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RESUMO 

  

O Diabetes Mellitus (DM) é considerado um problema de saúde pública, os principais 

fatores de risco para seu desenvolvimento são sedentarismo, excesso de peso, tabagismo e 

alimentação inadequada. A necessidade no desenvolvimento de estudos com ênfase na 

prevenção primária, controle da incidência e complicações do DM demonstra a 

importância deste estudo que teve como objetivo, traçar o perfil epidemiológico do 

paciente diabético usuário da rede pública no município de Diamantina- MG no decorrer 

do ano de 2015. Os dados foram coletados a partir de 112 prontuários armazenados nas 

ESFs deste município, onde se constatou que: aproximadamente 50% dos pacientes 

receberam cerca de 2 consultas ao ano (índice considerado baixo), a média de idade destes 

pacientes era de 63 anos sendo prevalente o sexo feminino e predomínio do diabetes tipo 

2, cerca de 60% destes foram classificados como acima do peso. Foram consumidos em 

média 5 medicamentos/dia por paciente; 10,7% apresentaram relatos de automedicação, 

30% dos pacientes entre 51-60 anos tiveram algum tipo de reação aos medicamentos. A 

politerapia foi o esquema terapêutico dominante, sendo a metformina associada com 

glibenclamida os hipoglicemiantes mais utilizados; aproximadamente 25% dos indivíduos 

tiveram alterações na dose do medicamento consumido no decorrer do estudo. Sobre as 

comorbidades, destacaram-se: hipertensão, acometendo cerca de 80% dos usuários e 

problemas oftalmológicos abrangendo 23% dos usuários. Houve elevado índice de 

pacientes com valor glicêmico alterado e deficiência no monitoramento através de 

análises laboratoriais. Ao todo 17 pacientes apresentaram diabetes de forma 

descompensada. Averiguou-se através dos dados deficiência na implantação de grupos de 

acompanhamentos coletivos assim como falhas nos registros por meio de prontuários, 

houve também limitação na disponibilidade da oferta de acompanhamento através de 

equipe multiprofissional. Tais análises trouxeram como conclusão a deficiência da equipe 

em fornecer atendimento integral aos usuários do SUS, com falhas na padronização de 

atendimento e implantação das normas preconizadas pelos protocolos fornecidos pela 

Secretaria de Estado da Saúde - Minas Gerais. Ressalta-se também a importância de se 

registrar os procedimentos o que propiciaria a continuidade de informações colaborando 

para um atendimento íntegro ao paciente. 

 

Palavras-chave: Diabetes mellitus, Atenção Primária, Prontuário, Farmacoepidemiologia, 

Sistema Único de Saúde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus (DM) is considered a public health problem, the main risk factors for 

its development are sedentary lifestyle, excess weight, smoking and inadequate diet. The 

need in the development of studies with emphasis on primary prevention, control of the 

incidence and complications of DM demonstrates the importance of this study that 

aimed to trace the epidemiological profile of the diabetic patient user of the public 

network in the municipality of Diamantina-MG during the year Of 2015. Data were 

collected from 112 records stored in the FHS of this municipality, where it was found 

that: approximately 50% of the patients received about 2 visits per year (index 

considered low), the mean age of these patients was 63 Being prevalent the female 

gender and predominance of type 2 diabetes, about 60% of these were classified as 

overweight. An average of 5 medications / day per patient were consumed; 10.7% 

presented reports of self-medication, 30% of patients between 51-60 years had some 

type of reaction to the medications. Polytherapy was the dominant therapeutic regimen, 

with metformin associated with glibenclamide being the most commonly used 

hypoglycemic agents; Approximately 25% of subjects had changes in the dose of the 

drug consumed during the study. On comorbidities, hypertension, affecting about 80% 

of users and ophthalmological problems, were observed, covering 23% of users. There 

was a high index of patients with altered glycemic value and deficiency in monitoring 

through laboratory analysis. Overall, 17 patients presented with decompensated diabetes. 

