplos aspectos do cuidar em DM, além
da oportunidade de interação entre profissionais de saúde e pacientes (PONTE et al., 2006;
RODRIGUES et al., 2009; ROSA; BARTH; GERMANI, 2011).
Consoante identificado, o serviço em estudo não atendeu às normas de
segurança relativas ao usuário idoso, cadeirante e/ou portadores de locomoção reduzida,
pois não dispõe de corrimãos de apoio na escada da entrada e no corredor de circulação.
Constatou-se também a inexistência de rampas específicas para os usuários nas situações
supracitadas. Ademais, os banheiros destinados aos usuários não contêm em sua estrutura
barras de proteção, com consequente risco de quedas ou outro tipo de acidente. Esta
fragilidade percebida na estrutura física do CIDH é preocupante, sobretudo porque a
maioria dos usuários com DM2 do estudo é idosa.
O MS alerta que a falta de escadas, a ausência de diferenciação de degraus e
corrimãos, além de barras de proteção, são alguns dos riscos comuns observados em diversos
ambientes, que favorecem a ocorrência de acidentes independentemente da idade do usuário.
No caso de idosos, ambiente não adaptado às suas necessidades é uma das causas de quedas
apontada pela literatura associada também às alterações fisiológicas próprias do
envelhecimento (BRASIL, 2010b).
Identificou-se também

inexistência de sanitário

masculino

e feminino

separadamente, tanto para os usuários como para os profissionais de saúde e funcionários do
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CIDH, acrescido do inadequado estado de conservação das bacias sanitárias e pias. Além
disso, as fechaduras dos banheiros dos usuários não permitem a abertura em caso de
urgências, contrariando os princípios de confortabilidade, individualidade e segurança dos
usuários e profissionais (BRASIL, 2002, 2004e).
Ainda quanto à estrutura física, salienta-se a falta de pias, papel toalha e sabonete
líquido para a lavagem das mãos nos ambientes como a sala destinada ao preparo de pacientes
para as consultas, o consultório de nutrição e em um dos consultórios médicos. Dessa forma,
atendimentos ocorrem sem que os profissionais possam lavar mãos antes e após as atividades
pertinentes às consultas. Constatou-se ainda que os profissionais não usam o álcool a 70%
para desinfecção das mão. Embora não substitua a lavagem das mãos, poderia pelo menos
minimizar as consequências da falta da pia. Na literatura menciona-se a importância da
lavagem das mãos na prevenção e controle de infecções, porquanto as mãos são as principais
vias de transmissão de infecção e sua adequada lavagem é fundamental para seu controle
(SOUZA; MOZACHI, 2009).
No referente às condições de conforto, quanto à iluminação, ventilação e acústica
dos ambientes, o serviço em foco cumpre as indicações da ANVISA. A iluminação no CIDH
é feita através de luz artificial, com voltagem suficiente para iluminar devidamente os
ambientes, sem ofuscar os usuários e os profissionais por excesso de luz ou sombras. Em
algumas áreas, há, também, iluminação natural. A ventilação tanto é natural, como
complementada por ventiladores e aparelhos de ar condicionado. Observou-se ainda a
ausência de ruídos ou sons desagradáveis passíveis de interferir no conforto dos usuários e no
atendimento dos profissionais e demais funcionários do serviço (BRASIL, 2002, 2004e).
Quanto às condições de edificação, enfatizam-se os inadequados estados de
conservação e pintura de alguns espaços do CIDH, o que torna o ambiente menos acolhedor.
Essa questão remete à urgência de manutenção do serviço de forma programada pela
coordenação deste e em parceria com o gestor municipal.
Diante dos pontos discutidos, considera-se que a estrutura física do CIDH diverge
em parte do preconizado pela ANVISA, portanto, inadequada para satisfazer por completo as
necessidades dos usuários e dos profissionais. Tal realidade pode ser explicada pelo fato de o
serviço não ter sido construído ou adaptado, uma vez que se trata de casa alugada e ainda
tombada como patrimônio histórico, logo impedida de passar por maiores reformas.
Neste aspecto, os dados desta investigação guardam consonância aos de outros
estudos de avaliação em diabetes, nos quais a inadequação da estrutura física as necessidades
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dos usuários com DM foi uma das fragilidades encontradas no componente estrutura
(ASSUNÇÃO; SANTOS; GIGANTE, 2001; PEREIRA, 2007; SILVA, 2009).
Todavia, como mostra a literatura, a inadequação da estrutura física não é
característica apenas dos serviços de diabetes, pois no contexto do atendimento pré-natal em
Unidades de Atenção Primária à Saúde em Pelotas-RS, a estrutura foi considerada precária,
principalmente devido a deficiência da planta física, a apontar a urgência de reforma da estrutura
das unidades de saúde investigadas com vistas a otimizar o atendimento às gestantes (SILVEIRA;
SANTOS; COSTA, 2001).
Em outro estudo recente desenvolvido na atenção básica, que avaliou a atenção à
hipertensão arterial, constataram-se problemas da adequação da área física para atendimento
dos usuários pelos profissionais de saúde e desenvolvimento de atividades programadas aos
hipertensos (COSTA; SILVA; CARVALHO, 2011).
Achados semelhantes também foram identificados no contexto hospitalar dos
serviços do SUS, sugerindo a necessidade imperativa de maiores investimentos no tocante à
ampliação e reformas da rede hospitalar brasileira pelo poder público (DUBEUX; FREESE;
REIS, 2010; GAIVA et al., 2010).
Contudo, em outras investigações, as unidades avaliadas apresentaram estrutura
física apropriada para a oferta dos cuidados e atividades programadas em diabetes em um
Serviço de Medicina Preventiva e para a oferta da assistência nutricional no pré-natal no
contexto da atenção básica (TEIXEIRA, 2003; NIQUINI et al., 2010).
Em 2002, a ANVISA elaborou um Regulamento Técnico que aprova, entre
outros, as reformas dos estabelecimentos existentes anteriormente e não destinados a
ambientes de saúde como é o caso do CIDH de Barbalha. No artigo quinto, registra que a
inobservância das normas aprovadas neste Regulamento constitui infração à legislação
sanitária federal, conforme dispõem o artigo 10, incisos II e III da Lei n.º 6.437 de 20 de
agosto de 1977 (BRASIL, 2002).
Qualquer que seja o nível de complexidade de um serviço de saúde, sua estrutura
física deve estar em consonância com as normas fixadas. Para tanto, devem ser elaborados
projetos de construção ou reforma, no intuito de atender aos padrões exigidos.
No tangente ao fluxo de atendimento dos usuários para a oferta do cuidado em
diabetes está de acordo com o Protocolo de Atendimento do CIDH, na maioria das etapas.
Observou-se que favoreceu o processo de trabalho dos profissionais de saúde e contribuiu
para otimizar o atendimento dos usuários (BARBALHA, 2003).
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Em estudo similar, conforme o pesquisador mostrou o fluxo de atendimento ao
usuário com DM ficou comprometido em decorrência de englobar usuários com diferentes
necessidades de saúde além da distribuição inadequada dos espaços físicos da unidade
(SILVA, 2009).
Porém, segundo se percebeu, a etapa referente ao encaminhamento dos usuários
para a participação em sessões educativas grupais pelos profissionais médico, enfermeiro e
nutricionista, foi inexistente, talvez pelo fato de no período observado não ter evidenciado a
realização dessa prática. Resultados semelhantes foram encontrados em outros estudos,
reafirmando a necessidade de inclusão dessa atividade nas ações de cuidado em diabetes
(PEREIRA, 2007; SILVA, 2009).
Quanto aos recursos humanos, o CIDH contempla a equipe mínima proposta pelo MS
no tocante ao atendimento do usuário na atenção em DM. Contudo, tratando-se de um serviço de
atenção secundária, as autoridades recomendam a inserção de outros profissionais, sobretudo,
assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos e educadores físicos, o que caracterizaria ações
interdisciplinares aos usuários com DM2 (BARBALHA, 2003; BRASIL, 2006a).
Estudos sobre a organização da atenção em diabetes apontam na sua estrutura a
inclusão de uma equipe multiprofissional, como médicos, enfermeiros, psicólogos,
nutricionistas, assistentes sociais, educadores físicos e dentistas. Dessa forma, poderá
contribuir para a melhoria da qualidade da assistência prestada (FERRAZ et al., 2000;
TSCHIEDEL et al., 2008).
Embora tenha sido constatada a falta de outros profissionais de saúde, como
médicos cardiologistas e vasculares, quando preciso, os usuários foram encaminhados para
estes profissionais no relacionado aos critérios de referência e contrarreferência estabelecidos
no Protocolo de Atendimento do Serviço (BARBALHA, 2003).
Todavia, a presença de especialista no próprio serviço, principalmente o médico
vascular, poderia evitar o deslocamento do usuário à rede de saúde estabelecida pela Secretaria
de Saúde e assim otimizar a avaliação de usuários com pés de alto risco ao desenvolvimento de
ulcerações e amputações. Como a maioria dos DM2 do serviço é idosa, com restrições próprias
do envelhecimento, a presença desse profissional poderia beneficiá-los.
A inserção de apenas um profissional médico endocrinologista no CIDH foi uma
das fragilidades encontradas no componente estrutura, o que pode comprometer a qualidade
da assistência ao usuário, porquanto aspectos relativos ao tratamento, como prescrição e
ajuste

da

terapêutica

medicamentosa,

(BARBALHA, 2003; BRASIL, 2006a).

são

atividades

restritas

desse

profissional
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Entretanto, salienta-se como ponto forte em relação aos recursos humanos a
presença de dois nutricionistas, os quais ficam à disposição dos usuários três dias por semana,
além de um oftalmologista, responsável por exames de fundo de olho duas vezes por semana
e dois profissionais enfermeiros. Destes, apenas um enfermeiro faz consulta de enfermagem
de rotina, em três turnos da semana. O outro enfermeiro executa atividades gerenciais e
consultas de enfermagem quando por ocasião de férias ou afastamento do outro profissional.
O nutricionista exerce papel fundamental na equipe multiprofissional de saúde,
tanto para elaborar o plano alimentar em conjunto com o usuário, como para atuar como
educador em saúde. Como um profissional inserido na atenção secundária em DM, o
oftalmologista contribui efetivamente para o diagnóstico precoce da retinopatia diabética e de
outros problemas oculares. Quanto aos profissionais enfermeiros, suas inserções na equipe
multiprofissional de saúde do CIDH são decisivas, pois atuam tanto nos aspectos gerenciais,
ou seja, coordenação do serviço, como na realização de consultas de enfermagem
(BARBALHA, 2003; BRASIL, 2006a).
Tratando-se de recursos materiais para a avaliação e tratamento dos usuários com
DM2 do CIDH, atendem às necessidades em relação às quantidades existentes, conforme o
Protocolo de Atendimento do CIDH (BARBALHA, 2003).
Esse resultado está em consonância com estudos desenvolvidos em um Serviço de
Medicina Preventiva do interior do Estado de São Paulo e em uma Unidade Básica Distrital
de Ribeirão Preto-SP (TEIXEIRA, 2003; SILVA, 2009). Porém, difere do achado de outro
estudo, que constatou a falta e insuficiência de equipamentos e insumos para o monitoramento
do DM, tais como monofilamentos de 10g e monitores de glicemia capilar (PEREIRA, 2007).
Foram, porém, identificadas fragilidades no tocante à qualidade de alguns
materiais e instrumentos no serviço em estudo. Considera-se grave a falta de braçadeiras de
diferentes tamanhos já que as disponíveis não se adequam aos braços de todos os usuários e,
assim, comprometem a fidedignidade dos resultados.
Segundo dados de um estudo transversal, conduzido em um hospital escola do
interior do Estado de São Paulo, apenas o tamanho padrão de manguito estava disponível para
ser utilizado na prática clínica; portanto, esse não é um problema apenas local, mas também
de outros serviços. A falta de disponibilidade de manguitos de diferentes tamanhos continua
sendo um desafiante problema a ser solucionado pelos gestores e profissionais de saúde, pois
pode resultar em registros super ou subestimados dos valores da pressão arterial e interferir
nas decisões clínicas (VEIGA et al., 2009).
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Esse dado se contrapõe à indicação das VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
referente à escolha adequada do tipo de manguito de acordo com a circunferência do braço do
paciente. As diretrizes recomendam que deve haver no serviço, para atendimento do adulto,
manguito para adulto pequeno, adulto, adulto grande, com circunferência do braço em
centímetro, respectivamente de 20-26, 27-34 e 35-45 cm (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA, 2010).
Ainda como observado, os esfigmomanômetros e a balança antropométrica não
são calibrados periodicamente, o que repercute negativamente na fidedignidade das medidas
obtidas e, também, na qualidade da assistência prestada ao usuário. Igualmente, esse resultado
foi encontrado em um hospital universitário de grande porte, quando os autores evidenciaram
uma lacuna na avaliação da qualidade dos dispositivos de medida da pressão arterial,
constatando que 25% dos aparelhos de mensuração da PA em uso apresentavam erros de
calibração inaceitáveis (DE GREEFF et al., 2010).
Em

estudo

de

avaliação

em

diabetes,

a

falta

de

manutenção

dos

esfigmomanômetros e da balança antropométrica de forma regular em todas as Unidades
Básicas de Saúde avaliadas foi uma das principais fragilidades verificadas na avaliação do
componente estrutura (PEREIRA, 2007).
Em outra investigação avaliativa sobre a estrutura de sete Unidades de Saúde da
Família para a oferta da assistência nutricional no pré-natal no município de Rio de Janeiro,
Brasil, segundo observado, na maioria das unidades não havia manutenção preventiva das
balanças, logo, em desacordo com as normas do MS (NIQUINI et al., 2010).
Essa questão preocupa, pois a falta de manutenção periódica dos equipamentos
pode alterar a qualidade das medidas do peso e da pressão arterial e consequentemente o
diagnóstico nutricional e o tratamento. Nesse prisma, evidencia-se a necessidade da
elaboração e cumprimento de um cronograma de manutenção periódica dos equipamentos
com vistas à acurácia dos resultados.
No referente à aferição da pressão arterial, a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
Arterial enfatizam o uso de esfigmomanômetro de coluna de mercúrio ou aneroide, desde que
devidamente verificados e calibrados uma vez por ano, de preferência nas dependências de órgãos
da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade ou em local designado pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SBC, 2010).
Ademais, durante as observações constatou-se que os profissionais estavam
utilizando unicamente, para medição da PA, o esfigmomanômetro aneroide. Como os
aparelhos aneroides se descalibram facilmente e o serviço não promove sistematicamente a
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revisão desse instrumental, requer um olhar mais atento da coordenação e enfermeiro
assistencial. De acordo com o Protocolo do Serviço, supervisionar e zelar pela qualidade dos
instrumentais e equipamentos essenciais ao atendimento dos usuários com DM é competência
dos profissionais de saúde (BARBALHA, 2003).
Como divulgado, a não utilização do esfigmomanômetro de coluna de mercúrio
para a medição da PA não constitui erro. Atualmente “há uma forte tendência para a
substituição dos aparelhos de coluna de mercúrio por equipamentos aneroides em razão da
toxicidade

e

contaminação

ambiental

pelo

mercúrio”

(SBC,

2010,

p.

11).

O

esfigmomanômetro aneroide é uma alternativa viável ao uso do de coluna de mercúrio, desde
que seja devidamente calibrado. A questão central refere-se à qualidade do dispositivo,
independente do tipo escolhido no serviço (BUCHANAN; ORRIS; KARLINER, 2011).
Em relação ao material para avaliação dos pés, constatou-se também que a
qualidade do monofilamento de 10g estava comprometida, porquanto, dois se encontravam
com alterações no náilon (curvado) e a exigir substituição. Conforme recomenda o Consenso
Internacional do Pé Diabético nunca se deve utilizar o monofilamento quando se observar
qualquer alteração no náilon, em face do risco de provocar respostas inadequadas nos testes
efetuados (GRUPO DE TRABALHO INTERNACIONAL SOBRE PÉ DIABÉTICO, 2001).
Para tanto, cuidados com o monofilamento de 10g são imprescindíveis para que
os testes de rastreio da diminuição da sensibilidade protetora plantar em usuários com DM
sejam executados com precisão, destacando-se: conservar o filamento protegido, tendo o
cuidado de não quebrá-lo ou amassá-lo; limpá-lo sempre após o término de cada teste
mediante solução de hipoclorito de sódio a 10% ou álcool a 70% e somente usar o mesmo
monofilamento no máximo dez vezes para fazer os testes de proteção plantar, e então, deixar
em repouso por no mínimo 24 horas (PEDROSA, 2009).
Ainda como constatado, o diapasão, instrumento para detectar a sensação fria e
vibratória dos pés, o que detecta a perda da sensibilidade protetora plantar, também não
existia. Contudo, a avaliação da perda da sensibilidade protetora plantar pode ser feita com a
aplicação do monofilamento de 10g + um dos testes neurológicos, tais como diapasão 128 Hz,
pino ou palito, martelo e bio ou neuroestesiômetro. No CIDH é disponibilizado o
monofilamento de 10 g e palito para a avaliação da perda da sensibilidade protetora plantar
(PEDROSA, 2009; SBD, 2009c). Nesse sentido, encontram-se à disposição dos profissionais
enfermeiro e médico materiais para o do exame dos pés dos usuários com DM.
Ressalta-se a iniciativa do serviço na construção de um protocolo para a
realização do exame dos pés com vistas à identificação de pés de risco ao desenvolvimento de
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ulcerações e amputações (BARBALHA, 2003). No entanto, atenção deve ser dispensada à
qualidade dos instrumentais utilizados no exame, o que pode comprometer a fidedignidade
dos testes efetuados e assim não diagnosticar complicações relacionadas aos pés dos usuários
com DM.
No tocante aos medicamentos, há os indispensáveis para o tratamento do DM no
CIDH, corroborando os dados de outra investigação realizada no Sudeste do Brasil (SILVA,
2009). Difere, porém, dos achados de uma investigação desenvolvida no Nordeste do Brasil, em
que a insuficiência e falta de medicamentos orais e insulina para o tratamento do paciente com
DM foi constatada em todas as unidades de saúde investigadas (PEREIRA, 2007).
O CIDH disponibiliza três tipos de antidiabéticos orais, a saber: glibenclamida 5mg,
cloridrato de metformina 500mg e glicazida MR 30mg, correspondendo aos grupos das
sulfoniluréias e das biguanidas, respectivamente, são distribuídos gratuitamente aos usuários.
Esses medicamentos compõem o elenco das disponibilizadas pelo MS ao tratamento do DM2
de acordo com a Portaria Ministerial nº 2.583 de 10 de outubro de 2007 (BRASIL, 2007d). São
consideradas como básicas e suficientes para o tratamento do DM2, porquanto que têm
mecanismos de ações diferentes e atendem à evolução natural da doença (BRASIL, 2006a).
Todavia, as experiências dos médicos e as preferências dos pacientes para adoção
de condutas terapêuticas mais personalizadas e com maior probabilidade de sucesso devem
ser levadas em conta, o que pode suscitar a necessidade de prescrição de outros fármacos,
além dos considerados pelo MS. Ainda, tratando-se de serviço público é mister a identificação
de fármacos cujas características possam conciliar as necessidades terapêuticas com as
possibilidades de custeio (SBD, 2011a).
Ainda em relação aos medicamentos, no tangente à distribuição de insulinas,
detectou-se a disponibilidade dos tipos Regular, NPH, dos análogos de insulina de longa e
ultrarrápida duração da ação. O MS repassa essas insulinas ao município de Barbalha, por
meio da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Ceará, sendo suas distribuições de
responsabilidade do CIDH, atrelada à prescrição médica e ao acompanhamento da
enfermagem. Contudo, a exemplo de outros serviços, o CIDH poderia elaborar um protocolo
de disponibilização de análogos de insulina, “obedecendo rigorosamente os preceitos de
necessidade terapêutica plenamente justificável e de compatibilidade com os princípios
básicos de economia em saúde” (SBD, 2011b, p. 10).
Na proposta básica de assistência às pessoas com diabetes em nível municipal, os
autores enfatizam que é de responsabilidade do município zelar pela manutenção dos insumos
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e medicamentos indispensáveis ao tratamento do diabetes (SBD; SBEM, 1999), o que tem
sido constatado no CIDH.
Pela Portaria nº 2.538 do dia 10 de outubro de 2007 (BRASIL, 2007d), o MS
define o elenco de medicamentos e insumos para o tratamento do DM, no qual a insulina está
incluída, devendo ser sua distribuição de responsabilidade dos municípios. Portanto, no
referente a este item, o serviço tem cumprido o determinado.
Todavia, ressalta-se a necessidade de maior supervisão do estoque e
acondicionamento dos medicamentos orais e insulina por um farmacêutico no serviço
estudado. A inexistência deste profissional no CIDH é uma lacuna evidenciada,uma vez que é
de sua competência e dos gestores municipais, segundo o MS, a estruturação e organização
de um serviço de farmácia no contexto do SUS (BRASIL, 2009a).
No relacionado aos insumos disponibilizados no serviço, evidenciou-se haver os
necessários para o tratamento dos usuários com diabetes, conforme estabelecido na Portaria nº
2.538 do dia 10 de outubro de 2007 (BRASIL, 2007d).
Constatou-se ainda que o CIDH fornece seringas e agulhas de insulina, segundo
protocolo de reutilização de seringas e agulhas implantado no serviço. Referido protocolo
tem como base de sustentação a ADA, a SBD e o MS, quando recomendam a reutilização do
instrumental, desde que seguidos os critérios firmados. Essa preocupação do serviço é
pertinente, uma vez que a aquisição de instrumental pelos usuários representaria um ônus
difícil de ser assumido por uma clientela predominantemente carente de recursos financeiros
(ADA, 2004; BRASIL, 2006a; SBD, 2009d).
Quanto ao uso de monitores de glicemia capilar e as respectivas tiras reagentes,
são usados quando os usuários vão ao serviço, porquanto a glicemia capilar faz parte da rotina
de atendimento. O CIDH também disponibiliza monitores e tiras para o controle domiciliar da
glicemia para usuários que precisam de monitorização mais frequente, como é o caso de
crianças, adolescentes, idosos, gestantes, além dos usuários com dificuldades para atingir o
controle ideal. Os usuários são avaliados pelo médico especialista do serviço, o qual prescreve
a monitorização e os encaminha ao profissional enfermeiro para as devidas orientações quanto
ao procedimento técnico.
No entanto, a prática de distribuição de monitores de glicemia capilar e tiras
reagentes ainda não está completamente estabelecida no serviço em estudo, uma vez que o
repasse desses insumos ao município é considerado insuficiente. Como a automonitorização
domiciliar da glicemia se constitui num procedimento altamente eficaz no controle metabólico
de pessoas com DM, o CIDH, juntamente com a Secretaria de Saúde, cabe assegurar uma
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oferta maior do número desses insumos aos usuários (PEGGY; JENIFFER, 2008; SBD,
2009b; ADA, 2012a).
Os dados apontam a urgência de mais atenção por parte do MS em relação ao
repasse de monitores de glicemia capilar e fitas reagentes aos estados e municípios em
quantidade suficiente para suprir as necessidades dos usuários. Apesar da Lei nº 11.3471 de
27 de setembro de 2006 dispor sobre a distribuição gratuita de materiais indispensáveis à
monitorização da glicemia capilar às pessoas com diabetes, o município de Barbalha ainda
não dispõe de quantidade de monitores para suprir a demanda dos usuários (BRASIL, 2006c).
Quanto aos demais insumos, como luvas de procedimento, álcool a 70% e
algodão, constatou-se a existência de quantitativo suficiente para suprir a demanda de
usuários e as necessidades dos profissionais do serviço, o que vem a contemplar a relação de
insumos contida no Protocolo de Atendimento do CIDH (BARBALHA, 2003).
Em virtude de boas condições estruturais terem mais possibilidades de resultar em
um processo adequado de cuidados do que precondições precárias (DONABEDIAN, 1980),
ressalta-se a importância da atenção da gestão municipal e coordenação do CIDH no intuito
de reestruturar o CIDH diante das fragilidades encontradas no tangente à avaliação desse
componente na atenção em DM.