It was found through the data deficiency in the implantation of groups of collective 

follow-ups as well as failures in the registries by means of medical records, there was 

also limitation in the availability of the offer of accompaniment through 

multiprofessional team. These analyzes led to the conclusion of the team's failure to 

provide comprehensive care to SUS users, with failures in standardization of care and 

implementation of the standards recommended by the protocols provided by the State 

Health Department - Minas Gerais. It is also important to register the procedures, which 

would allow for the continuity of information, collaborating for a complete care to the 

patient. 

Key words: Diabetes mellitus, Primary Care, Medical Record, Pharmacoepidemiology, 

Single Health System. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, houve uma importante mudança no perfil da mortalidade na 

população brasileira, com aumento dos óbitos causados por doenças crônicas degenerativas e de 

causas externas. As doenças cardiovasculares são as causas mais comuns de morbidade e 

mortalidade em todo mundo, e entre seus fatores de risco, encontram-se o Diabetes Mellitus 

(DM) e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (PAIVA et al., 2006).  

O termo DM inclui um grupo heterogêneo de transtornos metabólicos que apresenta 

em comum, a hiperglicemia que surge em decorrência da deficiência na secreção de insulina, de 

defeitos em sua ação ou de ambos os fenômenos (SILVA, 2016). 

Considerado um importante problema de saúde pública, o DM é bastante prevalente 

na população mundial e está associado a complicações que comprometem a produtividade e 

qualidade de vida dos pacientes, além de envolver altos custos no seu tratamento e de suas 

complicações (OLIVEIRA et al., 2010). A frequência e a severidade das complicações do DM 

não controlado têm exigido investimentos públicos cada vez maiores, pacientes com 

complicações macro e microvasculares apresentam gastos três vezes maiores que os sem 

complicações (GUIDONI, 2009). 

Estima-se que nos países em desenvolvimento, como Brasil, cerca de 30% dos 

recursos em saúde são destinados à aquisição de medicamentos. Tal impacto sobre o sistema 

público traz a necessidade de se investir em programas com objetivo de reduzir o desperdício e o 

uso irracional de medicamentos (TOURINHO et al, 2008). De acordo com os dados da 

Organização Mundial da Saúde, 50% de todos os medicamentos utilizados no mundo são 

prescritos, dispensados, vendidos ou usados de maneira incorreta (WHO, 2016).  

A perspectiva equivocada de que o medicamento é o mais rápido e eficaz instrumento 

de tratamento das enfermidades, tem feito os mesmos serem utilizados e prescritos largamente e 

muitas vezes de forma indiscriminada (ROMAGNOLI, 2009). Tal fato demonstra que a 

utilização dos medicamentos principalmente em pacientes portadores de doenças crônicas como o 

DM precisa ser monitorada para identificar fatores que possam minimizar essa discrepância 

(GUIDONI, 2010). 

O Brasil vem passando por diversas mudanças na estrutura do Sistema Único de 

Saúde (SUS), particularmente, a partir de 1994, com a implantação do Programa Saúde da 

file:///C:/Users/User/Desktop/PROJETO/projeto%2029.doc%23_ENREF_8
file:///C:/Users/User/Desktop/PROJETO/projeto%2029.doc%23_ENREF_7
file:///C:/Users/User/Desktop/PROJETO/projeto%2029.doc%23_ENREF_4
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Família (PSF), atualmente ampliado para Estratégia Saúde da Família (ESF). O caráter 

estruturante tem provocado nos sistemas municipais de saúde, um importante movimento no 

sentido de reordenar o modelo de atenção no SUS, melhorando a qualidade e acesso à Atenção 

Primária à Saúde (APS). A ESF traz como meta a busca por maior racionalidade na utilização dos 

demais níveis assistenciais, produzindo assim resultados positivos no que se refere à avaliação 

dos usuários, dos gestores e dos profissionais de saúde. (SILVEIRA  et al., 2010). 

Para que as ESFs realizem atendimento assistencial é necessário que o 

acompanhamento não seja de responsabilidade de apenas um dos profissionais do serviço e sim 

incorporado por toda equipe profissional responsável pelo acompanhamento das pessoas com 

diabetes, neste contato inicial serão identificadas as condições gerais bem como a fase do 

diagnóstico em que se encontram as informações que já têm sobre a doença, sua forma de 

enfrentar a situação apresentada assim como o contexto em que se depara (PAIVA et al, 2006). 

O acolhimento deve ser baseado em protocolos de atendimento que incluam 

avaliações regulares dos comportamentos de autocuidado para os quais cada pessoa foi orientada 

além de acompanhamento das metas de controle previamente estabelecidas entre paciente e 

equipe (SILVA, 2009). 

A equipe multiprofissional pode ser constituída de duas formas: aquela onde os 

profissionais de saúde exerçam suas funções de forma isolada, não mantendo uma estratégia 

educacional integrada e efetiva, e aquela onde há uma atuação conjunta dos profissionais nas 

diversas áreas de atuação, proporcionando uma intervenção diagnóstica, educacional e 

terapêutica de caráter integrado (PIMAZONI, NETO et al, 2011). 

 Quando um grupo é genuinamente interdisciplinar, intervenções são debatidas por 

todos os profissionais envolvidos, o que facilita definição de objetivos e linguagem comum da 

equipe. Portanto é essencial a construção de um modelo de atenção integral e de qualidade, 

centrado no aumento da resolutividade na rede básica, reduzindo a necessidade de 

encaminhamentos e aumentando o grau de responsabilização das equipes de saúde (GUIDONI et 

al., 2009).  

Embasando-se nisto, este estudo visa subsidiar a tomada de decisões que possam vir 

há contribuir para melhor efetividade do serviço. Uma vez que, apesar de se existir diversas 

pesquisas com tais abordagens, é importante conhecer a realidade local para que resultados 

possam ser utilizados para aprimoramento e intervenções nas ESFs do município em questão. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Sistema Único de Saúde 

 

A criação do SUS foi um marco histórico na sociedade brasileira, pois fez com que a 

sociedade civil participasse da formulação do sistema de saúde do Brasil, prevendo um acesso 

universal e equitativo às ações e serviços de saúde, independentemente do poder aquisitivo do 

cidadão. As leis 8080/90 e 8142/90 consagram os princípios da descentralização dos serviços de 

saúde e municipalização da gestão, definindo assim os papéis e atribuições dos gestores nas três 

esferas de atuação (GUIDONI, 2009).  

Desde sua criação, o SUS tem buscado reorientar o modelo de atenção, passando de um 

modelo considerado “curativista” para um modelo assistencial com ênfase na Atenção Básica 

(AB) e na saúde familiar. A estratégia atual é consolidar a ESF como porta de entrada prioritária 

do SUS, com intuito de resolver, ainda na AB cerca de 80% dos problemas de saúde mais 

prevalentes na população (SILVA, 2015).  

A organização das redes de atenção e da gestão do SUS ainda hoje se caracteriza por 

intensa fragmentação de serviços, programas, ações e de práticas clínicas, existindo incoerência 

entre a oferta de serviços e as necessidades de atenção. O modelo de atenção não tem 

acompanhado a mudança no perfil epidemiológico da população, na qual há ascensão das 

doenças crônicas, mostrando-se inadequado para enfrentar os desafios postos por essa situação de 

saúde (MENDES, 2011). 

O cuidado dos usuários com doenças crônicas deve ser prestado de forma integral, o 

modelo vigente que utiliza propostas de cuidado formatadas a priori, não tem obtido sucesso em 

suas condutas por não conseguir chegar ao singular de cada indivíduo e por impor olhares e 

fazeres que nada têm a ver com o usuário real, que está necessitando de atenção e de cuidado. 

Essa atenção integral somente será possível se o cuidado for organizado em rede, cada serviço 

deve ser repensado como um componente fundamental da integralidade do cuidado, como uma 

estação no circuito que cada indivíduo percorre para obter o acolhimento de que necessita 

(MALTA E MERHY, 2010). 