9.3 O componente processo na atenção em DM2

9.3.1 O atendimento realizado pelos profissionais de saúde e de apoio aos usuários com
DM2
No referente às observações do atendimento pelo profissional enfermeiro, percebeuse gentileza, cordialidade e respeito para com os usuários durante a atuação desse profissional,
corroborando um dos princípios de acolhimento propostos na Política Nacional de Humanização
do MS. Ainda, quanto ao acolhimento, identificou-se, na maioria das observações, não somente a
valorização da dimensão espacial, mas empenho e interesse do profissional enfermeiro em atender
às necessidades de saúde dos usuários, como preconizam os novos conceitos de acolhimento no
campo de saúde propostos pelo MS (BRASIL, 2004f, 2006d).
Segundo o MS, é preciso não restringir o conceito de acolhimento à dimensão
espacial, “como próprio de um regime de afetabilidade e de interesse pelo outro, como algo
que qualifica uma relação e é passível de ser trabalhado em todo e qualquer encontro”, mas
também como uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas mais adequadas aos
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usuários, o que requer um atendimento com resolutividade e responsabilização (BRASIL,
2006d, p. 21).
O MS ainda ressalta a importância do acolhimento das pessoas com diabetes nos
serviços de saúde, pois, no caso de doença crônica que requer cuidados contínuos e duradouros, o
acolhimento eficaz destes usuários poderá contribuir para o desenvolvimento de vínculo com os
profissionais de saúde e assim estimular melhores práticas de autocuidado (BRASIL, 2009b).
Observou-se a realização de consultas de enfermagem pelo enfermeiro com ênfase
nas orientações acerca do uso dos medicamentos, principalmente da insulina, talvez pelo fato
dos usuários atendidos por esse profissional utilizarem, na sua maioria, esse medicamento.
Contudo, como evidenciado, essas consultas não foram baseadas na metodologia da
Sistematização da Assistência de Enfermagem. Desse modo, pode comprometer a qualidade
do atendimento prestado. Dado similar foi encontrado em estudo elaborado no Sudeste do
Brasil, a mostrar dificuldades dos profissionais enfermeiros em implantar na sua prática diária
essa metodologia (SILVA, 2009).
Em estudo realizado em Recife-PE, que avaliou a estrutura e o processo na
atenção em diabetes na atenção básica, apesar da presença de enfermeiros em todas as
unidades avaliadas, a consulta de enfermagem, atividade que viabiliza o processo de
enfermagem, não fazia parte da rotina do serviço, caracterizando uma fragmentação no
trabalho em equipe (PEREIRA, 2007).
Uma investigação desenvolvida em Minas Gerais com 45 prontuários de usuários
com diabetes sobre o emprego do processo de enfermagem em duas Unidades Básicas de
Saúde da Família, mostrou que os enfermeiros não empregam o processo de enfermagem na
assistência aos usuários (BARRETO; OLIVEIRA; SILVA, 2011). Este dado aponta a
necessidade imperativa do estímulo à utilização e registro do processo de enfermagem na
atenção em DM, em face da sua importância na qualidade do cuidado.
Conforme consta em estudos, a metodologia da assistência de enfermagem
favorece o raciocínio clínico, o levantamento de problemas, a prescrição de condutas de
enfermagem a partir das necessidades encontradas e a evolução do paciente. Contribui, pois,
para uma assistência completa e de qualidade (TRUPPEL et al., 2009).
Conforme enfatiza o Decreto Regulamentador do Exercício profissional nº
94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que
dispõe sobre o exercício

profissional do enfermeiro, a prescrição da assistência de

enfermagem é parte integrante do programa de enfermagem” (COREN-CE, 2007, p. 21).
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Nesta ótica, a implantação da metodologia da SAE se faz indispensável no serviço
estudado, não somente para cumprir o exigido na lei do exercício profissional, mas também
para favorecer a assistência qualificada aos usuários. É preciso “interagir com a SAE de modo
a documentar o que está na mente do enfermeiro e nas atitudes próprias do cuidado, para
melhor fazer pelo saber (apreender) e ser (oferecer) o cuidado com excelência” (SILVA et al.,
2011, p. 563).
Ao considerar que a metodologia da SAE contribui para a evolução da
enfermagem como ciência, porquanto agrega evidências científicas, capazes de nortear a
assistência ao paciente com qualidade (PINHEIRO; TANNUERE, 2010), é fundamental que
os enfermeiros do CIDH sejam estimulados e capacitados para sua implantação. Ademais, os
impressos deste serviço devem viabilizar sua execução.
No relacionado às orientações individuais quanto às mudanças no estilo de vida
referentes à alimentação, percebeu-se que o enfermeiro, na maioria das observações, deteve-se
ao seguinte questionamento: “Está fazendo a dieta como recomendado”? A partir dessa
pergunta, orientava quanto à importância do seguimento do plano alimentar e encaminhava o
usuário ao nutricionista após verificação de avaliação anterior registrada no prontuário de saúde.
Quanto às orientações sobre a prática da atividade física, foram inexistentes. Este
fato pode ser atribuído à falta de capacitação profissional para fornecer orientações aos
usuários com DM2 quanto a determinada atividade física e/ou exercício, sobremodo por ser a
amostra do estudo constituída por usuário idoso e com presença de comorbidades. Desse
modo, os profissionais podem se sentir inseguros para atividades desta natureza.
Apesar dos efeitos benéficos do exercício para o controle do diabetes, tais como
melhora do controle glicêmico, com redução da hemoglobina A1c; redução do risco
cardiovascular, do peso e melhora da autoestima (COLBERG et al., 2010), sua prescrição
deve ser precedida da avaliação cardiológica.
A avaliação do paciente com DM antes de iniciar programa de exercício é conduta
recomendada nas diretrizes e posicionamentos em nível nacional e internacional (SBD,
2009b; ADA, 2012a). Neste prisma, a avaliação do usuário com DM2 para a prescrição de
determinado programa de exercício deve ser instituída no CIDH. Assim, outros profissionais
de saúde, especificamente enfermeiro e nutricionista, poderão oferecer orientações seguras
aos usuários durante o atendimento. Como observado, não havia registro nos prontuários de
saúde sobre prescrição de programas de exercícios aos usuários do CIDH.
Diferentemente, as orientações acerca do uso de medicamentos foram
proporcionadas de forma precisa e detalhadas, sobretudo, no tocante ao preparo e aplicação da
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insulina, o que pode ser justificado pelo fato de a maioria dos usuários do CIDH utilizar a
insulina como parte do tratamento medicamentoso. Esta iniciativa do enfermeiro é pertinente,
pois, em estudo anterior realizado no serviço, segundo se constatou os usuários com DM
cometeram erros no preparo e aplicação das doses. Tal falha pode influenciar no controle
glicêmico (ALENCAR et al., 2010).
Ainda, conforme evidenciado, o enfermeiro não realizou ou participou de
atividades educativas grupais, corroborando dados de outro estudo (SILVA, 2009).
Recomenda-se que os profissionais de saúde envolvidos no cuidar em DM devem estar
preparados para oferecer orientações quanto à importância da alimentação, da atividade física
e do uso regular dos medicamentos no tratamento da doença, com abordagens individuais ou
grupais (BRASIL, 2006a; SBD, 2009b; ADA, 2012a).
Entre as atribuições do enfermeiro no CIDH, as orientações educativas relacionadas
ao tratamento não medicamentoso e medicamentoso, com ênfase no preparo e aplicação da
insulina, é competência desse profissional (BARBALHA, 2003). Sobre essa questão, como o
MS aponta, compete ao enfermeiro realizar consulta de enfermagem ao usuário com DM
orientando quanto às mudanças no estilo de vida e quanto ao tratamento não medicamentoso,
por meio de atividades educativas individuais e/ou em grupos (BRASIL, 2006a).
Nesse sentido, percebeu-se entre as atribuições do enfermeiro uma lacuna
referente ao desenvolvimento de orientações educativas grupais como estratégia para
atendimento ao usuário com DM. A exemplo de outros serviços, ressalta-se a necessidade do
CIDH atentar para a implantação de programas sistematizados de educação em diabetes, uma
vez que estudos nacionais (OTERO, 2005; TSCHIEDEL et al., 2008; TORRES et al., 2009) e
internacionais (PIMOUGUET et al., 2011) constataram a efetividade da educação em DM nos
resultados de saúde dos usuários com a doença.
Contudo, os profissionais de saúde precisam estar cientes de que não basta apenas
encorajar os usuários quanto às mudanças no estilo de vida para controle do DM, quer seja de
forma individual ou grupal, mas garantir que o aconselhamento seja periódico, assegurando a
continuidade do cuidado oferecido (INZUCCHI et al., 2012).
Na educação em diabetes, os profissionais de saúde podem utilizar-se de
estratégias individuais e/ou grupais, desde que sejam interativas, planejadas em parceria com
os pacientes e adaptadas às suas necessidades e características individuais (DESG, 2001;
IDF, 2008; FUNNEL et al., 2012). Outrossim, programas educativos com abordagens
integradas, baseadas no uso de orientações provenientes de consensos e diretrizes mostram a
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efetividade para a melhoria da qualidade do cuidado em diabetes (SCAIN et al., 2007;
SCAIN; FRIEDMAN; GROSS, 2009; PIMOUGUET et al., 2011).
Ademais, a prática educativa individual e em grupo apresenta-se como uma
ferramenta eficaz de instrumentalizar o indivíduo sobre a importância do autocuidado, além
de possibilitar a estes e aos profissionais de saúde discussão das orientações acerca da doença
e do tratamento. A educação grupal favorece a socialização e troca de experiências entre os
participantes (PEREIRA et al., 2009; TORRES et al., 2009), somada à maior relação custoefetividade (NORRIS, 2003).
De acordo com o Grupo de Estudo de la Diabetes en la Atención Primária de La
Salud (2000), a educação em grupo traz vantagens em relação ao atendimento individual, pois
possibilita a troca de experiências e conhecimentos dos usuários, constituindo-se um estímulo
para mudanças de atitudes e otimização dos resultados de saúde.
Nesta direção, em virtude de o CIDH dispor de dois enfermeiros, estes podem
selecionar o tipo de estratégia adequada a cada situação de saúde e as características individuais
dos usuários e assim conduzir o processo de orientação em diabetes com qualidade. Todavia,
poderiam empregar estratégia educativa grupal, em salas de espera, otimizando assim o uso do
tempo. Ademais, constatou-se na avaliação do componente estrutura que o serviço possui uma
sala de espera agradável, equipada com materiais educativos, álbuns seriados, DVD e televisão.
Logo, facilita o desenvolvimento dessa atividade.
Estudiosos apontam a sala de espera como ambiente propício à realização de
ações educativas em saúde, porquanto é neste local que os usuários são acolhidos pelos
profissionais, possibilitando assim a desenvolvimento de habilidades relacionadas à
comunicação e interação. Desse modo, a sala de espera representa um espaço de reflexão-ação
fundamentada tanto nos saberes tecnocientíficos quanto nos saberes populares, com vistas a
constituir sujeitos cientes e responsáveis pela sua qualidade de vida (RODRIGUES et al.,
2009; ROSA; BARTH; GERMANI, 2011).
Ainda como observado, o enfermeiro não fez os devidos encaminhamentos aos
profissionais médico, nutricionista e oftalmologista. Portanto, deixou de cumprir suas
atribuições não apenas no tangente ao Protocolo de Atendimento do Serviço, mas também
quanto ao preconizado pelo MS quando indica a importância do encaminhamento dos
usuários aos demais profissionais de saúde para assim consolidar uma abordagem
multiprofissional, tão fundamental no caso de uma doença complexa como o diabetes
(BARBALHA, 2003; BRASIL, 2006a).

111

Concernente às observações sobre a realização do exame dos pés pelo enfermeiro,
apontou-se uma lacuna. Tal falha reforça os baixos registros dos exames dos pés em todos os
anos do estudo. Das seis consultas observadas, em apenas uma foi feito esse exame, mesmo
assim, detectaram-se falhas em relação ao procedimento preconizado pelo Consenso
Internacional do Pé Diabético (GRUPO DE TRABALHO INTERNACIONAL SOBRE PÉ
DIABÉTICO, 2001).
Por ocasião das revisões dos prontuários, identificou-se que para cinco usuários se
requeria a realização do exame dos pés. Isto corrobora o pensamento de Donabedian (1988),
quando enfatiza que o processo é a melhor forma para investigar a qualidade da atenção oferecida
ao usuário nos serviços de saúde, pois mesmo o serviço tendo recursos materiais para o exame
dos pés e enfermeiros, esta prática não estava garantida.
Os resultados obtidos contrariam o Protocolo de Atendimento do Serviço no referente
às atribuições e competências do enfermeiro para o atendimento ao usuário com DM e também o
preconizado pelo Ministério da Saúde. Referido protocolo, respaldado pelo MS, ressalta ser
competência do enfermeiro realizar exame dos membros inferiores para identificação do pé em
risco ao desenvolvimento de ulcerações e amputações e promover cuidados específicos nos pés
em risco e nos pés acometidos (BARBALHA, 2003; BRASIL, 2006a).
Ademais, a implementação de protocolos clínicos por profissionais devidamente
capacitados otimiza o rastreio de complicações crônicas do diabetes. Após a implantação de
programas educativos com manejo de casos por enfermeiro, constatou-se aumento
significativo do exame dos pés de 47 % para 64 % (GABBAY et al., 2006).
Neste sentido, diante da importância da avaliação dos pés no manejo do DM,
deve-se rever as competências dos profissionais do CIDH inerente à realização desse exame,
para consolidar o modelo de atenção multiprofissional proposto pelo MS (BRASIL, 2006a).
A complexidade do DM, seu caráter crônico e suas complicações exigem acompanhamento
por uma equipe multiprofissional de saúde (OMS, 2003; INTERNATIONAL DIABETES
FEDERATION, 2008; ADA, 2012a).
No tangente ao processo de comunicação entre enfermeiro e usuários, percebeu-se, na
maioria das observações, que esse profissional desenvolveu técnicas significativas para facilitar o
processo comunicativo, tais como o uso de frases descritivas e foco na ideia principal. Desse
modo, corrobora dados de outras investigações desenvolvidas no ambiente hospitalar
(OLIVEIRA et al., 2005; FERMINO; CARVALHO, 2007; NEGREIROS et al., 2010).
O uso de frases descritivas, por meio de linguagem clara, objetiva e enunciada em
tom de voz audível, porém sem jargões técnicos, facilita a compreensão do usuário sobre o
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que lhe é transmitido, enquanto “colocar em foco a ideia principal auxilia a manter o fluxo da
comunicação dirigido para um objetivo” (STEFANELLI, 2005, p. 91).
No entanto, o feedback, ou seja, a checagem da compreensão pelos usuários das
orientações recebidas, foi uma etapa não evidenciada durante o atendimento do enfermeiro. Esse
dado é consistente com os resultados de outro estudo com enfermeiros, apontando a necessidade
dos profissionais de saúde implementar habilidades e atitudes para colocar em prática uma
comunicação mais efetiva (LANDEROS LOPEZ; CARVALHO, 2006).
Validar ou efetuar feedback das orientações dadas aos usuários com a doença é
uma forma de identificar a carência de reorientação das ações educativas e planejar cuidados
condizentes com as necessidades reais e potenciais dos pacientes (DIABETES EDUCATION
STUDY GROUP, 2001; IDF, 2008).
Percebeu-se ainda uma lacuna inerente à inclusão dos usuários nas decisões
quanto aos cuidados planejados. As orientações do enfermeiro para controle da doença eram
essencialmente prescritivas. Assim, contrariavam-se a abordagem educacional mais moderna,
denominada Empowerment Approach, cujo objetivo principal é capacitar pacientes e
familiares no manejo diário do diabetes, conferindo a eles autonomia e responsabilidade
compartilhada com os profissionais de saúde que lhes prestam assistência (FUNNEL;
ANDERSON, 2004; ADA, 2012b; FUNNEL et al., 2012).
Dar liberdade ao paciente de optar pelo manejo da doença é uma forma de
reconhecer seu direito e sua responsabilidade no tratamento e de valorizar seu papel na
tomada de decisões. Além disso, envolvê-lo na tomada de decisão e planejamento do
tratamento torna o atendimento às doenças crônicas mais eficaz e eficiente (OMS, 2003; IDF,
2008; GROSSI, 2009).
Ademais, a educação para a saúde planejada e desenvolvida consoante a
concepção dialógica e participativa representa uma importante estratégia do enfermeiro
interessado em contribuir para o processo de emancipação dos usuários dos serviços de saúde
(RÊGO; NAKATANI; BACHION, 2006).
Dessa forma, infere-se ser imprescindível o enfermeiro desenvolver maior
interação com os usuários e possibilitar a abertura de espaços participativos, proporcionando
tempo para a reflexão, discussão e posterior resolução dos problemas em constante parceria e
troca de experiências.
No tangente as observações dos profissionais médico endocrinologista e
oftalmologista, sua relação com os demais membros da equipe e usuários é cordial. De
maneira geral, os usuários foram tratados com respeito e consideração no momento das
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consultas, por ambos os profissionais. Contudo, identificou-se uma lacuna quanto ao
acolhimento dos usuários por esses profissionais. Esta constatação corrobora o MS quando
aponta que apesar dos avanços e das conquistas do SUS, ainda existem grandes lacunas nos
modelos de atenção e gestão dos serviços no concernente ao acesso e ao modo como o usuário
é acolhido nos serviços de saúde pública (BRASIL, 2009b).
Humanizar a assistência extrapola o ato de tratar os usuários com respeito. Porém,
o acolhimento nos serviços de saúde é um dos passos para promover a humanização da
assistência (BRASIL, 2004f). O acolhimento é um modo de operar o processo de trabalho em
saúde, com vistas a atender a todos os usuários, ouvindo-os e adotando uma postura capaz de
escutar e pactuar respostas mais adequadas, fato não evidenciado durante as observações
desses profissionais (BRASIL, 2006d; 2009b).
Entretanto, o achado do estudo em discussão pode ser justificado pela falta de
capacitação quanto à prática do acolhimento no CIDH. Com esta finalidade, a dedicação de
cada profissional, a valorização do trabalho em equipe e a capacitação de todos os
profissionais são decisivas para a implantação dessa proposta.
Ainda como se notou, esses profissionais estabeleceram uma relação empática
com os usuários em todas as observações realizadas, fato também evidenciado em estudo
sobre a relação médicos e pacientes no Programa de Saúde da Família de Fortaleza-Ceará
(CAPRARA; RODRIGUES, 2004).
À exceção de um caso – usuária poliqueixosa com elevado grau de ansiedade,
percebeu-se que o endocrinologista solicitou, com certo grau de impaciência, fosse a usuária mais
objetiva nas suas colocações. No entanto, tratando-se do processo de comunicação entre
profissionais e usuários, o profissional deve utilizar técnicas favoráveis à comunicação, tais como
colocar em foco a ideia principal que “auxilia a manter o foco da comunicação dirigido para um
objetivo, o que facilita a obtenção de dados sobre o paciente” (STEFANELLI, 2005, p. 91).
Cabe lembrar: no âmbito do atendimento médico propiciado pela rede pública, a
demanda de usuários é sempre elevada e os profissionais, embora escassos, precisam dar
conta de um número determinado de usuários. Esta exigência, pode justificar a objetividade
do médico na busca de informações para guiar o plano terapêutico (FONTANA, 2010).
Contudo, o atendimento prestado por esse profissional baseava-se na relação
queixa-conduta, fortalecendo um olhar sobre a doença e não sobre a pessoa com diabetes, de
modo a evidenciar a responsabilidade inerente ao ato de saúde.
Ao considerar o conceito ampliado de humanização proposto pela PNH, no qual
sugere um modelo de cuidar baseado na relação horizontal entre profissionais e usuários, em

114

que estes sejam estimulados a se colocarem como atores do sistema, é mister esse profissional
estar mais atento, não somente com o seu desempenho técnico, mas também com o impacto do
seu acolhimento/humanização nos atendimentos prestados (BRASIL, 2004e).
No inerente às orientações individuais quanto ao tratamento medicamentoso e não
medicamentoso (atividade física e alimentação), ressalta-se a iniciativa do médico
endocrinologista em realizá-las, em face da importância no tratamento do diabetes (SBD,
2009b; ADA, 2012a). No entanto, percebeu-se a necessidade de otimização dessas
orientações por esse profissional, com maior envolvimento na educação em diabetes.
Em outro contexto também se evidenciou a necessidade de otimização do
aconselhamento dos pacientes com diabetes quanto ao tratamento não medicamentoso,
porquanto apenas 53,5% dos pacientes com diabetes foram aconselhados quanto à dieta,
16,4% para atividade física e 18,4% a parar de fumar. É, portanto, uma lacuna sobre as
orientações para manejo dessa doença de forma integrada pelos profissionais de saúde
(RAUM et al., 2008).
Estudo de coorte recentemente realizado entre pacientes com DM na atenção
hospitalar mostrou que o aconselhamento do estilo de vida está associado à obtenção do
controle de hemoglobina A1c, pressão arterial e LDL colesterol. Aponta ainda a importância
da introdução dessa estratégia como prática contínua nos atendimentos dos profissionais de
saúde responsáveis pela assistência (MORRISON; SHUBINA; TURCHIN, 2012).
A OMS (2003) enfatiza a importância dos profissionais de saúde propiciarem aos
usuários com DM orientações direcionadas à adesão ao plano alimentar e à prática de
atividade física diárias que lhes permitam controlar a doença, pois quanto maior o acesso a
essas informações, maior será sua capacidade em implementar uma ação de maneira
competente, refletindo diretamente na melhoria da sua qualidade de vida.
Quanto ao médico oftalmologista, em todos os atendimentos, esses tipos de
orientações não foram evidenciados. Todavia, o Protocolo de Atendimento do CIDH não se
refere às competências desse profissional no atendimento aos usuários. No relacionado às
atividades desenvolvidas no serviço, o exame de fundo de olho insere-se como atividade
isolada desempenhada pelo oftalmologista. Mesmo assim, orientações e incentivo acerca do
tratamento não medicamentoso, deveriam ser atividades exercidas por todos os profissionais,
especialmente tratando-se de um serviço especializado em diabetes (BARBALHA, 2003).
No tocante ao exame dos pés, segundo constatado durante as seis observações,
não fazia parte do atendimento do médico endocrinologista. Representava, assim, uma das
fragilidades no componente processo, uma vez que o exame clínico dos pés deve integrar a
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abordagem do DM pelos profissionais de saúde para diminuir o risco de lesões e amputações
nestes membros.
Em outra investigação em 33 postos da rede de atenção primária à saúde da zona
urbana de Pelotas, RS, esta situação também foi evidenciada. Dos 61 (100%) médicos
responsáveis pelo atendimento individual aos pacientes com DM2, somente 42 (68,9%)
avaliaram os pés dos usuários (ASSUNÇÃO; SANTOS; GIGANTE, 2001).
De
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Endocrinologia e Metabologia (SBEM, 2012), 59,8% dos pacientes com DM não têm seus
pés examinados durante consulta médica, a indicar necessidade iminente de maior
sensibilização dos profissionais quanto à importância dessa prática na atenção em DM.
Porém, em outro estudo, pacientes com DM2 consultados por seus médicos com
acompanhamento sistemático, centrado no envolvimento e compartilhamento dos objetivos
terapêuticos, tiveram mais facilmente exames de pés realizados, apontando que a qualidade do
cuidado influencia nos resultados de saúde (PARCHMAN; BURGE, 2002).
Todos os pacientes com DM devem ter seus pés examinados anualmente para
identificar fatores de risco preditivos de ulcerações e amputações. O exame dos pés inclui
inspeção, avaliação dos pulsos e teste para controle da perda de sensação protetora (ADA, 2012a).
As amputações nos pés de pessoas com DM se traduzem em sério problema de
relevância médica, pelo impacto socioeconômico global resultante: a cada minuto, ocorrem
duas amputações em todo o mundo. Logo, é fundamental a realização do exame dos pés como
rotina na consulta médica (BOULTON et al., 2005).
Ao considerar a demanda de usuários ao médico endocrinologista acrescida da
carga horária limitada desse profissional no CIDH, acredita-se que os enfermeiros
devidamente capacitados possam assumir em definitivo a prática do exame dos pés dos
usuários nas consultas de enfermagem. Para tanto, o assunto deve ser discutido com
coordenação, médico e enfermeiros do serviço.
Quanto ao processo de comunicação entre esses profissionais e usuários, ressaltase o emprego da técnica usar frases descritivas pelo médico endocrinologista. O uso de frases
descritivas, ou seja, mensagens concisas, claras e enunciadas em tom audível, sem jargões
técnicos e sem monotonia facilita a compreensão das orientações dadas durante o atendimento
(STEFANELLI, 2005).
Resultado divergente foi encontrado em estudo desenvolvido em Fortaleza-Ceará,
com enfoque na relação médico-paciente. Como este estudo mostrou, a maioria dos médicos
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observados não explicou de forma clara e compreensiva aos pacientes questões relacionadas
ao diagnóstico e tratamento da sua doença (CAPRARA; RODRIGUES, 2004).
Apesar de o médico endocrinologista ter estabelecido relações empáticas com os
usuários e utilizado técnicas de comunicação que facilitaram o relacionamento terapêutico,
observaram-se ainda falhas em relação ao feedback das informações dadas. Por exemplo, a
checagem da compreensão dos usuários sobre as orientações transmitidas foi etapa ausente,
corroborando os dados de outro estudo no qual, em 58% das consultas, o médico não verifica
o grau de entendimento do paciente sobre o diagnóstico dado e em 53% não verifica a
compreensão do paciente sobre as indicações terapêuticas (CAPRARA; RODRIGUES, 2004).
Aspectos da comunicação não verbal realizada pelo médico endocrinologista,
como olhar e expressão facial de impaciência associados ao tamborilar dos dedos na mesa,
revela dificuldades desse profissional em manter uma comunicação terapêutica plena. Ao
expressar sinais não verbais prejudiciais aos usuários, geralmente o profissional não percebe
que sua linguagem corporal muitas vezes é inadequada. Tal atitude pode comprometer a
qualidade da interação, fato, também, encontrado em outros estudos (CAPRARA;
RODRIGUES, 2004; ARAÚJO; SILVA; PUGGINA, 2007).
Em virtude de o equilíbrio entre a comunicação verbal e a não verbal favorecer o
relacionamento interpessoal, os profissionais devem dispensar mais atenção à comunicação
não verbal nas interações com os usuários. É preciso empregá-la de forma apropriada
(SILVA, 2010). A comunicação competente pressupõe informações básicas desse processo
pelos profissionais de saúde, no qual os envolvidos tenham conhecimento da implicação dos
aspectos verbais e não verbais nas interações e uma percepção acurada do outro. Para tanto
é imprescindível não somente o preparo técnico quanto ao manejo do DM, mas também o
desenvolvimento de habilidades comunicacionais (BRAGA; SILVA, 2007).
Consoante evidenciado, o alcance de metas proposto no plano terapêutico
depende não somente do esforço do paciente no gerenciamento do seu autocuidado, como da
efetiva comunicação com o seu médico, como parte essencial do tratamento. Neste sentido,
maior empenho no uso de técnicas que facilitem o processo de comunicação é imprescindível
durante o atendimento (SUCUPIRA; 2007; WILLIANS; HASKARD; DIMATTEO, 2007).
No referente à prática de atividades educativas grupais, apesar de constar no
Protocolo do Serviço como competência também do médico endocrinologista, no período do
estudo não se observou sua participação nessa atividade. Também não se evidenciou o
encaminhamento dos usuários para atividades educativas implementadas por outros profissionais.
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Entretanto, em todas as observações de todos os profissionais, nenhuma atividade educativa desta
natureza foi realizada, o que pode justificar a falta de encaminhamentos.
Como discorre o MS, é atribuição do médico realizar atividades educativas
individuais ou grupais aos usuários quanto aos medicamentos, prática de atividade física e
plano alimentar, além de enfatizar a importância do encaminhamento aos demais
profissionais, com vistas a um atendimento multiprofissional e interdisciplinar, tão decisivos
no cuidar de pacientes com doenças crônicas, principalmente o DM. Outrossim, a educação
em diabetes, com foco no estímulo à atividade física, na alimentação saudável, no
aconselhamento á cessação do tabagismo e no uso regular das medicações deve ser
competência de toda a equipe multiprofissional (BRASIL, 2006a; SBD, 2009b; ADA, 2012a).
Todavia, a demanda de usuários para as consultas médicas e o tempo restrito do
profissional no CIDH talvez seja um dos motivos a inviabilizar a prática de orientações
educativas grupais, por requerer a disponibilidade de tempo, sensibilização e motivação para
participar de um trabalho grupal.
Ademais, a formação médica está centrada no diagnóstico e tratamento da doença.
Apesar dos recentes esforços da introdução de conteúdos acerca da promoção da
saúde/educação em saúde nos currículos médicos, de forma geral, a educação em saúde ainda
não está inserida na sua prática (SUCUPIRA, 2007).
Essa questão requer um olhar mais atento de outros profissionais de saúde no
intuito de preencher essa lacuna. No presente estudo, como um dos enfermeiros do CIDH está
lotado nesse serviço em tempo integral, poderia se empenhar na implementação de estratégias
educativas grupais programadas e sistematizadas em parceria com os demais profissionais de
saúde do CIDH.
Quanto a envolver e estimular a participação dos usuários no planejamento dos
cuidados prescritos, observou-se visível lacuna durante o atendimento prestado pelos
médicos, característico do modelo biomédico, de caráter praticamente prescritivo, como
mostra em outra investigação (CAPRARA; RODRIGUES, 2004).
Os profissionais de saúde devem garantir aos usuários informações e instruções
adequadas para gerenciar sua condição crônica. Contudo, os usuários precisam estar inseridos
em um ambiente participativo, onde tenham a oportunidade de discutir sobre as melhores
possibilidades de cuidado e assim manter uma postura de autogerenciamento. Inegavelmente,
a qualidade da comunicação entre o usuário e o profissional da saúde, além da sua
participação no tratamento, influencia os resultados de saúde (OMS, 2003; ADA, 2012a).
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Estudo de meta-análise com o objetivo de avaliar o suporte social e a adesão do
paciente ao tratamento médico encontrou que a comunicação efetiva entre pacientes e
médicos, com participação no planejamento dos cuidados, tem forte influência na satisfação,
na adesão e nos resultados de saúde, contribuindo para o alcance das metas estabelecidas no
plano terapêutico (DIMATTEO, 2004).
Nesta direção, percebeu-se a necessidade dos profissionais médicos reorientarem
o modelo de cuidar, centralizando o tratamento no paciente e família, no qual o paciente possa
participar do seu plano de tratamento (FORTI; FAÇANHA; CÂMERA, 2011).
No tangente às observações dos atendimentos dos nutricionistas, observou-se
respeito, gentileza e cordialidade na abordagem aos usuários, chamados pelo nome na maioria
das ocasiões observadas. Contemplam, pois, princípios de humanização nas práticas de saúde.
Ainda, evidenciou-se postura acolhedora desses profissionais para com os usuários, quando por
ocasião dos atendimentos; ouviram atentamente, identificaram suas necessidades de saúde e
traçaram o plano de cuidados e tratamento.
Na Política Nacional de Humanização proposta pelo MS, a identificação do
usuário pelo nome denota, além da sua valorização como ser humano, que tem identidade
própria, e contribui para melhorar as relações no processo de trabalho (BRASIL, 2004e). A
postura acolhedora de cada profissional nos serviços é primordial se estabelecer a
humanização da assistência. Por sua vez, o acolhimento é uma forma de operar o processo de
trabalho em saúde com vistas a atender a todos com maior resolutividade e responsabilidade
(SILVA; ALVES, 2008).
Sobre as, consultas de nutrição realizadas, estão voltadas praticamente para a
prescrição do plano e da educação alimentar, sem, no entanto abordar outros aspectos
importantes no tratamento do DM, tais como o uso dos medicamentos, o incentivo à atividade
física e a abolição do tabagismo. De acordo com o Protocolo do CIDH, esses tipos de
orientações são também de competência dos nutricionistas (BARBALHA, 2003).
Contudo, notou-se empenho e competência desses profissionais na orientação do
plano alimentar, com informações detalhadas e objetivas, sempre discutindo com os usuários a
importância do seu seguimento para o controle do diabetes, da hipertensão arterial e da
obesidade. O nutricionista é um profissional fundamental no tratamento do diabetes, e exerce
um papel decisivo na elaboração do plano e educação alimentar.
Considera-se que esse resultado, indicativo do maior envolvimento dos
nutricionistas na oferta de orientações detalhadas sobre alimentação, seja condizente com sua
formação profissional. Entretanto, todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência às
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pessoas com DM devem incentivar a prática da atividade física, o uso regular dos
medicamentos e a abolição do tabagismo, pois de acordo com evidências recentes, o
aconselhamento sobre mudanças no estilo de vida está fortemente associado à obtenção do
controle de hemoglobina A1c, pressão arterial e LDL colesterol. Ainda o estudo revelou a
importância da sustentabilidade das ações, uma vez que pacientes aconselhados de uma ou mais
vezes por mês obtiveram melhores resultados (MORRISON; SHUBINA; TURCHIN, 2012).
Além disso, os sete comportamentos do autocuidado (comendo favoravelmente;
fazendo atividade física; vigiando as taxas de glicemia e pressão arterial; tomando os
medicamentos; encontrando soluções; reduzindo os riscos e adaptando-se saudavelmente) devem
ser conhecidos e estimulados por todos os profissionais da equipe (PEEPLES et al., 2007).
Ressalta-se a iniciativa dos profissionais nutricionistas em compartilharem com os
usuários os resultados de parâmetros, tais como o IMC, pressão arterial e glicemias capilares,
além de perguntarem sobre suas preferências alimentares antes da elaboração do plano alimentar.
Observou-se empenho desses profissionais no estímulo à participação dos usuários na elaboração
do plano alimentar, sendo sempre questionados e estimulados a dar sugestões e opiniões quanto às
condutas prescritas. É um modelo de cuidar com foco na participação do usuário no plano de
tratamento e cuidados (FORTI; FAÇANHA; CÂMERA, 2011).
Durante o atendimento desses profissionais, constatou-se ausência da aferição da
circunferência abdominal. Como esse parâmetro é fundamental para a avaliação da obesidade
central e risco cardiovascular (KLEIN et al., 2007), sua aferição deveria estar inserida nas
consultas de nutrição.
No relacionado a encaminhamentos para os profissionais médicos e enfermeiros
pelos nutricionistas conforme preconiza o Protocolo de Atendimento do Serviço, foi uma
marcante lacuna evidenciada, porquanto os encaminhamentos denotam a continuidade do
cuidado e a abordagem multiprofissional em DM. O acompanhamento multiprofissional do
usuário com DM é visto de maneira bastante enriquecedora, não somente no aspecto individual,
mas para colaborar em atividades educacionais. O nutricionista é um profissional que deve estar
inserido na atenção em DM, principalmente tratando-se de serviço de atenção secundária.
Todavia, no concernente ao processo comunicativo e relacionamento interpessoal,
observou-se que, apesar do empenho dos profissionais em estabelecerem uma relação
empática com os usuários, o emprego de termos científicos e de difícil compreensão, por um
dos profissionais no processo de comunicação, foi evidente, corroborando dados de outro
estudo (CAPRARA; RODRIGUES, 2004). Ressalta-se, porém, o empenho do outro
profissional nutricionista em manter uma comunicação efetiva com os usuários.
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Sobre essa questão, consoante o DESG (2001) e a IDF (2008) enfatizam, os
profissionais precisam desenvolver habilidades de comunicação, no intuito de adequar a
linguagem aos aspectos individuais de cada paciente. Além disso, reforçam que os profissionais
devem ter sensibilidade para entender as diferenças pessoais e, assim, estabelecer um diálogo
eficaz direcionado para ajudar os pacientes a resolverem os seus problemas e juntos encontrarem
a solução.
Quanto às observações dos profissionais auxiliar e técnico de enfermagem,
embora os usuários tenham sido tratados com respeito e atenção, sendo chamados pelo nome
na maioria das vezes, em consonância com o preconizado pela PNH , constata-se lacuna
importante referente ao acolhimento deles, porquanto o acolhimento ultrapassa o ato de
receber ou realizar triagem do usuário em um serviço de saúde. O acolhimento é um modo de
operar os processos de trabalho em saúde, de forma a atender a todos os que procuram os
serviços desta área, assumindo uma postura de escuta e resposta adequada às suas
necessidades (BRASIL, 2006d; 2009b).
Apesar dos esforços do SUS em implantar a Política Nacional de Humanização
(BRASIL, 2004e) com elaboração de manuais e cartilhas, ainda existem grandes lacunas nos
modelos de atenção e gestão dos serviços referente ao acesso e ao modo como o usuário é
acolhido nos serviços de saúde pública. Além dessa questão ter sido evidenciada no CIDH, é
comum também