Nesse modelo de atenção, assume-se o desafio de efetivar uma base organizacional em 

redes que revigora os compromissos de uma gestão democrática, participativa e politicamente 
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comprometida, sem deixar correr em paralelo todo o processo de produção do cuidado que define 

a qualidade e o modelo de atenção ao usuário (PINTO, 2009). 

De acordo com o decreto nº 7.508, de 28 de Junho de 2011, as Redes de Atenção em 

Saúde (RAS) constituem-se em arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde, 

com diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articuladas de forma 

complementar e com base territorial, tendo diversos atributos, dentre eles, destaca-se: a AB 

estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, constituída 

de equipe multidisciplinar que cobre toda a população (BRASIL, 2011). 

A formação de redes integradas e regionalizadas de atenção à saúde tem se mostrado 

como forma de organização de sistemas de saúde eficaz para responder a alguns desses desafios 

estruturais e epidemiológicos, trazendo melhores resultados para os indicadores de saúde 

(MENDES, 2008). 

Avançar na qualificação da atenção e da gestão em saúde requer forte decisão dos gestores 

do SUS, enquanto protagonistas do processo instituidor e organizador do sistema de saúde. Uma 

das principais iniciativas que direcionaram as ações do Ministério da Saúde (MS) nesse sentido 

foi a publicação da Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a 

estruturação das RAS como estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas 

regiões de saúde e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, com vistas a 

assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e eficiência 

(OPAS, 2008).  

 

2.1.1 Estratégia de Saúde da Família 

 

Em 1994, o MS implantou o PSF com objetivo de proceder à reorganização da prática 

assistencial a partir da AB, em substituição ao modelo tradicional de assistência, o qual era 

orientado para a cura de doenças. Assim sendo, o PSF hoje denominado ESF pretende promover 

a saúde através de atuações básicas que possibilitam a incorporação de ações programáticas de 

forma mais abrangente. A dinâmica proposta pela ESF, centrada na promoção da qualidade de 

vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco, permite a identificação mais determinada 

e um melhor acompanhamento dos indivíduos diabéticos (PAIVA et al., 2006). 

file:///C:/Users/User/Desktop/PROJETO/projeto%2029.doc%23_ENREF_8


27 
 

As unidades de saúde, enquanto executoras da APS, constituem um modelo 

específico de atenção que envolve síntese de saberes e conexão de ações individuais e coletivas, 

com finalidades assistenciais, preventivas e educativas (BRASIL, 2007). Priorizando assim a 

família como fonte de desenvolvimento da saúde, caracterizada pelos hábitos e condições 

individuais e familiares. 

De acordo com esse modelo, assume-se que, para algumas condições de saúde, a APS 

oportuna e de boa qualidade pode evitar a hospitalização ou reduzir sua frequência. Isso significa 

que o cuidado deve ser resolutivo e abrangente, de forma que a referência se dará somente 

naqueles casos raros e incomuns que extrapolarem sua competência, sendo responsabilidade da 

APS, a coordenação do cuidado daqueles que utilizarem serviços em outros níveis e atenção, 

tornando-os integrado (SILVEIRA et al., 2010). 

Nesse sentido a equipe de AB deve organizar sua agenda de modo a contemplar a 

diversidade das necessidades de saúde da sua população. Deve ser garantido o acesso em casos 

de urgência, de demanda espontânea não urgente e de cuidado continuado/programado. Entende-

se por cuidado aquele ofertado a usuários que apresentam condições que exigem seu 

acompanhamento pela equipe de AB. As ofertas como, consultas, exames, procedimentos, são 

programadas com certa periodicidade, de acordo com a estratificação de risco e necessidade 

individuais daquele usuário (CAPORALE et al.,2006). 

O trabalho é realizado por equipe multidisciplinar composta por, no mínimo, um 

médico generalista ou médico de família, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem 

e de quatro a seis agentes comunitários de saúde (ACS) (OLIVEIRA et al.,2010). Estes 

profissionais de saúde devem estar atentos a diversos tipos de informações como, novos 

protocolos e interações medicamentosas, sendo então capazes de sugerir intervenções apropriadas 

aos pacientes, também é responsabilidade aplicar a literatura disponível e individualizar 

recomendações com base nos parâmetros específicos de um determinado paciente (HOEFLER, 

2005). 