em outras instituições e

implementação do acolhimento

apontam desafios

para concretizar a

nos serviços de saúde como um elo de relação entre

profissional e usuário em todos os momentos do atendimento, de forma a conduzir uma
assistência integral (OLIVEIRA et al., 2010).
O MS ressalta urgência da qualificação do acolhimento, mediante escuta no encontro
com os usuários, para identificação das suas necessidades de saúde e monitorização da
resolubilidade destas (BRASIL, 2009b). Como se notou, esses profissionais precisam ampliar
suas ações no tocante ao acolhimento, sobremodo porque, o diálogo e a escuta foram incipiente.
Em virtude de o acolhimento realizado pela equipe de enfermagem poder ampliar
a possibilidade de intervenção e as formas de oferecer resolubilidade às necessidades de
saúde, uma vez que o encontro do usuário com o profissional é uma oportunidade ímpar para
a troca de vivências e repasse de orientações importantes quanto ao seu autocuidado
(TAKEMOTO; SILVA, 2007), percebeu-se ser preciso inserir abordagens teóricas e práticas
sobre o acolhimento nas capacitações desses profissionais.
É mister também ir mais além, com introdução dessa temática nos currículos dos
cursos da área de saúde como um todo. Assim, desde os cursos técnicos à graduação, os
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estudantes poderão ser preparados quanto aos princípios da humanização/acolhimento nas
práticas de saúde e compreender sua importância como eixo norteador das práticas e gestão
em todas as instâncias do SUS.
Ainda, por serem os enfermeiros do CIDH responsáveis pela supervisão,
acompanhamento e capacitação do trabalho em saúde do auxiliar e técnico de enfermagem,
devem participar de maneira mais direta no desenvolvimento do acolhimento por esses
profissionais. Portanto, supervisionar a execução desse processo, a fim de zelar por um serviço
que funcione de acordo com todos os princípios do SUS, garantindo o direito dos usuários e
seguindo a proposta do MS para a promoção da humanização neste serviço.
Ainda, conforme se percebeu, os profissionais auxiliar e técnico de enfermagem
desenvolvem basicamente atividades técnicas, tais como a verificação da pressão arterial, da
glicemia capilar, do peso corporal e da altura durante o preparo dos usuários para as consultas
médicas, de enfermagem e nutrição, além da distribuição e administração de medicamentos.
Cabe enfatizar: orientações educativas individuais e ou grupais sobre os aspectos relacionados
ao tratamento do DM não foram evidenciadas durante suas observações.
Ademais, a dimensão comunicacional, tão importante no processo de trabalho de
enfermagem, foi praticamente inexistente. Difere, pois, dos achados de outra investigação
semelhante, na qual a dimensão comunicacional foi constatada no atendimento dos auxiliares
de enfermagem ao usuário com DM (SILVA, 2009).
O trabalho dos auxiliares e técnicos de enfermagem configura-se não somente
de dimensão técnica, mas também comunicacional, significativo para a firmação de
vínculo entre os usuários e os profissionais de saúde. Essa questão deve ser mais
valorizada no serviço em estudo, pois uma comunicação eficaz é capaz de estabelecer um
vínculo entre profissional e usuário, contribuir para a identificação das suas necessidades
de saúde, transmitir confiança e responsabilidade e incentivar a sua autonomia diante da
promoção da saúde (SILVA; ALVES, 2008).
Ademais, conforme a IDF ressalta, o processo de comunicação estabelecido entre
os profissionais de saúde e os usuários é ponto-chave para o sucesso do automanejo do DM,
devendo ser incorporado no plano de capacitação dos serviços de DM como estratégia para
melhoria da qualidade do cuidado (IDF, 2008).
Ao comparar as competências desses profissionais elencadas no Protocolo de
Atendimento do Serviço, as ofertas de orientações educativas grupais não estão descritas, uma
vez que são ações educativas de responsabilidade do enfermeiro, médico e nutricionista.
Contudo, como o protocolo enfatiza compete a todos os profissionais de saúde promover
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orientações individuais, durante seus atendimentos, no tocante aos aspectos relativos ao
tratamento medicamentoso e não medicamentoso do DM (BARBALHA, 2003).
Consoante evidenciou-se, esses profissionais estão cumprindo a maior parte das
suas competências no tangente ao seguimento do referido protocolo. No entanto, após a
realização deste estudo, questiona-se a revisão deste protocolo quanto à inclusão das
orientações em saúde como competência dos profissionais técnico e auxiliar de enfermagem.
Diante da complexidade inerente ao processo de orientação em saúde, o qual
requer a utilização de habilidades e técnicas comunicacionais avançadas (SILVA, 2010), além
da compreensão acurada da complexidade do cuidar em DM (IDF, 2008), acredita-se que essa
atividade deva ser somente delegada a esses profissionais mediante capacitação e supervisão
contínua do enfermeiro.
Ainda no tangente ao atendimento dos profissionais auxiliar e técnico de
enfermagem, embora tenham executado corretamente a maioria das etapas da medição da
pressão arterial, ressalta-se que passos decisivos recomendados não foram considerados. Entre
eles, enumeram-se: certificar-se de que o usuário esvaziou a bexiga e não praticou exercícios
físicos, não ingeriu bebidas alcoólicas, café, outros alimentos e nem fumou trinta minutos
antes da medida; solicitar-lhe não falar durante o procedimento, medir a circunferência do
braço do paciente e selecionar o manguito do tamanho adequado e outros itens julgados
importantes para a fidedignidade dos resultados (SBC, 2010).
Todavia, determinados problemas comprometem a fidedignidade dos resultados,
mas não estão diretamente associados com o desempenho das técnicas e, dessa forma, os
profissionais em discussão não podem ser de todo responsáveis. Por exemplo, constatou-se
que os esfignomanômetros não são enviados periodicamente ao INMETRO para a devida
calibração, conforme a recomendação do fabricante.
Ademais, o tamanho das braçadeiras usadas no serviço é único e, assim, não se
adapta a qualquer usuário adulto, pois, para uma medida acurada a braçadeira precisa
envolver 40% da circunferência do braço, conforme recomendam as VI DBHA (SBC, 2010).
Atualmente, para atender essa exigência, o mercado brasileiro dispõe de braçadeiras de
tamanhos variados para serem utilizadas de acordo com a compleição física dos usuários.
Entretanto, isto não está sendo cumprido pelo serviço em discussão. Nesse sentido, os
profissionais não têm à sua disposição diferentes tipos de braçadeiras, o que pode justificar a
falta da medição da circunferência do braço do usuário e seleção do manguito adequado.
Nesta ótica, em virtude de ser a medição da pressão arterial correta, em todas as
suas etapas, de extrema significação para avaliar os resultados do tratamento de acordo com
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as metas estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Diabetes e assim nortear as condutas a
serem tomadas pelos profissionais de saúde de nível superior, é imprescindível mais empenho
do enfermeiro e da coordenação do CIDH na supervisão das atividades desenvolvidas por
esses profissionais, como também a aquisição de braçadeiras de tamanhos variados. Além
disso, ressalta-se a importância da capacitação permanente desses profissionais tocante à
medição desse parâmetro e do papel do gestor municipal como mediador das necessidades de
aprimoramento da qualidade dos serviços de saúde.
Como verificado, a medida da circunferência abdominal, parâmetro considerado
decisivo como preditor do risco cardiovascular e da síndrome metabólica, não fazia parte do
atendimento do auxiliar e do técnico de enfermagem, embora o serviço disponha de fita
métrica (KATZMARZYK et al., 2006; KLEIN et al., 2007; SBD, 2009b; ADA, 2012a).
Sendo assim, com vistas à detecção da obesidade central e seus riscos, o serviço
em estudo deveria implantar a técnica de medição rotineira da CA, a qual poderia estar
inserida na rotina de atendimento do auxiliar e do técnico de enfermagem. Cabe frisar que
não foram observadas falhas na verificação do peso e altura, evidenciando competência
técnica desses profissionais quanto a esses procedimentos.
Ainda, em relação à verificação da glicemia capilar, os profissionais auxiliar e
técnico de enfermagem não usaram luvas para proteção individual, não limparam a polpa
digital eleita pelo usuário, nem orientaram a lavagem das mãos na maioria das observações.
Desse modo, as falhas identificadas no desempenho desta técnica podem ser consideradas
graves, porquanto podem expor as profissionais a um possível contágio de doenças
características do contato com o sangue e os usuários a infecções nas polpas digitais
(SOUZA; MOZACHI, 2009).
Contudo, pelo menos as profissionais deveriam ter realizado a antissepsia da
polpa digital dos usuários com álcool a 70%, com o objetivo de minimizar a ocorrência de
infecções, uma vez que no Protocolo do Serviço esta etapa está contemplada no referente à
técnica de verificação de glicemia capilar (BARBALHA, 2003).
Não há, porém, consenso na literatura sobre o uso do álcool a 70% para
antissepsia da polpa digital dos pacientes com DM quando da monitorização glicêmica.
Segundo estudiosos os dedos devem estar limpos e secos, para não alterar o resultado do
teste. Todavia, não citam a utilização do álcool a 70% (ROSEMBERG; PETERS, 2001;
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION; ZIMMERMAN; WALKER, 2002).
Ainda como se identificou, não havia pia para lavagem das mãos na sala de
verificação da glicemia capilar. Embora essa questão não justifique por completo a falta de
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orientação da lavagem das mãos pelos usuários, infere-se ter contribuído de forma efetiva
para a ocorrência dessa falha, corroborando o pensamento de Donabedian (2003) quando
enfatiza que fragilidades no componente estrutura podem influenciar nos resultados do
componente processo, ou seja, no desenvolvimento de atividades pelos profissionais
envolvidos no cuidar.
Para o bom desempenho dos profissionais no desenvolvimento das suas
atividades técnicas o serviço precisa dispor de infraestrutura de trabalho adequada, e os
profissionais precisam submeter-se a capacitação permanente (FONTANA, 2010).
Essa questão ficou evidenciada no presente estudo, em face da necessidade de
reorganização do serviço no tocante à estrutura física. Ademais, o serviço não faz
planejamento de reuniões e capacitações dos profissionais envolvidos no processo de
trabalho. Todo esse processo requer capacitação dos profissionais quanto à importância dessas
medidas e técnica correta de aferição, para assim cumprir as propostas em relação a esses
itens contidas no Protocolo de Atendimento ao usuário do CIDH.
Diante do constatado, faz-se imprescindível que a coordenação do serviço atente
para esses aspectos, propiciando a capacitação permanente desses profissionais de saúde e se
empenhando em supervisionar, periodicamente, a qualidade e o funcionamento dos recursos
materiais, sobretudo daqueles utilizados para a aferição de parâmetros relacionados com o
controle do diabetes.
No concernente ao atendimento do recepcionista, parte das suas competências
técnicas foi considerada bem desempenhada, indo ao encontro com as descritas no Protocolo
de Atendimento do Serviço em estudo. No entanto, o fato de nem sempre ter o cuidado de
colocar os devidos impressos nos prontuários leva os profissionais a registrarem o conteúdo
das suas consultas no verso de qualquer dos impressos que já estão nos prontuários, ao invés
de solicitarem a colocação destes e comunicarem o acontecimento à coordenação do serviço,
Tal fato foi constatado por ocasião do manuseio dos prontuários para a coleta de
dados. Essa questão deve ser revista, uma vez que, de acordo com o referido protocolo, “os
prontuários devem ser checados quanto aos formulários necessários antes de colocá-los nos
consultórios dos profissionais de saúde” (BARBALHA, 2003, p. 23).
Segundo se observou o acolhimento dos usuários por esse profissional incluiu, na
maioria das observações, unicamente a dimensão espacial, no caso, a recepção administrativa,
e como uma ação de triagem e repasse de encaminhamentos, o que contraria os novos
conceitos de acolhimento no campo de saúde propostos pelo MS (BRASIL, 2009b).
Percebeu-se em algumas ocasiões ainda displicência em relação ao acolhimento de alguns
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idosos, que permaneceram em pé, apesar da existência de cadeiras no espaço da recepção,
indicando ainda a necessidade de qualificação do seu acolhimento.
O relacionamento com os usuários e demais membros da equipe foi cordial.
Porém, nem sempre, alguns princípios constantes do processo de comunicação nas relações
interpessoais para com os pacientes foram observados, como olhar nos olhos e chamá-los
sempre pelo nome ou algo equivalente (STEFANELLI, 2005; SILVA, 2010).
Apesar da simpatia ao tratar os usuários, não se evidenciou empenho do recepcionista
em interagir com os usuários, o que prejudica a relação interpessoal. Os profissionais de saúde
devem estabelecer relações empáticas no seu ambiente de trabalho com os usuários, pois este fator
influência na adesão do usuário ao tratamento (GROSSI, 2009).
Conforme se constatou, desde a admissão desse e dos demais profissionais do
serviço, não foi oferecido nenhum tipo de capacitação sobre humanização/acolhimento nas
práticas de saúde e/ou comunicação nas relações interpessoais, o que pode justificar as lacunas
observadas. Este assunto merece ser mais valorizado no serviço em estudo, com promoção de
capacitação sobre está temática, a fim de melhorar a qualidade do atendimento em todos os
espaços dos serviços de saúde e por todos os profissionais responsáveis pela assistência.
No referente às observações do auxiliar de serviços gerais, de acordo com o
Protocolo de Atendimento do Serviço, esse funcionário cumpriu apenas parte das suas
competências. Quanto à limpeza do CIDH, ele não cumpriu as rotinas estabelecidas no
referido protocolo, porquanto a limpeza do serviço deve ser diária, seguindo as etapas de
varrer, passar pano e espanar e os banheiros devem ser lavados diariamente. Ainda consoante
o referido protocolo destaca, além da limpeza diária, executar limpeza geral quinzenal, com o
auxílio de outros funcionários da área. Isto inclui a limpeza de portas e demais móveis do
serviço (BARBALHA, 2003).
Pelo menos as dependências a serem usadas pelos usuários deveriam ter sido limpas
diariamente, seja antes da chegada destes, seja no final do dia anterior, o que não foi
evidenciado. Para tanto, seria o funcionário responsável deveria chegar uma hora antes do início
do atendimento ou sair uma hora após o encerramento das atividades. No entanto, sua chegada
ocorreu igualmente à dos usuários e sua saída, praticamente, antes de encerrar o atendimento.
Reitera-se o relacionamento interpessoal satisfatório, sobretudo com os usuários.
Embora o contato deste profissional com os usuários seja breve, perceberam-se atitudes de
humanização para com eles. Logo, a humanização é passível de ser aprendida e trabalhada em
todo e qualquer encontro, independente da função exercida pelo profissional que presta
atendimento (BRASIL, 2004f).
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Chama-se a atenção o fato do funcionário não usar fardamento e luvas de proteção
individual para realização da limpeza do ambiente em virtude de poder repercutir na sua
segurança. Segundo a NR n° 32, norma regulamentadora sobre segurança e saúde do
trabalhador nos serviços de saúde, os equipamentos de proteção individual, descartáveis ou
não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma a
garantir o imediato fornecimento ou reposição (BRASIL, 2008b).
De acordo com a norma regulamentadora n° 6, que trata de EPIs não basta o
empregador fornecer estes equipamentos. É preciso exigir seu uso e assegurar capacitação aos
trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada, de maneira a assegurar a
compreensão quanto aos riscos biológicos a que estão expostos. Ademais, cabe ao funcionário
cumprir suas obrigações em relação ao uso e responsabilizar-se pela guarda e conservação
(BRASIL, 2010b).
Neste prisma, compete à coordenação do serviço zelar pelo cumprimento dessa
NR, uma vez que o serviço não dispõe de luvas específicas para a limpeza dos ambientes.
Cabe-lhe, também, capacitar os profissionais quanto a este aspecto.

9.3.2 Número de atendimentos em saúde e atividades técnicas realizadas pelos profissionais
de saúde e de apoio aos usuários com DM2
Ao se analisar o número de atendimentos de saúde registrados nos prontuários
pelos profissionais, conforme se constatou, a categoria auxiliar e técnico de enfermagem
apresentou o maior número de atendimentos aos usuários, seguido pelo médico. Enfermeiros
e nutricionistas tiveram este número reduzido nos prontuários dos usuários com DM2.
No entanto, no caso do auxiliar e/ou técnico de enfermagem justifica-se pelo fato
de cada usuário atendido ter o peso, a altura, a glicemia capilar e a pressão arterial aferida e
registrada por ele. Tratando-se do médico, também se justifica pelo critério de inclusão dos
prontuários estabelecido na pesquisa que preconizou, pelo menos, duas consultas médicas por
ano de estudo (BARBALHA, 2003; BRASIL, 2006a).
Em relação ao número de consultas dos profissionais enfermeiro e nutricionista, a
literatura consultada não determina o número ideal de consultas por usuários/ano. A exemplo
do estabelecido pelo MS para as consultas médicas, de pelo menos duas consultas
médicas/ano por usuário com diabetes (BRASIL, 2006a), os usuários deveriam ter duas ou
mais consultas de nutrição e enfermagem por ano, o que pode ser introduzido como norma no
Protocolo de Atendimento em DM do CIDH.
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Esses dados são consistentes com um estudo realizado em Unidade Básica de
Saúde de Ribeirão Preto-SP, no qual os médicos e auxiliares de enfermagem apresentaram um
maior número de registro nos prontuários de saúde. A autora sugere a importância de otimizar
a participação do enfermeiro na atenção em diabetes, porquanto, além ser um possível
articulador do processo de trabalho em enfermagem, sua formação acadêmica possibilita a
promoção de ações educativas, com ênfase no desenvolvimento de habilidades dos usuários
para o autocuidado, tão necessária tratando-se do DM (SILVA, 2009).
O fato do registro das consultas de enfermagem e principalmente de nutrição não
constar da totalidade dos prontuários de saúde investigados aponta que boa parte dos usuários
com DM2 teve acompanhamento exclusivo do médico. Desse modo, eles perdem a
oportunidade do atendimento multiprofissional, tão importante no manejo da doença. O
usuário que recebe uma assistência multiprofissional adequada é mais capaz de obter
resolutividade e manter uma postura autônoma diante da sua promoção da saúde (OMS, 2003;
BRASIL, 2004f).
Dado semelhante foi encontrado por outro pesquisador ao avaliar a atenção em DM
na Estratégia Saúde da Família em Recife-PE. Apesar do número suficiente de enfermeiros, em
52% das equipes avaliadas não houve a consulta de enfermagem (PEREIRA, 2007).
Em estudos desenvolvidos em Unidades Básicas de Saúde de Pelota-RS e em
Unidade Básica Distrital de Ribeirão Preto-SP, segundo os autores constataram, o processo de
cuidar em DM estava centrado no atendimento médico, caracterizando o modelo biomédico
de atendimento em saúde (ASSUNÇÃO; SANTOS; GIGANTE, 2001; SILVA et al., 2011).
Esse achado reafirma o pensamento de Donabedian (1980, 2003) quando aponta
que nem sempre uma boa estrutura significa um processo eficaz, pois apesar de no CIDH, na
análise do subcomponente recursos humanos, existirem dois profissionais enfermeiro e dois
nutricionistas, as consultas de enfermagem e de nutrição não atingiram a totalidade dos
prontuários de saúde investigados.
O enfermeiro devidamente capacitado para atender aos usuários com DM poderá
contribuir para a melhoria da qualidade do cuidado, pois, conforme estudos apontam, o
manejo de casos de DM por enfermeiros melhora o controle da pressão arterial, da
hemoglobina A1c e da triagem de complicações da doença (GABBAY et al., 2006;
STUCKEY et al., 2009).
Estudo multicêntrico, transversal, com usuários com DM2 e DM1 em dez cidades
de quatro regiões do Brasil, constatou que o cuidado multiprofissional foi uma das
características estatisticamente significante associada à melhora do controle glicêmico por
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meio da medição da hemoglobina A1C, indicando a necessidade dos serviços de diabetes
atentar para esta questão (MENDES et al., 2010).
Ainda, como investigação recente apontou, usuários com diabetes acompanhados
por enfermeiros por meio de um algoritmo de tratamento baseado em consensos clínicos
tiveram um percentual maior de alcance das metas para HbA1c < que 8% e pressão arterial <
que 130/80 mmHg, em comparação ao grupo que recebeu cuidados usuais. Consoante
estudiosos, o manejo de casos por enfermeiros em conjunto com outros profissionais de saúde
pode efetivamente contribuir para a qualidade do cuidado em DM (ISHARI et al., 2011).
Em outro estudo internacional, constatou-se que cuidados interdisciplinares,
promovidos conjuntamente por médicos, enfermeiros e farmacêuticos, podem alcançar
melhoria nos processos e resultados clínicos dispensados a pessoas com diabetes a custos
razoáveis (WILLENS et al., 2011).
A história natural do diabetes requer contínua atenção de uma equipe
multiprofissional para o alcance do manejo ótimo da glicemia e efetivo manejo de outros
fatores de risco. Autores sugerem a implementação de uma equipe multidisciplinar e
multiprofissional que motive o paciente para o automanejo, realize educação para o
autocuidado e estimule o paciente a responsabilizar-se pelo alcance dos objetivos terapêuticos
(DEL PRATO et al., 2005; BAILEY et al., 2009).
Nesta direção, ressalta-se a necessidade de otimização do registro das consultas de
enfermagem e nutrição, para assim consolidar o modelo de assistência multiprofissional
proposto pelo Protocolo de Atendimento do Serviço, pelo MS, e por outras entidades
preocupadas com a qualidade da atenção em diabetes no Brasil e no mundo (BARBALHA,
2003; BRASIL, 2006a; IDF, 2008; SBD, 2009b; ADA, 2012a).
Conforme se infere, a inexistência de encaminhamentos às consultas de
enfermagem pelo médico e nutricionistas pode justificar o fato dos registros de consultas de
enfermagem não terem atingido a totalidade dos prontuários de saúde em todos os anos do
estudo. Essa questão deve ser discutida em reuniões com a coordenação e equipe
multiprofissional de saúde com vistas a reforçar a importância do encaminhamento dos
usuários às consultas de enfermagem e nutrição. O médico, por sua credibilidade e aceitação
no serviço poderá ser um elo facilitador desse processo.
Porém, outros fatores podem explicar esta questão, porquanto na prática clínica do
pesquisador como enfermeiro assistencial, foi evidenciado, em muitas ocasiões, o não
comparecimento significativo dos usuários às consultas de enfermagem e nutrição
previamente agendadas, diferentemente do observado no tocante às consultas médicas.
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Talvez isto seja justificado pela compreensão, por parte dos usuários, do modelo
de atenção centralizado ainda no atendimento médico, com valorização maior das atividades
desse profissional. Diante disto, se requer empenho dos demais profissionais no intuito de
esclarecer os usuários quanto às suas competências na equipe de saúde, além de conquistar
sua confiança e aceitação. Ademais, o funcionário da recepção, responsável pela marcação de
consultas, poderia orientar e estimular os usuários quanto ao comparecimento às consultas de
enfermagem e nutrição.
No referente ao registro da medição da pressão arterial, glicemia capilar e peso
nos prontuários de saúde, esta prática está completamente estabelecida no serviço em todos os
anos do estudo. Em outro estudo transversal realizado na atenção primária no Canadá com
uma amostra de 96 pessoas com DM, o registro da pressão arterial nos prontuários de saúde
obteve um percentual de 98% (AGARWAL; KACZOROWSKI; HANNA, 2012).
Já quanto ao registro da altura no CIDH, não alcançou a totalidade dos prontuários
de saúde, corroborando dados de outro estudo similar (SILVA et al., 2011).
É rotina firmada no Protocolo de Atendimento do Serviço que o auxiliar e o
técnico de enfermagem executem a medição e registro da pressão arterial, da glicemia capilar,
do peso e da altura dos usuários a serem atendidos pelos profissionais médico, enfermeiro
e/ou nutricionista. Em relação ao IMC, apesar de ter sido constatado registro deste parâmetro
nos prontuários de saúde dos usuários, ainda está aquém do desejado. No tocante a medição
da CA, segundo se evidenciou, não houve registro nos anos de 2007 e 2008. Embora tenha
sido constatado registro em 2009, o percentual atingido foi muito baixo.
Em estudo semelhante, não houve registro do IMC nos prontuários clínicos, mas
houve registro da circunferência abdominal em poucos prontuários (SILVA et al., 2011).
Estudo internacional, realizado em ambulatório de clínica médica de um hospital geral de um
Estado da Malásia, na Ásia, verificou ausência de registro de medição da circunferência
abdominal nos 196 prontuários de pacientes com DM2 investigados, apontando lacuna referente
à triagem de fatores de risco para a DCV no serviço estudado (TAN et al., 2008).
Nesse prisma, o serviço vem cumprindo apenas em parte o Protocolo de
Atendimento no tocante ao registro dessas atividades técnicas, uma vez que o registro de
medição da altura e do IMC foi muito baixo, enquanto o da CA foi inexistente em todos os
anos do estudo (BARBALHA, 2003).
Contudo, tratando-se de um serviço especializado em diabetes, a medição e
registro do IMC e da CA devem estar inseridas na rotina de atendimento ao usuário, com o
objetivo de detectar sobrepeso e/ou obesidade e, assim, servir como base para a instituição de