A atenção para as pessoas com doenças crônicas envolve, necessariamente, a 

atenção multiprofissional. A equipe deve ser entendida enquanto agrupamento de 

profissionais que atende uma determinada população e que se reúne periodicamente 

discutindo os problemas de saúde dessa população e dos indivíduos. Nesse sentido, o trabalho 

se torna efetivo na articulação de profissionais de distintos núcleos, com seus saberes e 
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práticas específicas, no campo único de atuação para construção de estratégias conjuntas de 

intervenção (SILVA E DE SENA, 2008). 

Para o tratamento do portador de DM é imprescindível que ocorra a vinculação do 

paciente às unidades de atendimento, garantindo assim o diagnóstico e acesso às formas de 

tratamento, aliado ao atendimento por profissionais capacitados, uma vez que o diagnóstico e 

controle evitam complicações ou ao menos, retardam a progressão das já existentes (SILVA, 

2014). 

Assim, políticas, ações e serviços de saúde com atuação multiprofissional e 

interdisciplinar voltadas especificamente para esse grupo de pacientes são imprescindíveis. A 

estrutura do serviço, os profissionais envolvidos e a motivação do paciente podem determinar 

problemas quanto ao uso de medicamentos ou o surgir de complicações (ARAÚJO et al., 2011). 

 

2.1.1.2 Estratégia de Saúde da Família no município de Diamantina-Minas Gerais 

 

O município de Diamantina demonstrado no Mapa 1,situado na região central de 

Minas Gerais, possuía em 2015 uma população de 47.952 habitantes. Sua área territorial 

corresponde 4.679 km² e encontra-se inserido nas bacias dos rios Jequitinhonha e São Francisco 

(UMBELINO, 2015). 

As ESFs fornecem cobertura assistencial em cerca de 90% da população (SIAB, 

2015), onde de acordo com os dados obtidos oriundos do Cadastro Nacional de Estabelecimento 

da Saúde (CNE)S têm-se conforme a Tabela 1, o total de 13 ESFs, sendo 04 classificadas como 

zonas rurais, 07 classificadas como zonas urbanas e 02 consideradas como zonas mistas trazendo 

assim coberturas assistenciais rurais e urbanas. 

Tais ESFs são responsáveis por realizar o acolhimento e atendimento dos pacientes 

diabéticos, estas ações devem ser registradas por meio de prontuários, onde serão considerados 

documentos comprobatórios de todas as condutas realizadas, bem como a evolução do tratamento 

de cada usuário da APS.  
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Mapa 1- Bairros do município de Diamantina-MG. 

 

Fonte: UMBELINO, 2015. 
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Tabela 1- Unidades de saúde pertencente ao município de Diamantina- MG. 

Unidade de saúde (Urbana) CNES 

 

Bela Vista /Jardim Imperial 4040538 

Arraial dos Forros  4040341 

Diamante e Vida (Vila Operaria) 4040511 

Bom Jesus 2135825 

Viver Melhor (Rio Grande) 4040481 

Renascer (Rio Grande) 2135639 

Sempre Viva (Palha) 4040503 

  

Unidade de Saúde (Rural)  

Senador Mourão 4040554 

Desembargador Otoni 2135779 

Inhaí 2135817 

São João da Chapada 2135701 

  

Unidade de Saúde (Zona Mista)  

Cazuza 2135868 

Gruta de Lourdes 4040325 

  

Fonte: CNES, 2015. 

 

2.1.2 Prontuários 

 

A importância do registro em saúde teve seu início na prática clínica, na qual os 

profissionais de saúde identificaram a necessidade de recorrer à história clínica e evolutiva para 

acompanhamento dos doentes. É uma importante estratégia para decisão clínica e gerencial, para 

apoio à pesquisa e formação profissional, atualmente o registro é considerado critério de 

avaliação da qualidade da prestação de serviço de saúde. (VASCONCELLOS et al., 2008). 

Tais registros trazem como propósito a contribuição para a reorganização da prática 