130

tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Segundo estudiosos apontam, a CA é
parâmetro importante para a detecção da obesidade central, considerada um fator de risco para
a síndrome metabólica e as patologias associadas (KLEIN et al., 2007).
Em relação ao exame dos pés, em todos os anos do estudo, os percentuais de
registro foram baixos. Em 2007, obteve-se o menor percentual. Identificou-se um aumento
significante nos anos de 2008 e 2009. No entanto, o registro deste exame deveria ter sido feito
em todos os prontuários de saúde dos usuários com DM, garantindo assim a triagem para
fatores de risco associados ao pé diabético.
Embora os usuários tenham sido avaliados pelo médico especialista pelo menos
duas vezes por ano, o exame dos pés foi prática não executada no atendimento desse
profissional, indicando que a continuidade do cuidado no serviço em estudo não garantiu a
realização deste exame. Portanto, mudanças no processo são necessárias, pois apesar de se
dispor de alguns monofilamentos de 10 g íntegros, além de outros instrumentos para avaliação
dos pés e presença de dois enfermeiros e um médico especialista no serviço, o registro de
exame dos pés não alcançou a totalidade dos prontuários investigados.
Os dados dessa pesquisa estão em consonância com investigações desenvolvidas
entre usuários com DM em uma Unidade Básica Distrital de Saúde de Ribeirão Preto-SP e em
uma Unidade Básica de Saúde da Família de Cuiabá-MT, nas quais somente 15,2% e 11,1%
dos prontuários de saúde dos usuários tinham registro da avaliação dos pés (SILVA et al.,
2011; SILVEIRA et al., 2010) e com estudos internacionais realizados em um Estado da
Malásia-Ásia e em Ontário-Canadá, com o exame dos pés documentado em 15% e 22,4%
respectivamente (TAN et al., 2008; HARRIS et al., 2003).
Porém, em estudo multicêntrico em treze ambulatórios de endocrinologia de oito
cidades brasileiras entre usuários com DM2, os autores constataram percentuais de registro
mais elevados do que o estudo em tela, com 57,9% de registros em prontuários de usuários do
sexo feminino e 58,7% masculino. Contudo, os registros não contemplaram a totalidade dos
prontuários investigados (GOMES et al., 2006).
No referente ao registro de exame de olho nos prontuários de saúde dos usuários
com DM2, percentuais muito baixos foram confirmados em todos os anos do estudo,
principalmente em 2009, com apenas 4,6 % de registro deste exame nos prontuários de saúde
investigados.
Esse dado é consistente com o resultado do estudo de Silva et al. (2011), no qual
apenas 4,3% dos prontuários de saúde estudados tinham registro de avaliação oftalmológica
por meio de fundoscopia. Porém, diverge do estudo multicêntrico desenvolvido no Brasil por
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Gomes et al. (2006) em que os percentuais de registro deste exame foram superiores ao
encontrado neste estudo, com 43,8% e 51,5% de registro em prontuários de saúde de mulheres
e homens, respectivamente.
Em pesquisa internacional, segundo se encontrou, 69% dos prontuários de
pacientes com DM2 tinham registro de triagem da retinopatia diabética. Todavia, consoante
os autores, esta triagem não foi extensiva a todos os pacientes, apontando uma lacuna no
serviço quanto a este aspecto (TAN et al., 2008).
O achado de baixos percentuais de registros de exames dos olhos dos usuários em
todos os anos do estudo não era esperado no CIDH, uma vez que o serviço dispõe de um
oftalmologista que atende duas vezes por semana. Mais uma vez reitera-se a necessidade de
encaminhamento dos usuários ao oftalmologista para a realização do exame de FO, o qual
poderá ser feito pelo médico endocrinologista, enfermeiro e nutricionista, de acordo com o
Protocolo do Serviço (BARBALHA, 2003).
O registro de exame de FO deve estar inserido no atendimento ao usuário com DM2,
pois os resultados permitem o diagnóstico precoce da retinopatia diabética e a instituição de
tratamento adequado em tempo hábil, antes que o indivíduo com diabetes tenha déficit visual
importante e irreversível (BRASIL, 2006a; SBD, 2009b; JOST et al., 2010; ADA, 2012a).
Em relação aos exames laboratoriais mínimos, o serviço vem cumprindo apenas
em parte o proposto pelo Protocolo de Atendimento do CIDH e MS (BARBALHA, 2003;
BRASIL, 2006a). O registro de glicemias em jejum e pós-prandiais não alcançou a totalidade
dos prontuários dos usuários estudados em todos os anos da pesquisa, tal como verificado em
estudo similar (SILVA et al., 2011).
Esses exames devem ser realizados por todos os usuários com diabetes do serviço,
por serem essenciais para avaliar o controle glicêmico de forma pontual. A glicemia
plasmática de jejum relaciona-se ao controle basal e a pós-prandial remete à resposta
insulínica diante da carga alimentar. Apesar de não ser o exame de escolha para avaliar o
controle glicêmico em logo prazo, como é o caso da hemoglobina A1c, é fundamental para o
ajuste individualizado das drogas orais e da insulina (BARBALHA, 2003; SBD, 2009b).
No tocante ao registro da hemoglobina A1c nos prontuários de saúde, apesar do
percentual de registro obtido em todos os anos do estudo, nem todos os usuários foram
contemplados com a realização deste exame, como encontrado também em outra investigação
realizada no Sudeste do Brasil (SILVA et al., 2011).
Em investigação recente desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde de Curitiba,
Paraná, o registro de hemoglobina A1c nos prontuários de saúde investigados obteve um
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percentual inferior ao encontrado na pesquisa em discussão, com apenas 14,9 % de registro.
Sugere, pois, a necessidade de maior empenho dos profissionais de saúde responsáveis por esta
atividade na solicitação e/ou registro desse exame (GAFURI et al., 2011).
Já em estudo transversal no contexto da atenção primária no Canadá, em 96
prontuários de pessoas com DM, constatou-se que 96% dos prontuários de saúde tinham pelo
menos registro de uma medida de hemoglobina A1c em um ano, evidenciando maior atenção
dos profissionais quanto à solicitação e registro deste indicador para avaliação do controle
glicêmico neste nível de atenção (AGARWAL; KACZOROWSKI; HANNA, 2012).
A hemoglobina A1c reflete a média dos níveis glicêmicos dos últimos dois a quatro
meses. Deve ser solicitada, no mínimo, duas vezes ao ano, para todos os pacientes com DM,
sendo um significativo parâmetro para a avaliação do controle metabólico e norte para as
modificações no plano terapêutico (GRUPO INTERDISCIPLINAR DE PADRONIZAÇÃO
DA HEMOGLOBINA GLICADA-A1C, 2009; SBD, 2009b; ADA, 2012a).
Nesta direção, ressalta-se a necessidade imperativa de maior empenho dos
profissionais de saúde envolvidos na atenção em diabetes no CIDH quanto à solicitação e
registro desse exame nos prontuários de saúde, uma vez da sua importância para nortear as
modificações no plano de tratamento.
Quanto aos lipídeos completos, nem todos os usuários investigados apresentaram
registro desses exames laboratoriais. Resultados semelhantes também foram encontrados por
outros pesquisadores quando comprovaram que o registro destes exames não contemplou a
totalidade dos prontuários de usuários com DM2 estudados (SILVA et al., 2011).
Todas as pessoas com DM2 devem ter seu perfil lipídico medido pelo menos uma
vez ao ano. Os resultados dos testes obtidos orientarão o tratamento não farmacológico,
centrado nas modificações do estilo de vida e no tratamento medicamentoso (SBD, 2009b;
ADA, 2012a).
Concernente à avaliação renal, segundo se identificou, o exame de creatinina foi o
que obteve maior percentual de registro durante os três anos de estudo, seguidos pela ureia e
proteinúria, enquanto a microalbuminúria obteve o menor percentual de registro entre esses
exames. Dado semelhante à pesquisa em tela foi observado em estudo similar. Contudo, os
autores justificam o baixo percentual de registro de microalbuminúria (1,4%) devido este
exame ser solicitado somente para aqueles usuários que apresentam proteínas nos exames de
urina de rotina (SILVA et al., 2011).
A despeito do serviço estudado por Silva et al. (2011), o Protocolo de Atendimento
do CIDH não menciona detalhes quanto à sequência de solicitação de exames da função renal
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para os usuários com DM, especificamente quanto à microalbuminúria. Conforme consta no
Protocolo, exames como ureia, creatinina, proteinúria e clearence de creatinina devem ser
solicitados para todos os pacientes com DM2 para monitorar a evolução da doença renal. Suas
realizações, devem ser semestrais quando se tratar de pacientes com controle adequado e em
frequência menor para pacientes com má controle (BARBALHA, 2003).
Em estudo internacional na Austrália, resultado contrário foi evidenciado,
constatando-se que 65% dos pacientes com diabetes investigados tinham registro de triagem
para microalbuminúria (DONOVAN; MCINTYRE, 2010).
Já outro estudo internacional, transversal, com DM2, desenvolvido no Canadá na
prática de medicina da família identificou somente 28% de registro do exame de
microalbuminúria, a sugerir pobre triagem para complicações microvasculares neste tipo de
atenção em saúde (HARRIS et al., 2003).
Em relação à triagem da nefropatia em DM2, a ADA recomenda a mensuração da
excreção da albumina urinária em todos os pacientes com DM2 desde o momento do
diagnóstico e mensuração da creatinina sérica pelo menos uma vez ao ano para aqueles com
algum grau de excreção de albumina na urina (ADA, 2012a).
O MS atribui a solicitação de exames complementares ao médico e ao enfermeiro.
Segundo ressalta, compete ao enfermeiro “solicitar durante a consulta de enfermagem, os
exames de rotina definidos como necessários pelo médico da equipe ou de acordo com
protocolos ou normas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal” (BRASIL, 2006a, p. 47).
Esta informação também consta no protocolo de Atendimento do Serviço (BARBALHA,
2003). É pertinente a atualização do referido Protocolo no referente à solicitação e registro
dos exames da função renal, estabelecendo um fluxograma de prioridades e indicações de
cada exame de acordo com a evolução clínica da doença.
Desse modo, urge a otimização da solicitação e registro dos exames pelos
profissionais durante as consultas médica e de enfermagem, como também a garantia da oferta
aos usuários, uma vez que na prática clínica evidenciaram-se dificuldades dos usuários quanto à
realização dos exames solicitados em virtude da falta de oferta na central de marcação de
exames. Mesmo levando em conta a provável fragilidade das ligações estrutura-processo, é
inegável a influência da estrutura no desenvolvimento de ações do cuidado. Isto contribui de
forma considerável para a qualidade do serviço ofertado à população, como é caso da cobertura
de exames laboratoriais (DONABEDIAN, 2003).
Destaca-se, em concordância com outros estudos nacionais (SILVA et al., 2011;
GOMES

et

al.,

2006)

e

internacionais

(HARRIS

et

al.,

2003;

AGARWAL;
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KACZOROWSKI; HANNA, 2012), a triagem para complicações macrovasculares no CIDH
foi bem melhor

em comparação com a triagem para as complicações microvasculares.

Portanto, novas estratégias são necessárias para otimizar o processo de cuidar no tocante à
solicitação de exames laboratoriais importantes na triagem destas complicações, além da
otimização dos exames dos pés e dos olhos dos usuários com DM2.
Em relação ao registro de orientações educativas individuais quanto à alimentação
e atividade física, apesar dos percentuais significativos verificados, superiores ao encontrado
em outro estudo similar (SILVA, 2009), não atingiram a totalidade dos prontuários
investigados em todos os anos da pesquisa.
Esse resultado também foi evidenciado em outra investigação desenvolvida com
usuários com DM atendidos em uma Unidade Básica de Saúde de Campinas-SP, constatando
que a dieta, de forma isolada ou associada a outras medidas, estava registrada em 48% dos
prontuários de saúde analisados. No entanto, o registro da sua recomendação ou orientação
estava ausente em 19% (RODRIGUES; LIMA; NOZAWA, 2006).
Já em outro estudo desenvolvido na atenção básica, em Cuiabá-MT, as
orientações sobre dieta e atividade física não foram valorizadas nas consultas ou não foram
devidamente anotadas. Os autores sugerem à necessidade de revisão da eficácia dos registros
e educação permanente dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento (SILVEIRA et
al., 2010).
No contexto internacional, de acordo com estudo transversal desenvolvido em 96
prontuários de usuários com diabetes na atenção primária, em 57,3% havia registro de
aconselhamento sobre dieta e 57,7% de aconselhamento para atividade física, apontando a
necessidade de otimização das orientações quanto ao tratamento não medicamentoso do DM
(AGARWAL; KAZCZOROWSKI; HANNA, 2012).
No concernente ao registro de orientações acerca dos medicamentos, o percentual
obtido no CIDH foi muito baixo em comparação aos registros da alimentação e atividade
física. Corrobora, assim, dados de outra investigação similar. Nessa e em outra investigação, a
maioria dos registros dizia respeito a orientações quanto ao preparo e aplicação da insulina e
incentivo ao uso correto das medicações (SILVA et al., 2011).
No relacionado às orientações acerca da educação contra o fumo, os registros
dessa atividade praticamente inexistiam em todos os anos investigados. Tais resultados são
consistentes com os de um estudo similar desenvolvido em Unidade Distrital de Saúde de
Ribeirão Preto-SP (SILVA, 2009). Sobre a frequência de registro nos prontuários de saúde
quanto à alimentação e atividade física, identificou-se que a frequência de uma a duas vezes
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foi mais evidenciada no ano de 2007, enquanto a de três a quatro vezes nos anos de 2008 e
2009, corroborando também o estudo desenvolvido por Silva (2009).
A literatura pesquisada não discorre sobre a frequência ideal de oferta dessas
estratégias. Aponta, porém, que o aconselhamento quanto às mudanças no estilo de vida
relacionadas à alimentação e atividade física devem ser abordadas continuamente, de forma
integrada, dentro de um programa de tratamento, com foco centrado no paciente e que favoreça a
participação ativa no processo (ADA, 2012a, INZUCCHI et al., 2012).
No tangente ao registro de estratégias educativas grupais quanto ao tratamento
não medicamentoso e medicamentoso para o diabetes, não houve esse tipo de registro. Este
achado reforça os resultados de outro estudo de avaliação em diabetes (SILVA, 2009), porém
difere de um realizado em um Serviço de Medicina Preventiva no interior de São Paulo, no
qual as atividades educativas grupais como forma de organização do trabalho constituíram um
diferencial na avaliação do componente processo (TEIXEIRA, 2003).
Todavia, em virtude de, para a promoção de atividades de educação em saúde,
especificamente em diabetes, se poder empregar estratégias individuais e grupais, não se pode
afirmar configurar-se uma lacuna referente à educação em saúde no serviço, porquanto se
constataram percentuais expressivos de registro de orientações individuais quanto ao
tratamento não medicamentoso do diabetes (alimentação e atividade física).
De forma geral, sobre o registro em prontuários de saúde das atividades técnicas
e/ou atendimentos prestados pelos profissionais de saúde no CIDH, os resultados apontam
que ainda não é prática completamente estabelecida nesse serviço. Apesar da sua importância
para a assistência, gerência e pesquisa, o estudo ora discutido identificou ainda incipiente
quantidade e baixa qualidade do registro de algumas atividades técnicas realizadas pelos
profissionais de saúde. Tal constatação também foi evidenciada em outras instituições e em
níveis de atenção em saúde diferenciados no Brasil.
Ao analisarem a qualidade e quantidade dos registros em prontuários médicos de
três núcleos integrados de saúde municipal em Maringá-PR, pesquisadores revelaram a
precariedade desses prontuários como fonte de informações. Contudo, ao entrevistarem, os
usuários atendidos nesses serviços constataram que a maioria dos procedimentos considerados
necessários na assistência a essas pessoas são executados pelos profissionais, mas nem sempre
são registrados. Os autores sugerem a importância da otimização do registro em saúde nas
unidades avaliadas (SCOCHI; SILVER, 2002).
De acordo com investigação avaliativa sobre o processo da assistência ao paciente
com diabetes na atenção básica, os registros em prontuários são insuficientes do ponto de
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vista qualitativo e quantitativo, indicando a necessidade de valorização do registro na
avaliação da atenção em DM no serviço estudado (RODRIGUES; LIMA; NOZAWA, 2006).
Em pesquisa nas cinco macrorregiões brasileiras, pesquisadores analisaram uma
amostra de prontuários em 77 hospitais filiados à Associação Brasileira de Hospitais
Universitários e de ensino e evidenciaram reduzida qualidade de registro na maior parte dos
prontuários estudados. Conforme concluíram, a qualidade do registro em prontuários médico é
um problema a ser mais estudado e discutido com administradores e profissionais envolvidos na
assistência de pacientes na atenção hospitalar (SILVA; TAVARES-NETO, 2007).
Estudo transversal que avaliou a qualidade dos prontuários dos pacientes
considerando os registros de atendimentos na atenção básica de quatro municípios do Estado
do Rio de Janeiro constatou incipiente registro das características do processo de atendimento
nos prontuários das pessoas com hipertensão arterial e diabetes. Entre estas, peso, pressão
arterial e glicemia, a sugerir dificuldades dos profissionais de saúde na continuidade da
prestação dos cuidados (VASCONCELLOS; GRIBEL; MORAIS, 2008).
De acordo com pesquisas desenvolvidas no contexto hospitalar, os enfermeiros
registram de maneira incompleta suas ações de saúde. Apontou, então, a urgência de estimular
a utilização e o registro das ações de enfermagem em prontuários clínicos como indicador da
qualidade da assistência prestada (SETZ; D’INNOCENZO, 2009; BARBOSA et al., 2011).
O registro em saúde é estratégico para a decisão clínica e gerencial, para o apoio à
pesquisa e formação profissional (VASCONCELLOS; GRIBEL; MORAIS, 2008;
SAMPAIO; SILVA, 2010). Neste intuito, os profissionais de saúde do CIDH precisam
dispensar mais atenção ao registro das atividades executadas em prontuários de saúde.
Ademais o registro em saúde é considerado critério de avaliação da qualidade da
atenção em saúde, uma vez que a qualidade dos registros efetuados é reflexo da qualidade da
assistência prestada, sendo ponto de partida para gerar informações sobre o processo de
trabalho (DONABEDIAN, 1988).
Enfatiza-se ainda que o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Federal
de Medicina, por meio de resoluções específicas, estabelecem o registro em prontuários como
dever e responsabilidade dos profissionais de enfermagem e médicos, respectivamente
(COFEN, 2012; CFM, 2002).
Neste prisma, o registro em prontuários de saúde deve ser pauta de discussão no
CIDH e posterior inclusão no Protocolo de Atendimento em diabetes, não somente por se fazer
cumprir as resoluções do COFEN e CFM, mas por sua importância como fonte de informações
para avaliação do cuidado aos usuários nos diversos contextos da atenção em saúde.
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9.4 O componente resultado na atenção em DM2

9.4.1 Indicadores de resultado na atenção em DM2 segundo os padrões da Sociedade
Brasileira de Diabetes
No referente ao conjunto dos treze indicadores para avaliação de resultado da
atenção em DM2 proposto pela SBD (2009), no ano de 2007 o CIDH só conseguiu atender ao
padrão mínimo de exigência de um indicador, o LDL colesterol < 100mg/dl. Em 2008, o
serviço atingiu o padrão mínimo de exigência de três indicadores, a hemoglobina A1c > 9%, a
hemoglobina A1c < 7% e o LDL< 100mg/dl. Já no ano de 2009, o único indicador a atender
ao padrão mínimo de exigência foi o LDL < 100mg/dl. Cabe ressaltar: em todos os anos do
estudo, o CIDH cumpriu a exigência do padrão mínimo para o indicador LDL < 100mg/dl.
Porém, apesar do CIDH ter satisfeito a exigência da SBD para o indicador
hemoglobina A1c < 7% no ano de 2008, ainda é preocupante o percentual de usuários que não
alcançaram esta meta, indicando má controle glicêmico a longo prazo. Igualmente merecem
destaque os percentuais expressivos de usuários com LDL colesterol e pressão arterial acima
do recomendado pelos consensos e diretrizes em todos os anos do estudo.
Esses dados são preocupantes, uma vez que o diabetes é relacionado com o
aumento do risco de complicações microvasculares, como a nefropatia, neuropatia e
retinopatia, além de complicações macrovasculares, entre estas, o infarto agudo do miocárdio
e o acidente vascular cerebral. A complicação cardiovascular é a mais comum causa de
mortalidade em DM2; responde por 52% das mortes nessa população (ADA, 2012a).
Neste sentido, reduzir o risco cardiovascular exige uma abordagem multifatorial
integrada com redução de lipídeos, pressão arterial, glicose e intervenção no estilo de vida.
Logo, a normalização destes parâmetros deve ser objetivo central no planejamento da
assistência a essas pessoas (GAED et al., 2003; GAED et al., 2008; ADA, 2012a).
Contudo, recentemente, tocante às metas para a hemoglobina A1c, a ADA e a
European Association for the Study of Diabetes, em posicionamento acerca do manejo da
hiperglicemia em pacientes com DM2, discorrem que a utilização de porcentagens de
pacientes diabéticos que alcançaram uma hemoglobina A1c < 7% como um indicador de
qualidade, como divulgado por variadas organizações, é inconsistente com a ênfase na
individualização dos objetivos do tratamento. No planejamento do cuidado ao paciente com
DM2 a abordagem deve ser centralizada nas características individuais deste, considerando-se
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metas distintas de valores de hemoglobina A1c de acordo com faixa etária, duração do
diabetes,

expectativa

de

vida,

comorbidades

associadas,

complicações

micro

e

macrovasculares e hipoglicemia não percebida (INZUCCHI et al., 2012).
Isto pode ser um fator limitante na avaliação desse indicador, porquanto a SBD
não definiu padrão mínimo de exigência do indicador LDL < 100mg/dl conforme os critérios
sugeridos pela ADA e EASD, o que indica a necessidade do médico especialista do CIDH ter
atenção na determinação de metas da hemoglobina A1c condizentes com o perfil demográfico
e clínico dos usuários do serviço. Ademais, segundo dados da caracterização demográfica e
clínica dos usuários a maioria é idosa e com comorbidades associadas.
Os resultados constatados neste estudo estão em consonância com pesquisas
desenvolvidas em outros municípios de outras regiões do Brasil e do mundo. Assim, apesar
das evidências de que o controle glicêmico e modificações do risco cardiovascular melhoram
os resultados para essas pessoas (UKPDS 34, 1998b; GAED et al., 2003; GAED et al., 2008),
a maior parte dos pacientes com diabetes não alcançaram as metas do tratamento.
Pesquisa desenvolvida no município de Pelotas, RS com 378 pacientes com diabetes,
constatou que apenas 6,3% dos usuários atingiram as metas de controle da pressão arterial
segundo a Associação Latino-Americana de Diabetes. Diante do achado, os autores
recomendaram a capacitação permanente dos profissionais de saúde e a criação de protocolo
padronizado na atenção aos usuários com diabetes (ASSUNÇÃO; SANTOS; GIGANTE, 2001).
Estudo realizado em Unidade Básica Distrital de Saúde de Ribeirão Preto-SP, com
138 usuários com DM2, mostrou que a unidade atendeu ao padrão mínimo de exigência de
somente um indicador, o LDL inferior a 100mg/dl, além de percentuais expressivos de
usuários que apresentaram valores de hemoglobina A1c, pressão arterial e LDL colesterol
acima dos padrões recomendados (SILVA, 2009).
O estudo multicêntrico desenvolvido em treze clínicas públicas de endocrinologia,
de oito cidades brasileiras, que avaliou cerca de 2.230 usuários da rede pública de saúde,
identificou dificuldades dos pacientes com DM2 em alcançar as metas preconizadas pela SBD
no tocante ao controle da pressão arterial, LDL colesterol e hemoglobina glicada. Conforme
constatou, apenas 28,5% dos usuários com DM2 tinham PA sistólica inferior a 130mmHg;
19,3% PA diastólica inferior ou igual a 80mmH, 20,6%, LDL abaixo de 2,6mmol/l; 46%
tinham HbA1c não mais que 1% acima dos valores superiores ao método utilizado e apenas
0,2% atingiu todas as metas de controle para o DM2 (GOMES et al., 2006).
Outro estudo multicêntrico em dez cidades das regiões centro-oeste, nordeste,sul e
sudeste do Brasil, desenvolvido em cinco hospitais universitários, onze hospitais gerais

139

públicos e quatro hospitais privados, com uma amostra de 5.692 pacientes com DM2,
encontrou que 73% mantinham controle glicêmico inadequado por avaliação da hemoglobina
A1c (MENDES et al., 2010). Mesmo com o tamanho de amostra e características dos serviços
diferenciadas, estes estudos multicêntricos mostraram resultados aproximados do estudo em
tela. Portanto, este problema é extensivo a outros serviços de saúde com perfis diferentes.
Recentemente, segundo verificaram pesquisadores ao avaliarem os resultados no
atendimento a 31 pessoas com diabetes em uma comunidade de Porto Alegre-RS, 77,4% dos
sujeitos tinham níveis pressóricos alterados e 58,1% hemoglobina glicada igual ou maior que
8%. Como apontaram, ações educativas devem ser reforçadas, nos moldes da continuidade,
com persistência e comunicação adequada, para que o conhecimento gere mudanças para os
pacientes com diabetes e consequentemente contribua para melhora dos resultados de saúde
(MIELCZARSKI; COSTA; OLINTO, 2012).
Estudos internacionais também têm indicado resultados semelhantes ao estudo em
tela quanto ao alcance das metas estabelecidas para os indicadores hemoglobina A1c, pressão
arterial e LDL colesterol, ratificando que a dificuldade de alcance de metas estabelecidas
pelos consensos clínicos nos serviços de diabetes é realidade mundial.
Estudo transversal, retrospectivo, realizado em 996 prontuários de usuários com
DM2 que avaliou a triagem para complicações macro e microvascular em um Centro de
Saúde da cidade de Isa, Austrália, identificou que somente 13,5% dos investigados tinham
hemoglobina A1c inferior a 7% e 13,7% pressão arterial inferior a 130/80 mmHg
(NASSER, 2007).
Investigadores avaliaram o resultado da assistência oferecida a 196 pacientes com
DM2 em ambulatório de clínica médica de uma cidade da Malásia, no continente asiático,
segundo evidenciaram, somente 26% dos investigados alcançaram a meta de hemoglobina
A1c inferior ou igual a 7%, 33% a meta de pressão arterial inferior ou igual a 130/80 mmHg e
56% a de LDL colesterol inferior a 2,6mol/l (TAN et al., 2008).
Consoante estudo transversal com uma amostra de 483 pacientes com DM
atendidos em uma clínica oftalmológica de atenção terciária na Austrália constatou, somente
14% dos investigados tinham hemoglobina A1c abaixo de 7% e 18% da pressão arterial
menor que 130/80mmHg. Este estudo apontou que a adesão às diretrizes clínicas para o
controle da glicemia e pressão arterial foi baixa, mesmo em um sistema de saúde bem
desenvolvido e com acesso à realização dos exames (TIKELLIS et al., 2008).
Pesquisa transversal, desenvolvida em um Centro de Atenção Primária de Saúde
de Portugal, com o objetivo de avaliar o controle de 252 pacientes com DM2 inerente a
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hemoglobina A1c, pressão arterial e lipídeos, confirmou o seguinte: o controle da
hemoglobina A1c foi atingido somente por 35,3 % dos investigados, a pressão arterial em
17,1% e o colesterol LDL por 39,7% deles (CERQUEIRA, 2009).
Estudo de coorte retrospectivo, com uma amostra de 249 adultos com DM realizado
em ambulatórios de um hospital da Austrália, encontrou que apenas 32% alcançaram as metas
para LDL colesterol, 31% para a hemoglobina A1c e 83% para a pressão arterial, indicando a
complexidade que envolve o manejo da doença (DONOVAN; MCINTYRE, 2010).
Pesquisa transversal em Ontário, Canadá, com uma amostra de 96 pacientes com
DM2 atendidos por médicos da Estratégia Saúde da Família, encontrou resultados superiores
ao do estudo em tela no tocante à hemoglobina A1c, na qual 76% dos participantes obtiveram
a meta de hemoglobina A1c menor ou igual a 7%. Esse resultado, superior ao identificado no
estudo em discussão, pode se justificar devido a qualidade da atenção em DM nos serviços de
saúde do país investigado (AGARWAL; KACZOROWSKI; HANNA, 2012).
Conforme outros estudos internacionais que analisaram o alcance das metas para
LDL colesterol, pressão arterial, hemoglobina glicada, com amostras populacionais grandes,
boa parte dos pacientes com diabetes estudados não conseguiram alcançar as metas de bom
controle para estes indicadores.
Estudo transversal, retrospectivo, sobre a adequação do controle glicêmico,
lipídico e pressórico em 7.114 pacientes com DM no Novo México, encontrou que apenas
37% atingiram a meta para a hemoglobina A1c inferior a 7%, 23% para LDL abaixo de 100
mg/dl e 41% para pressão arterial inferior a 130/80 mmHg. Segundo apontou, o agressivo
manejo destes indicadores é essencial para melhorar o cuidado desses pacientes (BEATON et
al., 2004).
Consoante pesquisa desenvolvida em Israel (n= 41.936) sobre pessoas com
diabetes, 59% tinham hemoglobina A1c < 7,0%, 51% pressão arterial sistólica menor que 130
mmHg e 40% LDL-c < 100 mg/dl (ELIS et al., 2008). E, ainda: em investigação realizada na
Espanha (n=1.907), 50,6% das pessoas com diabetes tinham hemoglobina A1c < 7%, somente
7,8% pressão arterial inferior a 130/85 mmHg e somente 5,9% LDL-c < 100 mmHg
(OROZCO-BELTRAN et al., 2007).
Em outra investigação desenvolvida nos Estados Unidos, de 1999 a 2006, com
17.306 sujeitos houve melhoria considerável no controle da hemoglobina A1c e LDL
colesterol das pessoas com diabetes investigadas, porém ainda é elevado o percentual de
pessoas que não atingiram as metas recomendadas pelos consensos. Os autores enfatizam a
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necessidade de alcance simultâneo das metas de hemoglobina A1c, LDL colesterol e pressão
arterial pelos investigados (CHEUNG et al., 2009).
De acordo com pesquisa transversal em Centros de Saúde da Venezuela com o
objetivo de determinar a prevalência do inadequado controle glicêmico em 3.726 pacientes
com DM2, 75% apresentaram pobre controle glicêmico, considerada como a hemoglobina
A1c >7% (MOREIRA JÚNIOR et al., 2010).
Os dados obtidos na presente investigação apontam a necessidade de reavaliação
dos parâmetros metabólicos dos usuários do CIDH, com vistas a otimizar simultaneamente o
controle glicêmico, pressórico e lipídico dos usuários com diabetes, pois esta medida
contribui de forma efetiva para a redução de eventos macro e microvasculares (GAED et al.,
2003; GAED et al., 2008).
Estudo randomizado controlado, conduzido em vinte países da Ásia, Austrália,
Europa e América do Norte, constatou que o controle intensivo da glicemia resultou redução
relativa de 10% dos eventos macro e microvasculares em pessoas com DM, principalmente
com queda de 21% de nefropatia entre os investigados. Ressaltou, então, a importância do
bom controle na qualidade de vida dessas pessoas (ADVANCE COLLABORATIVE GROUP
et al., 2008).
Cabe advertir: o não cumprimento de alguns critérios estabelecidos pelo Protocolo
de Atendimento em DM para acompanhamento dos usuários, como identificado no estudo,
por ocasião das observações diretas, pode ter comprometido a qualidade do atendimento
prestado aos usuários. Esta questão pode ser atribuída à falta do uso sistemático deste
protocolo pelos profissionais, como evidenciado em um estudo de revisão sistemática quando
os autores identificaram dificuldade dos profissionais de saúde em aderirem ao uso de
protocolos assistenciais em DM, com implementação das condutas na prática clínica
(BELVIS et al., 2009).
Associado ao tratamento adequado a cada usuário, outras medidas, responsáveis pela
melhora do controle glicêmico, pressórico e lipídico, tais como o incentivo à prática da atividade
física e seguimento de um plano nutricional individualizado, devem ser estimuladas e avaliadas
no serviço em foco. Isto porque, ao avaliar o registro de orientações quanto à terapêutica não
medicamentosa (alimentação e atividade física), identificou-se que estas orientações não
abrangeram a totalidade dos prontuários estudados. Portanto, atenção deve ser dispensada a outros
fatores capazes de interferir no alcance das metas estabelecidas para estes indicadores.
Ademais, como a técnica incorreta de verificação da pressão arterial pode ser um
dos fatores responsáveis pelo registro de valores de pressão arterial aumentado, salienta-se a
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importância da supervisão cuidadosa desta técnica pelos enfermeiros, pois, durante as
observações realizadas, perceberam-se algumas falhas na aferição deste parâmetro,
principalmente na etapa do preparo do paciente para a medida da pressão arterial, o que pode
comprometer a fidedignidade dos resultados pressóricos obtidos. Além disso, é atribuição do
enfermeiro supervisionar as ações desenvolvidas pela equipe de enfermagem, com vistas a
melhorar a qualidade do cuidado prestado (COREN-CE, 2007).
Quanto ao indicador exame de fundo de olho, o serviço não atingiu a meta em
todos os anos investigados, tendo o ano de 2009 o pior indicador. Em relação à educação
contra o fumo, resultados insatisfatórios foram encontrados em todos os anos do estudo,
com baixo registro dessa atividade. Portanto, o serviço estudado não cumpriu a exigência
da SBD sobre estes indicadores. Assim, corrobora dados de outros estudos realizados no
Brasil em pacientes com DM2 da atenção básica e de ambulatórios de endocrinologia de
um serviço público (GOMES et al., 2006; SILVA, 2009).
Consoante a ADA (2012a) recomenda, todos os pacientes com DM 2 devem fazer
avaliação oftalmológica imediatamente após o diagnóstico da doença e após, anualmente, com
o objetivo de detectar precocemente complicações e, assim, instituir medidas de tratamento
imediatas. Como explicita a SBD (2009b, p. 116), “o risco de perda visual e cegueira reduz-se
com a detecção precoce, em que as alterações irreversíveis na retina ainda não estão
presentes, e desde que o paciente tenha acesso ao tratamento adequado”.
Também consoante a ADA (2012a), o aconselhamento para cessação do
tabagismo deve ser componente de rotina na prática do cuidado em diabetes, uma vez que
estudo clínico randomizado têm demonstrado sua eficácia e custo-efetividade (RANNEY et
al., 2006).
Pelos resultados ora discutidos, a disponibilidade para o rastreio de complicações
crônicas no CIDH é reduzida. Dados semelhantes foram encontrados em outras investigações
desenvolvidas no Brasil, inferindo-se que estratégias e métodos devem ser utilizados pelos
profissionais para garantir a oferta destes exames aos usuários com diabetes (GOMES et al.,
2006; PEREIRA et al., 2009; SILVA et al., 2011).
Ademais, tanto o exame de fundo de olho como o dos pés são intervenções
plausíveis e custo-efetivas, ou seja, são ações desenvolvidas com poucos recursos, mas
favorecem resultados efetivos para as pessoas com DM (WHO, 2010).
Em relação ao indicador CA para homem menor que 94 cm e mulheres < 84
cm, não foi possível avaliá-lo, uma vez que essa atividade técnica não fazia parte da
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rotina de atendimento do serviço em estudo, fato também foi evidenciado no estudo de
Silva (2009).
Esta questão deve ser reavaliada no serviço em foco, pois a medida da CA é
fundamental para a detecção de obesidade central, considerada uma das condições para a
ocorrência da síndrome metabólica. Por sua vez, a síndrome metabólica é caracterizada por
alterações metabólicas relacionadas à obesidade central e resistência à insulina e é um fator de
risco complexo e inter-relacionado para doença cardiovascular e DM (ALBERTI et al., 2009).
O risco de desenvolver DCV é avaliado com base na análise conjunta de
características que aumentam a chance do indivíduo vir a manifestar a doença. Estudos têm
registrado que a obesidade central, condição facilmente identificada por um método simples e
barato de mensuração da circunferência abdominal, está associada à ocorrência de DCV
(HERRERA et al., 2009; GLANER; PELEGRINI; NASCIMENTO, 2011).
Quanto à avaliação renal dos usuários investigados, em todos os anos do estudo
este indicador não foi alcançado pelo CIDH. A SBD (2009a) define como critério de
avaliação que pelo menos 80% dos prontuários pesquisados deveria atingir este escore.
Em outra investigação desenvolvida no município de Ribeirão Preto-SP, a
exigência mínima deste indicador também não foi alcançada; apenas 34% dos prontuários de
saúde estudados tinham registro desse parâmetro (SILVA, 2009). No estudo multicêntrico
realizado por Gomes et al. (2006), os percentuais de registro de microalbuminúria foram de
34,3% em mulheres e 45,9% em homens.
No contexto internacional, identificou-se que este tipo de avaliação foi realizada
em 33,4%, 51,0% e em 65,0%, respectivamente, dos pacientes com DM2 avaliados
(NASSER, 2007; TAN et al., 2008; DONOVAN; MCINTYRE, 2010).
Todavia, no estudo em tela, os resultados da avaliação renal em todos os anos
estudados foram bem inferiores ao estudo desenvolvido por Silva (2009) e por outros
pesquisadores em âmbito internacional (NASSER, 2007; TAN et al., 2008; DONOVAN;
MCINTYRE, 2010).
Considera-se preocupante o não atendimento deste indicador pelo CIDH,
porquanto a pesquisa de microalbuminúria (pequenas quantidades de proteínas na urina, 30300 mg/24 horas) tem importância no diagnóstico e na evolução da nefropatia diabética por
indicar lesão potencialmente reversível (SBD, 2009b; ADA, 2012a).
A avaliação renal revela-se decisiva para a detecção precoce da nefropatia
diabética, que é uma complicação crônica do diabetes associada a um significativo aumento
da mortalidade, principalmente relacionada à doença vascular. Além disto, a detecção precoce

144

de microalbuminúria e a instituição de tratamento intensivo e em tempo hábil contribuem para
evitar a evolução da microalbuminúria para a macroalbuminúria (ADA, 2012a).
Nesta ótica, o médico do serviço precisa empreender esforços, juntamente com os
usuários, para a otimização da solicitação deste exame, além de, junto com a coordenação do
CIDH, garantir o acesso à sua realização a fim de propiciar a triagem de complicações renais e
assim instituir precocemente o tratamento e prevenir as complicações tão devastadoras do DM.
No referente à avaliação dos pés, o serviço também não cumpriu a meta
estabelecida pela SBD para este indicador em todos os anos do estudo, apontando percentuais
baixos de registro. A maioria dos usuários com diabetes pesquisados não teve pelo menos um
exame dos pés por ano de estudo. A SBD (2009a) exige como indicador de resultado que pelo
menos 80% dos pacientes com DM2 tenham seus pés examinados uma vez ao ano. Esse
resultado está em concordância com investigação similar realizada em uma Unidade de
Atenção Básica Distrital de Ribeirão Preto-SP, na qual o serviço analisado também não
atendeu à exigência desse indicador (SILVA, 2009).
De acordo com os estudos discutidos, os usuários com DM2 não tiveram na sua
totalidade o exame dos pés realizados. Desse modo, estão sujeitos a apresentarem
complicações relacionadas ao pé diabético, uma vez que a identificação precoce do pé de
risco poderia ser um norte para o planejamento de cuidados voltados à prevenção desta
complicação .
Essa questão é preocupante, porquanto o exame dos pés é utilizado para o
rastreamento da neuropatia diabética. Todos os portadores de DM2 devem passar anualmente
por um exame abrangente dos pés para identificar fatores preditivos de risco para ulcerações e
amputações (BRASIL, 2006a; SBD, 2009c; ADA, 2012a).
Segundo constatou pesquisa implementada no serviço em estudo, com o objetivo de
identificar pés de risco para o desenvolvimento de ulcerações e amputações, com base na
avaliação dos pés feitas nos prontuários de saúde, 27% dos usuários com diabetes investigados
apresentaram pés de alto risco. Isto ratifica a necessidade imperativa de continuidade das ações de
avaliação dos pés no CIDH, além do tratamento adequado e acompanhamento sistemático dos
grupos de maior risco identificado (ARAÚJO; ALENCAR, 2009).
Os dados deste e de outros estudos nacionais e internacionais apontam que o não
alcance das metas de controle dos níveis de hemoglobina A1c, LDL colesterol, pressão
arterial, além da avalição renal, dos olhos e dos pés dos usuários com diabetes é um problema
extensivo a diversas regiões do Brasil e do mundo. O conhecimento científico, as propostas de
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prevenção e a divulgação de informações não têm sido suficientes para superar as dificuldades
no controle da doença e prevenção das complicações crônicas.
Em virtude de o diabetes requerer contínua atenção, tempo prolongado e uma
abordagem sistemática para o tratamento, os serviços de saúde precisam integrar suas
abordagens às necessidades dos usuários. Urge, também, a garantia de políticas públicas que
alterem positivamente os determinantes sociais de saúde.
Cabe ressaltar: o não alcance das metas dos indicadores elencados no estudo,
pelos usuários, não pode ser atribuído unicamente aos profissionais de saúde envolvidos na
assistência a essas pessoas. Outros fatores relacionados aos usuários, tais como a baixa
escolaridade, renda, idade, falta de adesão à terapêutica medicamentosa e não medicamentosa,
podem estar relacionados. Estudos apontam que a adesão de pessoas com DM2 à terapêutica
não medicamentosa, alimentação e atividade física ainda é baixa (MOREAU et al., 2009;
FARIA 2011; GOMES-VILLAS BOAS et al., 2011).
Nesta perspectiva, a complexidade de elementos que contribuem para as
dificuldades das pessoas com diabetes para a adesão ao regime terapêutico, principalmente no
tocante à adesão à prática de atividade física e ao plano alimentar, deve ser considerada
(FARIA, 2011). Para tal, são imprescindíveis o envolvimento dos profissionais de saúde e o
seus compromissos com a educação para o autocuidado dessas pessoas (WHO, 2003).
Além disso, os profissionais de saúde do serviço devem compartilhar com os
usuários seus resultados de saúde e assim, conjuntamente, fazerem planejamento das devidas
medidas de cuidados para melhoria dos níveis glicêmicos e dos outros fatores de risco
associados. Inegavelmente, a implementação de um modelo de cuidado que aumente os
esforços para a realização de abordagens proativas, planejadas e baseadas nas necessidades
dos usuários com diabetes pode ser capaz de melhorar os resultados de saúde dessas pessoas
(OMS, 2003; IDF, 2008).
Ainda, é importante enfatizar o papel dos profissionais de saúde. Como
mobilizador de cidadania, com o compromisso social com a comunidade e serviço no qual
está inserido, poderá instrumentalizar e estimular os usuários quanto a perseguir seus direitos
no tocante à saúde de forma geral e especificamente em diabetes, para que possam atuar junto
aos gestores locais nas reivindicações de suas necessidades de saúde.
É essencial o seguimento das orientações quanto ao manejo do diabetes propostos
nos consensos e diretrizes das entidades nacionais e internacionais pelos profissionais do
CIDH, com vistas a um cuidar amparado por evidências científicas (BRASIL, 2006a; SBD,
2009b; ADA, 2012a).
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Concorda-se com a ADA (2012a) quando enfatiza que o ótimo manejo do
diabetes requer organização, abordagem sistemática e envolvimento de uma equipe de
profissionais de saúde dedicados e comprometidos, trabalhando em um ambiente onde a
qualidade do cuidado à saúde é prioridade. Nesta ótica, tais princípios aplicam-se ao CIDH e
cabe a todos, profissionais, gestores e sociedade, empenhar-se para concretizá-los.
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10 CONCLUSÕES
Com a realização deste estudo, alguns elementos dos componentes estrutura,
processo e resultado da atenção em DM2 no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão Dr.
Giovanni L. Sampaio foram avaliados.
No referente à caracterização dos usuários com DM2 segundo as variáveis
demográficas, clínicas e terapêutica medicamentosa, 85,2% dos usuários eram do sexo
feminino, mediana de idade de 67 anos, tempo de tratamento com mediana de 8 anos, 97,7%
tinham hipertensão arterial associada e 91,6% estavam em acompanhamento clínico com
endocrinologista. Quanto à terapêutica medicamentosa, 46,3% faziam uso de antidiabético
oral associado a anti-hipertensivo e insulina, seguidos por 43,5% com uso de antidiabético
oral e anti-hipertensivo, 24,1% faziam uso de aspirina e 23,1% de estatinas.
Em relação à avaliação do componente estrutura, o CIDH dispõe de áreas de
atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde e ambientes de apoio, sendo
caracterizado como uma unidade funcional de atendimento ambulatorial. Percebeu-se existir
uma integração entre os diversos espaços físicos do serviço.
Porém, encontraram-se algumas fragilidades no tangente a este subcomponente da
estrutura. Como evidenciado, o CIDH não se adequa às normas de segurança relativas ao
usuário idoso e aos portadores de necessidades especiais. A falta de rampas na porta de
entrada do referido centro e de barras de proteção nos banheiros, de pias em alguns ambientes,
associado à falta de banheiros únicos para usuários do sexo feminino e masculino prejudicam
a funcionalidade e a ambiência na atenção em DM. Além disso, constatou-se a inexistência de
farmácia no CIDH.
No concernente às condições de conforto, iluminação, ventilação e acústica, o
serviço em foco atendeu às indicações da ANVISA. Contudo, evidenciaram-se precárias
condições de conservação e pintura de alguns espaços, o que torna o ambiente menos
acolhedor. No relacionado ao fluxo de atendimento para a oferta do cuidado em diabetes está
de acordo com o Protocolo do Serviço na maioria das etapas. Não houve, porém, a etapa de
encaminhamento dos usuários para a participação em sessões educativas grupais.
Quanto aos recursos humanos, o atendimento foi realizado por enfermeiros,
médico endocrinologista, médico oftalmologista, nutricionistas, auxiliar e técnico de
enfermagem, além dos profissionais de apoio, como o recepcionista e auxiliar de serviços. Ent
No inerente aos recursos materiais, medicamentos e insumos para o
acompanhamento e seguimento dos usuários com diabetes, satisfazem as necessidades quanto
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às quantidades disponíveis. Verificaram-se fragilidades no tocante a qualidade de alguns
materiais e instrumentos. Considera-se preocupante a inexistência de braçadeiras de diferentes
tamanhos para medição da pressão arterial, e o fato de a qualidade de alguns monofilamentos
de 10g está comprometida, além da falta de manutenção preventiva dos esfignomanômetros e
balança antropométrica.
Quanto ao componente processo, na análise resultante das observações diretas
do atendimento dos profissionais envolvidos na atenção ao diabetes, percebeu-se que todos
os profissionais mantêm relacionamento interpessoal satisfatório com os usuários. Consoante se
evidenciou, o acolhimento do usuário ainda não está completamente estabelecido no CIDH,
constatações identificadas principalmente nos atendimentos do auxiliar, do técnico de
enfermagem e recepcionista.
Ressalta-se, porém, as consultas de enfermagem não são baseadas na metodologia
da assistência de enfermagem e as consultas médicas são centradas na relação queixaconduta. Já as consultas de nutrição estavam voltadas para a prescrição do plano e da
educação alimentar.
Sobre as orientações quanto às mudanças do estilo de vida relacionadas à
alimentação, constatou-se terem sido oferecidas pelo enfermeiro e médico endocrinologista
com ênfase na restrição do sal, do açúcar, das gorduras e na diminuição dos carboidratos do
plano alimentar. Os nutricionistas demonstraram empenho em detalhar as prescrições e
orientações aos usuários quanto à alimentação, abordando os grupos alimentares e suas
substituições e a relação destes com o controle metabólico. No tocante às orientações acerca
da atividade física, foram evidenciadas apenas nas observações do médico endocrinologista.
No concernente às orientações acerca do tratamento medicamentoso, o enfermeiro orientou de
forma detalhada os usuários quanto ao uso das medicações, sobretudo no tocante ao uso da
insulina. Evidenciou-se no CIDH lacuna importante sobre o desenvolvimento de atividades
educativas grupais pelos profissionais médico, enfermeiro e nutricionistas, além da
inexistência de um programa de educação em diabetes estruturado.
No inerente aos encaminhamentos para outros profissionais, esta prática não
constava do atendimento do enfermeiro, médico e nutricionistas durante as observações
realizadas. Segundo se identificou, a realização do exame dos pés dos usuários não era parte do
atendimento do médico e em apenas um do enfermeiro.
No tangente ao processo de comunicação entre os profissionais e usuários, a
maioria dos profissionais usou técnicas importantes para facilitar o processo comunicativo.
No entanto, perceberam-se ainda lacunas no processo de comunicação entre profissionais e
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usuário. O feedback ou checagem das orientações oferecidas, foi técnica de comunicação
ausente durante os atendimentos.
Sobre o atendimento dos profissionais médicos, enfermeiro e nutricionista, o estudo
apontou uma lacuna significativa quanto à inclusão dos usuários no planejamento dos cuidados
prescritos. Exceção foi notada nos atendimentos dos nutricionistas, constatando-se empenho
desses profissionais em inserirem os usuários na elaboração e escolha do plano alimentar.
No tocante às atividades desenvolvidas pelo auxiliar e pelo técnico de
enfermagem, limitaram-se à distribuição de medicamentos, à verificação da glicemia capilar,
da pressão arterial, do peso corporal e da altura antes das consultas médica, de enfermagem e
nutrição. Além disso, passos importantes recomendados para a técnica de verificação da
pressão arterial não foram constatados. A medição da CA dos usuários foi inexistente durante
as observações desses profissionais. Verificou-se competência técnica do técnico e do auxiliar
de enfermagem no tocante à medição do peso e da altura.

Porém, houve falhas no

concernente ao preparo dos usuários para a aferição da glicemia capilar. Entre estas, a limpeza
da polpa digital dos usuários e orientação para lavagem das mãos não ocorreu na maioria das
observações. Ademais, orientações educativas individuais sobre os aspectos relacionados ao
tratamento do diabetes não foram evidenciadas durante as observações.
No que diz respeito ao atendimento do recepcionista, parte das suas competências
técnicas foi considerada bem desempenhada. Conforme se observou, o acolhimento dos usuários
por esse funcionário envolveu, na maioria das observações, unicamente a dimensão espacial.
Quanto às atividades desenvolvidas pelo auxiliar de serviços gerais, este
funcionário cumpriu apenas parte das suas competências. Ele não segue uma rotina
sistematizada para a limpeza geral do serviço, os banheiros destinados a usuários e
funcionários não são higienizados diariamente, e, ainda, ele não usa fardamento e luvas
adequadas para a realização da higiene do ambiente, o que poderá repercutir na sua segurança.
Ainda em relação ao componente processo, as análises provenientes dos
dados coletados dos prontuários de saúde permitiram concluir, quanto ao número de
atendimentos em saúde, que a categoria auxiliar e técnico de enfermagem apresentou o maior
número de registros de atendimento aos usuários, seguido pelo médico, em todos os anos do
estudo. No entanto, o registro das consultas de enfermagem e nutrição não abrangeu a
totalidade dos prontuários de saúde dos usuários.
Ainda no referente às atividades técnicas, o registro da medição da pressão arterial,
da glicemia capilar e do peso, é prática estabelecida na rotina do serviço em estudo. Quanto à
altura e índice de massa corpórea, os registros não alcançaram a totalidade dos prontuários de
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saúde em todos os anos pesquisados. Em relação ao registro da medição da circunferência
abdominal, não constou nos anos de 2007 e 2008 e foi incipiente no ano de 2009.
Sobre o exame dos pés e dos olhos, os percentuais de registro revelaram-se baixos
em todos os anos estudados. No tocante às recomendações para a solicitação de exames
laboratoriais mínimos, o serviço vem cumprindo apenas em parte o proposto pelo Protocolo
de Atendimento do CIDH e MS. Neste âmbito, o registro da glicemia plasmática de jejum,
pós-prandial, da hemoglobina A1c, da creatinina, da ureia, da proteinúria e da
microalbuminúria não abrangeu a totalidade dos prontuários dos usuários em todos os anos do
estudo. Quanto ao perfil lipídico, constataram-se percentuais baixos de registro.
No inerente ao registro nos prontuários de saúde sobre orientações individuais
para o tratamento não medicamentoso, alimentação e atividade física, apesar dos percentuais
expressivos de registros constatados, não se estendeu à totalidade dos prontuários de saúde.
Em relação ao registro de orientações quanto aos medicamentos, obtiveram-se percentuais
baixos em todos os anos do estudo.
No tangente ao registro de orientações acerca da educação contra o fumo, foram
praticamente inexistentes em todos os anos do estudo. Quanto ao registro de estratégias
educativas grupais sobre o tratamento não medicamentoso e medicamentoso para o DM, não
houve esse tipo de registro, evidenciando-se que o serviço não dispõe de um programa
educativo estruturado.
Quanto ao componente resultado, inerente ao conjunto dos treze indicadores para
avaliação de resultado da atenção em DM2 proposto pela SBD, no ano de 2007 o CIDH só
conseguiu atender ao padrão mínimo de exigência de um indicador, o LDL colesterol < 100
mg/dl. No ano de 2008, apenas ao padrão mínimo de exigência de três indicadores, a
hemoglobina A1c > 9%, a hemoglobina A1c < 7% e o LDL < 100 mg/dl. Já no ano de 2009, o
único indicador a satisfazer ao padrão mínimo requerido foi o LDL < 100 mg/dl.
Consoante se conclui, o resultado da atenção em DM no serviço investigado
precisa ser analisado pelo gestor municipal, coordenação e profissionais envolvidos na
assistência aos usuários com DM2 com o objetivo de planejar ações aptas a melhorar os
indicadores encontrados.
Em virtude de o processo denotar o que os profissionais fazem pelos pacientes
durante seus atendimentos, assim como diagnosticam, recomendam e implementam o
tratamento e o cuidado, as análises desse componente, provenientes das observações diretas e
do registro nos prontuários de saúde, apontam para a necessidade dos profissionais de saúde
analisarem seus processos de trabalho de forma reflexiva, com vistas preencher as lacunas
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identificadas no decorrer desta investigação. Ademais, a adequação do processo de trabalho
em saúde relaciona-se com a efetividade em saúde e consequentemente com a qualidade do
cuidado prestado aos usuários.
Sobre os pressupostos elaborados pode-se afirmar que a atenção aos usuários no
serviço investigado cumpre apenas em parte o preconizado pelo Protocolo de Atendimento do
Serviço , pelo Plano de Reorganização da Atenção em Diabetes mellitus do Ministério da Saúde e
pela Resolução RCD nº 50 da ANVISA, referente a estrutura física e organizacional. No que diz
respeito aos resultados obtidos, o CIDH não atendeu à maioria dos indicadores propostos pela
Sociedade Brasileira de Diabetes.
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11 RECOMENDAÇÕES
Diante aos resultados encontrados no presente estudo e compreendendo a avalição
dos serviços de saúde como um instrumento para tomada de decisão, capaz de colaborar
efetivamente para a reorientação das ações e do modelo de cuidar no serviço avaliado,
apresentam-se algumas recomendações passíveis de contribuir de forma efetiva para a
reorganização da atenção em diabetes no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão Dr.
Giovanni Livônio Sampaio:
• Reorganizar a estrutura física no tocante à adaptação de rampas, de corrimãos
de apoio na escada de acesso ao serviço e barra de proteção nos banheiros dos
usuários, além da instalação de pias em um dos consultórios médicos,
consultório de nutrição e sala de preparo dos usuários para as consultas dos
profissionais médico, enfermeiro e nutricionista. Com esta finalidade, os
gestores responsáveis pelo setor saúde precisam angariar e/ou destinar recursos
financeiros para a construção de um novo serviço de diabetes ou adaptação do
já existente.
• Implantar a assistência farmacêutica conforme preconizado pelo Ministério da
Saúde.
• Ampliar a equipe multiprofissional, incluindo farmacêutico, assistente social,
psicólogo, preparador físico, vascular, cardiologista e outro médico
endocrinologista.
• Promover maior articulação entre a equipe multiprofissional de saúde e
demais profissionais com vistas à troca de experiências relacionadas à
atenção em diabetes, além da discussão quanto à necessidade de seguimento,
revisão e atualização do Protocolo de Atendimento ao usuário com diabetes
do referido serviço.
• Angariar recursos para compra de materiais, tais como manguito para adulto,
adulto pequeno, adulto grande, de acordo com as recomendações das VI
Diretrizes da Hipertensão Arterial, além da aquisição e substituição dos
monofilamentos de 10g danificados.
• Estabelecer calendário para verificação e validação dos aparelhos de medição
da pressão arterial e balança antropométrica, pelo menos uma vez por ano, de

153

preferência nas dependências dos órgãos da Rede Brasileira de Metrologia
Legal e Qualidade ou em local designado pelo INMETRO.
• Reforçar a importância de manutenção dos recursos materiais, medicamentos e
insumos já existentes.
• Capacitar os profissionais de saúde e de apoio quanto à prática do acolhimento
no CIDH como eixo norteador para consolidação da humanização da
assistência no serviço em estudo, objetivando otimizar o relacionamento entre
profissionais e usuários e assim facilitar a criação de vínculos

e

consequentemente maior adesão ao tratamento e autocuidado.
• Capacitar a equipe multiprofissional para o atendimento ao usuário com diabetes,
utilizando não apenas conteúdos técnicos inerentes ao controle, ao tratamento e ao
manejo da doença, mas também conteúdos sobre técnicas de comunicação por
meio de metodologias de ensino-aprendizagem interativas e dialógicas.
• Implantar a consulta de enfermagem baseada na Sistematização da Assistência
de Enfermagem.
• Capacitar e supervisionar os profissionais auxiliar e técnico de enfermagem
quanto à medição da pressão arterial e de outros parâmetros de interesse na
avaliação do usuário com diabetes.
• Implantar a medição da circunferência abdominal como rotina no atendimento em
saúde ao usuário com DM2 pelos profissionais técnico e auxiliar de enfermagem.
• Disponibilizar fardamentos e EPIs para os profissionais auxiliar de serviços
gerais, técnico e auxiliar de enfermagem. Ao mesmo tempo, instruí-los quanto
aos riscos biológicos a que estão expostos e a importância dos seus usos.
• Reconhecer o processo educativo como parte integrante na assistência aos
usuários com diabetes, estimulando os profissionais de nível superior para
realização destas atividades e implantando um programa de educação em
diabetes estruturado e contínuo, sob a coordenação do enfermeiro.
• Instituir o registro em saúde como estratégico para a decisão clínica e
gerencial, para o apoio à pesquisa e formação profissional e como indicador da
qualidade da assistência prestada, como atividade de competência de todos os
profissionais de saúde e de apoio. Enfim, inseri-lo no Protocolo de
Atendimento do CIDH.
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• Criar planilha para identificação dos usuários faltosos às consultas préagendadas e realizar busca ativa desses usuários em parceria com as equipes da
Estratégia de Saúde da Família do Município;
• Garantir a referência e contrarreferência dos usuários do CIDH mediante
vínculo com as unidades básicas de saúde e serviços terciários;
• Utilizar os resultados obtidos no presente estudo quanto aos indicadores de
avaliação da atenção em diabetes recomendados pela SBD, no intuito de
melhorar os indicadores encontrados.
• Compartilhar os resultados obtidos no estudo com gestores municipais,
coordenação do CIDH e profissionais envolvidos na atenção em diabetes de
forma que estes viabilizem o modo de fazer saúde conforme as diretrizes e
políticas de gestão e humanização em saúde.
• Instituir a avaliação como um instrumento para tomada de decisões e como
um processo permanente para o alcance da qualidade da atenção em
diabetes no CIDH.
• Desenvolver novos estudos de avaliação neste serviço, com o objetivo de
investigar os demais recortes do processo avaliativo, como a satisfação dos
usuários com o atendimento oferecido pelos profissionais de saúde e destes
profissionais com a qualidade do cuidado ofertado, uma vez que isto pode
favorecer a qualidade do manejo na atenção em diabetes.
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12 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
No decorrer da presente investigação perceberam-se algumas limitações. Entre estas,
destaca-se o fato do enfermeiro observado não refletir plenamente a assistência de enfermagem
prestada, pois além de exercer praticamente atividades administrativas, está em processo de
capacitação para a assistência de enfermagem aos usuários com diabetes. Além disto, o fato de
um dos enfermeiros não ter sido observado, por ser o pesquisador desta investigação, pode ter
prejudicado os resultados da observação direta das consultas de enfermagem.
Outra limitação percebida diz respeito à filmagem das observações diretas durante
o atendimento em saúde prestado pelos profissionais de saúde e de apoio, pois apesar de
terem sido esclarecidos previamente quanto à pesquisa e assinado o TCLE, alguns
profissionais relataram sentir-se constrangidos. Tal fato pode ter comprometido os resultados
das observações realizadas.
Ainda, as falhas evidenciadas durante a medição da pressão arterial pelos
profissionais auxiliar e técnico de enfermagem, além da inexistência de braçadeiras de
diferentes tamanhos para medição da pressão arterial, podem ter contribuído para os
resultados alterados dos valores da pressão arterial e assim ter prejudicado a avalição dos
resultados deste parâmetro.
Contudo, já é visível o impacto desta pesquisa para a prática assistencial no
serviço em estudo, como a organização dos prontuários de saúde dos usuários e a otimização
do registro das atividades técnicas desenvolvidas pelos profissionais de saúde do CIDH.
Ademais, atualmente, como resultado da avaliação do componente processo, maior atenção e
supervisão das atividades técnicas executadas pelos profissionais auxiliar e técnico de
enfermagem tem sido constatadas, como também maior empenho nos encaminhamentos e
orientações dos usuários quanto à importância da realização dos exames do olho e pés na
atenção em DM. Ainda, ressalta-se a otimização dos registros dos atendimentos efetuados
pelos enfermeiros e nutricionistas nos prontuários de saúde dos usuários com DM2 como
consequência das discussões preliminares sobre os resultados desta investigação.
Cabe, também, destacar, a promoção de atividades educativas grupais na sala de
espera por um dos enfermeiros, além da proposta de organização de um programa educativo
sistematizado, com base em currículos padronizados, e do planejamento de reuniões com a
equipe multiprofissional de saúde para atualização do Protocolo de Atendimento do CIDH.
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Dessa forma, ratifica-se a importância do estudo em tela e sua contribuição no
processo de reorganização da atenção em diabetes no CIDH. Afirma-se: avaliação é realmente
um instrumento para tomada de decisão.
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Apêndice A – Formulário contendo variáveis demográficas, clínicas e terapêutica
medicamentosa
Prontuário nº:__________

1 Variáveis Demográficas
1.1 Faixa etária
30-39 anos (
40-49 anos (
50-59 anos (
60-69 anos (
80 anos e + (
1.2 Sexo
M
(
F
(

)
)
)
)
)

)
)

2 Variáveis clínicas
2.1 Tempo de tratamento
1-4 anos
( )
5-9 anos
( )
10-14anos
( )
15-19 anos ( )
20 anos e + ( )
2.2 Acompanhamento médico
Endocrinologista
( )
Generalista
( )
2.3 Comorbidades
HAS
Obesidade
Dislipidemia
Síndrome metabólica

(
(
(
(

)
)
)
)

3 Variáveis terapêuticas
3.1 Tratamento medicamentoso do DM e de comorbidades
Antidiabético oral- ADO
( )
Insulina
( )
ADO + insulina
( )
ADO +Anti-hipertensivo
( )
ADO + AH + insulina
( )
Aspirina
( )
Estatina
( )
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Apêndice B – Formulário para a obtenção das variáveis relativas à distribuição das
áreas físicas, condições de conforto e de edificação dos ambientes

1

ÁREAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO ELETIVO DE PROMOÇÃO E
ASSISTÊNCIA À SAÚDE

1.1 Sala de recepção: disponibilidade de mobiliários (cadeiras para o funcionário e usuário,
mesa de escritório, entre outros equipamentos).
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.2 Sala de espera e ou sala de educação em saúde: disponibilidade de materiais educativos,
álbuns seriados, televisão, DVD.
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.3 Sala de atendimento de enfermagem (preparo de pacientes para consultas).
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.4 Consultórios médicos, de enfermagem, nutrição e de outros profissionais.
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
2

ÁREAS OU AMBIENTES DE APOIO

2.1 Sala administrativa.
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.2 Sala de utilidades ou almoxarifado.
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
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2.3 Sanitário masculino e feminino para os usuários (as portas devem abrir para fora do
ambiente; as fechaduras devem ter facilidade de abertura em caso de urgências).
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.4 Sanitário masculino e feminino para profissionais de saúde e demais funcionários
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.5 Sala de computação: disponibilidade de equipamentos para as atividades administrativas,
computadores e impressoras.
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.6 Copa/cozinha
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
3 ÁREA DE CIRCULAÇÃO
2.7 Corredores.
- Largura mínima de 2,0 m.
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Permite o acesso de usuários portadores de deficiências.
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Presença de corrimão.
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
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2.8 Escadas de acesso para os usuários.
- Largura mínima de 1,50 m e providas de corrimão c/ altura de 80 a 92 cm do piso e com
finalização curva.
(

) SIM

(

) NÃO

Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
4 CONDIÇÕES DE CONFORTO
a. Luminosidade.
Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
b. Ventilação do ambiente.
Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
c. Acústica (Som- se tem muito ruído/som agradável).
Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
5 CONDIÇÕES DE EDIFICAÇÃO
a. Estado de conservação e pintura.
Observações: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Apêndice C – Formulário para a obtenção das variáveis recursos humanos, materiais,
medicamentos e insumos

1 RECURSOS HUMANOS
1.1 Médico endocrinologista
1.2 Médico especialista
1.3 Médico oftalmologista
1.4 Enfermeiro
1.5 Nutricionista
1.6 Técnico de enfermagem
1.7 Auxiliar de Enfermagem
1.8 Agente administrativo
1.9 Auxiliar de serviços gerais
2 RECURSOS MATERIAIS
2.1 Esfigmomanômetros de uso para adulto
2.2 Esfigmomanômetros de uso para adulto obeso
2.3 Balança
2.4 Fita métrica
2.5 Diapasão de 128 Hg
2.6 Glicosímetro
3 MEDICAMENTOS
3.1 Glibenclamida 5 mg
3.2 Glicazida 30 mg
3.3 Cloridrato de metformina 500 mg
3.4 Insulina humana NPH
3.5 Insulina humana regular
3.6 Análogos de insulina de ação ultrarrápida
3.7 Análogos de insulina de longa duração
4 INSUMOS
4.1 Luvas de procedimento
4.2 Algodão
4.3 Álcool a 70%
4.4 Fitas reagentes para glicemia capilar
4.5 Seringas de 1 ml com agulha 12/3,7 mm
4.6 Seringas de 1 ml com agulha 8,0/3,0 mm
4.7 Lancetas para punção digital
4.8 Monofilamentos de Semmes Weinstein de 10 g
4.9 Caixas de palitos
4.10 Recipiente para armazenamento de materiais
Perfurocortantes
4.11 Sabão líquido
4.12 Papel toalha

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não

(
(
(
(
(
(

)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim

(
(
(
(
(
(

)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não

(
(
(
(
(
(
(

)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim

(
(
(
(
(
(
(

)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não
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Apêndice D – Formulário para observação direta do atendimento realizado pelo
enfermeiro
1 Chama o usuário pelo nome
2 Trata o usuário com respeito
3 Realiza consulta de enfermagem com base na metodologia da
assistência de enfermagem
4 Orienta quanto à importância das mudanças no estilo de vida,
relacionadas à alimentação
5 Orienta quanto à importância das mudanças no estilo de vida,
relacionadas à atividade física
6 Orienta quanto ao uso dos medicamentos
7 Realiza exame dos pés
8 Solicita exames laboratoriais
9 Orienta quanto aos exames complementares
10 Confere realização de consulta com nutricionista
11 Encaminha para o nutricionista
12 Confere consulta com o oftalmologista
13 Encaminha para o oftalmologista
14 Confere realização de consulta médica
15 Encaminha para o médico especialista/clínico
16 Realiza e/ou participa, juntamente com outros profissionais,
de atividades educativas grupais
17 Usa a linguagem adequada a cada usuário
18 Envolve o usuário no atendimento, estimulando sua
participação no planejamento dos cuidados prescritos
19 Pergunta ao usuário se tem dúvidas quanto às orientações
dadas
20 Faz feedback das orientações fornecidas

( )Sim
( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)Sim
( )Não
)Sim
( )Não
)Sim
( )Não
)Sim
( )Não
) Não se aplica
)Sim
( )Não
)Sim
( )Não
)Sim
( )Não
)Sim
( )Não
)Sim
( )Não
)Sim
( )Não
)Sim
( )Não

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

Observações complementares:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Apêndice E – Formulário para observação direta do atendimento realizado pelo médico
1 Chama o usuário pelo nome
2 Trata o usuário com respeito
3 Orienta quanto à importância das mudanças no estilo de vida
relacionadas à alimentação
4 Orienta quanto à importância das mudanças no estilo de vida
relacionadas à atividade física
5 Prescreve tratamento medicamentoso
6 Orienta quanto ao uso das medicações
7 Solicita exames complementares
8 Orienta quanto aos exames complementares
9 Confere realização de exame dos pés
10 Realiza exame dos pés
11 Confere consulta com nutricionista
12 Encaminha para o nutricionista
13 Confere consulta com oftalmologista
14 Encaminha para o oftalmologista
15 Confere consulta com o enfermeiro
16 Encaminha para o enfermeiro
17 Realiza e/ou participa, juntamente com outros profissionais,
de atividades educativas grupais
18 Usa a linguagem adequada a cada usuário
19 Envolve o usuário no atendimento, estimulando sua
participação no planejamento dos cuidados prescritos
20 Pergunta ao usuário se tem dúvidas quanto às orientações
dadas
21 Faz feedback das orientações fornecidas

( )Sim
( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Não
( )Sim
( )Não
( )Sim
( )Não
Não se aplica ( )
( )Sim
( )Não
( )Sim
( )Não
( )Sim
( )Não
( )Sim
( )Não
( )Sim
( )Não
( )Sim
( )Não
( )Sim
( )Não
( )Sim
( )Não
( )Sim
( )Não
( )Sim
( )Não
( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

Observações complementares:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Apêndice F – Formulário para observação direta do atendimento realizado pelo
nutricionista

1 Chama o usuário pelo nome
2 Trata o usuário com respeito
3 Prescreve plano nutricional
4 Pergunta sobre as preferências alimentares do usuário
5 Orienta quanto à importância das mudanças no estilo de vida,
relacionadas à alimentação
6 Orienta quanto ao uso das medicações e sua relação com a
alimentação
7 Orienta quanto à importância das mudanças no estilo de vida,
relacionadas à atividade física
8 Confere realização de consulta médica
9 Encaminha para o médico especialista/generalista
10 Confere realização de consulta com o enfermeiro
11 Encaminha para o enfermeiro
12 Realiza e/ou participa,juntamente com outros profissionais,
de atividades educativas grupais
13 Usa a linguagem adequada a cada usuário
14 Envolve o usuário no atendimento, estimulando sua
participação no planejamento dos cuidados prescritos
15 Pergunta ao usuário se tem dúvidas quanto às orientações
dadas
16 Faz feedback das orientações fornecidas

(
(
(
(
(

)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim

(
(
(
(
(

)Não
)Não
)Não
)Não
)Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim

)Não
)Não
)Não
)Não
)Não

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

Observações
complementares:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Apêndice G – Formulário para observação direta do atendimento realizado pelo auxiliar
e técnico de enfermagem

1 Chama o usuário pelo nome
2 Trata o usuário com respeito
3 Verifica os níveis de pressão arterial
4 Verifica o peso
5 Verifica a altura
6 Mede a circunferência abdominal
7 Verifica os níveis de glicemia capilar
8 Entrega aos usuários medicamentos mediante prescrição
médica
9 Orienta quanto ao uso dos medicamentos prescritos

(
(
(
(
(
(
(
(

)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim

(
(
(
(
(
(
(
(

)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não
)Não

( )Sim

( )Não

10 Realiza e/ou participa,juntamente com outros profissionais,
de atividades educativas grupais
11 Usa a linguagem adequada a cada usuário
12 Envolve o usuário no atendimento
13 Pergunta ao usuário se tem dúvidas quanto às orientações
dadas
15 Faz feedback das orientações fornecidas

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

Observações complementares:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Apêndice H – Formulário para observação direta da verificação da pressão arterial,
realizada pelo auxiliar ou técnico de enfermagem

ETAPA 1:PREPARO DO PACIENTE PARA MEDIDA DA
PRESSÃO ARTERIAL
1.1 Explica o procedimento ao paciente, orientando que não fale e
descanse por 5-10 minutos em ambiente calmo
1.2 Mantém o paciente em repouso pelo menos 5 minutos em
ambiente calmo
1.3 Certifica-se que o paciente não está com a bexiga cheia
1.4 Certifica-se que o paciente não praticou exercícios físicos 60 a
90 minutos antes da aferição da pressão arterial
1.5 Certifica-se que o paciente não ingeriu bebidas alcoólicas,café
ou alimentos e não fumou 30 minutos antes
1.6 Mantém o paciente com as pernas descruzadas, pés apoiados no
chão, dorso recostado na cadeira e relaxado
1.7 Remove as roupas do braço no qual será colocado o manguito
1.8 Posiciona o braço na altura do coração,apoiado,com a palma da
mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido
1.9 Solicita que o paciente não fale durante a medida
ETAPA 2: PROCEDIMENTO DE MEDIDA DA PRESSÃO
ARTERIAL
2.1 Mede a circunferência do braço do paciente
2.2 Seleciona o manguito do tamanho adequado ao braço
2.3 Coloca o manguito sem deixar folgas acima da fossa cubital,
cerca de 2 a 3 cm
2.4 Centraliza o meio da parte compressiva do manguito sobre a
artéria braquial
2.5 Estima o nível da pressão sistólica (palpando o pulso radial,
inflando o manguito até desaparecimento do pulso, desinflando
rapidamente e aguardando 1 minuto antes da medida)
2.6 Palpa a artéria braquial na fossa cubital e coloca a campânula do
estetoscópio sem compressão excessiva
2.7 Infla rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível
estimado da pressão sistólica
2.8 Procede à deflação lentamente (velocidade de 2 a 4 mmHg por
segundo)
2.9 Determina a pressão sistólica na ausculta do primeiro som (fase
I de Korotkoff), que é um som fraco seguido de batidas regulares, e,
após, aumenta ligeiramente a velocidade de deflação
2.10 Determina a pressão diastólica no desaparecimento do som
2.11 Ausculta cerca de 20 a 30mmHg abaixo do último som para
confirmar seu desaparecimento e depois procede a deflação rápida e
completa
2.12 Espera 1 a 2 minutos antes de realizar novas medidas
2.13 Informa os valores da pressão arterial obtidos para o paciente.
2.14 Anota os valores da pressão arterial e membro

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

( )Sim
( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não
( )Não
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Apêndice I – Formulário para observação direta da verificação da glicemia capilar pela
auxiliar e técnica de enfermagem

1 Explica o procedimento ao usuário
2 Lava as mãos
3 Verifica se o aparelho de leitura está calibrado e pronto para o
procedimento
4 Coloca luvas de procedimento
5 Limpa a polpa digital de eleição do paciente com algodão embebido
no álcool a 70%
6 Coloca a fita reagente no aparelho e aguarda o surgimento da figura da
gota de sangue
7 Lanceta a polpa digital e coleta material na fita reagente, para a leitura
glicêmica
8 Aguarda o tempo necessário para que o aparelho realize a leitura
9 Pressiona o local da punção o suficiente para suspender o
sangramento
10 Realiza a leitura do índice glicêmico
11 Despreza o material utilizado na caixa Descarpack
12 Registra a taxa de glicemia capilar do usuário
13 Informa o resultado da glicemia capilar ao usuário

( )Sim
( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não
( )Não

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

(
(
(
(

(
(
(
(

)Sim
)Sim
)Sim
)Sim

)Não
)Não
)Não
)Não
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Apêndice J – Formulário para observação direta da medição da circunferência
abdominal realizada pelo auxiliar ou técnico de enfermagem

ETAPAS
1 Orienta o paciente sobre a realização do procedimento
2 Orienta o paciente a retirar a camisa/blusa/vestido, de forma que o
abdômen fique totalmente exposto
3 Posiciona o paciente com os pés na largura dos ombros e os braços
cruzados sobre o peito de forma descontraída
4 Localiza o ponto médio entre a parte inferior da costela e a parte
superior da crista ilíaca, para delimitação do ponto correto de medição
5 Posiciona a fita diretamente em torno do abdômen para que a borda
inferior da fita esteja posta sobre o ponto correto de medição
6 Certifica-se que a fita métrica está posicionada num plano horizontal,
em torno do abdômen
7 Certifica-se que haja tensão suficiente da fita na pele,no entanto, sem
causar recuo
8 Obtém a medida no final de uma expiração
9 Registra a medida obtida
10 Compartilha com o paciente o resultado da medida obtida

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não
( )Não
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Apêndice K – Formulário para observação direta da medição da altura, realizada pelo
auxiliar ou técnico de enfermagem

ETAPA 1: Checagem do equipamento
1 A haste de medição, acoplada à balança, deve estar reta,vertical,sem
curvas
2 Certifica-se que a haste de medição conjuntamente com a balança
mantém-se em superfície de piso duro,bem equilibrado
ETAPA 2: Procedimento de medição de altura
1 Orienta o usuário sobre a realização do procedimento.
2 Orienta o usuário a retirar as roupas exteriores pesadas ,enfeites de
cabelo e sapatos
3 Orienta o usuário a permanecer com suas costas para a haste de
medição da altura
4 Certifica-se se o usuário está ereto,com os dois pés unidos
5 Certifica-se se a cabeça do usuário está posicionada de modo que esta
olhe horizontalmente
6 Certifica-se se o esquadro de medição está acima da cabeça, fazendo
pressão suficiente para comprimir o couro cabeludo
7 Registra a altura medida
8 Informa ao usuário o resultado da altura obtida

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não
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Apêndice L – Formulário para observação direta da verificação do peso realizada pelo
profissional auxiliar ou técnico de enfermagem

ETAPA 1: Checagem do equipamento-balança antropométrica
para adultos
1.1 A balança está colocada sobre piso duro, com equilíbrio alinhado
1.2 Certifica-se que a balança está com a escala de medição calibrada- a
balança é equilibrada com os pesos deslizantes em zero e a barra de
equilíbrio alinhada
1.3 Corrige se necessário a calibração da balança
ETAPA 2: Procedimento de pesagem
2.1 Orienta o usuário sobre a realização do procedimento
2.2 Convida o paciente a retirar as roupas pesadas de cima (casaco,
chapéu, carteiras, bolsas, esvaziar bolsos) e sapatos
2.3 Mantém o usuário no centro da plataforma da balança com o peso
distribuído igualmente para ambos os pés
2.4 Move o feixe da balança de acordo com a graduação do possível
peso do usuário
2.5 Equilibra o feixe da balança para a mensuração do peso
2.6 Registra o peso de acordo com a resolução da escala da balança
2.7 Informa ao usuário o resultado do peso obtido

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim
( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não
( )Não
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Apêndice M – Formulário para observação direta do atendimento realizado pelo
recepcionista

1 Pergunta o nome do usuário
2 Passa a tratá-lo pelo nome
3 Trata o usuário com respeito e atenção
4 Usa a linguagem adequada a cada usuário
5 Envolve o usuário no atendimento
6 Checa e/ou realiza marcação da consulta na agenda de
atendimento
7 Encaminha o usuário para o atendimento do auxiliar ou técnico
de enfermagem
8 Em caso de demanda espontânea, realiza os encaminhamentos
necessários
9 Agenda os retornos de acordo com a solicitação dos
profissionais
10 Zela pela organização física da sala de recepção, mantendo os
prontuários e materiais de expediente em armários, devidamente
organizados

(
(
(
(
(
(

)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim
)Sim

( )Não
( )Não
( )Não
( )Não
( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

Observações complementares:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Apêndice N – Formulário para observação direta do atendimento realizado pelo auxiliar
de serviços gerais

1 Chama o usuário pelo nome
2 Trata o usuário com respeito
3 Usa vestimentas (fardamentos) e luvas de proteção no
desenvolvimento de suas atividades
4 Realiza limpeza diária do serviço (varrer,passar pano e espanar
os móveis)
5 Realiza limpeza quinzenal geral (espanar
portas,teto,ventiladores,além das atividades rotineiras) em
colaboração com outros funcionários
6 Executa descongelamento da geladeira de acordo com
necessidade e mantém a copa sempre organizada
7 Mantém o estoque de material de limpeza em quantidade
suficiente para a demanda do serviço
8 Zela pela manutenção da higiene geral do serviço,tendo o
cuidado de manter os baldes de lixo com sacos plásticos

( )Sim
( )Sim
( )Sim

( )Não
( )Não
( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

( )Sim

( )Não

Observações complementares:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

201

Apêndice O – Formulário para a obtenção das variáveis referentes número de
atendimento em saúde e atividades técnicas
Prontuário nº: ________________
VARIÁVEL

ANO DE ESTUDO

1 NÚMERO DE ATENDIMENTO EM
SAÚDE
1.1 Consultas médica
1.2 Consultas de enfermagem
1.3 Consultas do nutricionista
1.4 Atendimento auxiliar enfermagem/técnico de
enfermagem
2 ATIVIDADES TÉCNICAS
2.1 Medidas antropométricas
2.1.1 Peso
2.1.2 Altura
2.1.3 Índice de Massa Corpórea (IMC) –
valor
2.1.4 Circunferência abdominal (CA)-valor
2.2 Pressão arterial (PA)-valor
2.3 Glicemia capilar : valor
-Jejum(J)
Pós-prandial (PP)
2.4 Avaliação do pé: sim (S) ou não (N)
2.5 Exame do olho: sim (S) ou não (N)
2.6 EXAMES LABORATORIAIS
2.6.1 Hemoglobina A1c:valor
2.6.2 Colesterol total:valor
2.6.3 LDL colesterol (valor)
2.6.4 HDL colesterol: Sim (S) ou não (N)
2.6.5 Triglicerídeos: Sim (S) ou não (N)
2.6.6 Creatinina sérica: Sim(S) ou não (N )

2007

COM REGISTRO
2007
2008
2009

2008

2009

SEM REGISTRO
2007 2008 2009
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2.6.7 Ureia: Sim(S) ou não (N)
2.6.8 Proteinúria de 24 horas: Sim(S) ou não
(N)
2.6.9 Microalbuminúria: Sim (S) ou não (N)
2.6.10 glicemia plasmática (valor)
2.6.10.1 glicemia plasmática em jejum
2.6.10.2 glicemia plasmática pós-prandial
2.7 Registro da terapêutica não
medicamentosa
2.7.1 Alimentação: número de vezes
2.7.2 Atividade física: número de vezes
2.8 Registro da terapêutica
medicamentosa: número de vezes
2.9 Registro de educação contra o fumo:
número de vezes
2.10 Registro de estratégias educativas
grupais quanto ao tratamento
medicamentoso e não medicamentoso do
DM 2

Observações complementares:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Apêndice P – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os profissionais do serviço
Eu, Ana Maria Parente Garcia Alencar, sou enfermeira e aluna do Curso de
Doutorado em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Pretendo desenvolver uma
pesquisa sobre Avaliação do Serviço de Diabetes e Hipertensão do município de BarbalhaCE. Dessa forma, preciso do seu consentimento para realizar observações sobre o seu
atendimento aos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, utilizando um roteiro e filmagem.
Informo que você será observado em seis atendimentos ocorridos em dias diferentes ou não.
Asseguro que sua identidade será mantida em segredo e que somente eu e minha
equipe teremos acesso às informações colhidas. Você poderá retirar seu consentimento em
qualquer momento, o que não implicará prejuízo para você nem para o atendimento ao
paciente. Além disso, sua participação não acarretará riscos e não envolverá despesas, como
também gratificações. Porém, é muito importante, pois ajudará na melhoria da qualidade do
atendimento aos portadores de diabetes mellitus tipo 2.
Esclareço que será necessário você assinar este Termo de Consentimento em duas
vias, sendo que uma ficará comigo e a outra em seu poder.
Título do projeto: Avaliação da atenção

em diabetes mellitus no Centro de

Diabetes e Hipertensão do município de Barbalha-Ceará.

Endereço da responsável pela pesquisa: Ana Maria Parente Garcia Alencar
Instituição: Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará
Endereço: Rua Alexandre de Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo CEP: 60430160 /FortalezaCE
Telefones p/contato: 85-3366.8457/9986.4401
ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante sua participação no estudo,
dirija-se ao:
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará
Rua Coronel Nunes de Melo, 1127. Rodolfo Teófilo
Telefone: 3366.8338
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO
Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre minha
participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas
responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que minha participação implica, concordo em
dele participar e para isso DOU O MEU CONSENTIMENTO, SEM QUE PARA TAL
TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO.

Barbalha, ______/________/_________

Nome e assinatura do participante do estudo
__________________________________________
Nome e assinatura do pesquisador

DADOS DO PARTICIPANTE:
Endereço:
Telefone:
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Apêndice Q – Termo de fiel depositário
Eu, Adriana Maria Rocha e Silva Dantas, enfermeira e diretora, fiel depositário
dos prontuários e da base de dados desta instituição, Centro Integrado de Diabetes e
Hipertensão Dr. Giovanni Livônio Sampaio (CIDH), do município de Barbalha-Ceará,
declaro que a doutoranda Ana Maria Parente Garcia Alencar está autorizada a realizar
nesta instituição o projeto de pesquisa: Avaliação da atenção em diabetes mellitus tipo 2:
o caso do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão do município de Barbalha-Ceará,
sob a responsabilidade da orientadora Prof.ª Dr.ª Marta Maria Coelho Damasceno, cujo
objetivo principal é avaliar a estrutura, processo e resultado da atenção ao usuário com
diabetes mellitus no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão de Barbalha-Ceará.
Ressalto que estou ciente de que serão garantidos os direitos, entre outros
assegurados pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), de:
1) Garantia de confiabilidade, do anonimato e da não utilização das informações em
prejuízo dos outros.
2) Que não haverá riscos para os sujeitos da pesquisa.
3) Emprego dos dados somente para fins previstos nesta pesquisa.
4) Retorno dos benefícios obtidos através deste estudo para as pessoas e a
comunidade onde este foi realizado.

Informo ainda, que a pesquisa somente será iniciada após a aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal do Ceará, para garantir a
todos os envolvidos os referenciais básicos da bioética, isto é, autonomia, não maleficência,
benevolência e justiça.

Adriana Maria Rocha e Silva Dantas
Coordenadora do CIDH de Barbalha
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ANEXOS
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Anexo A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa

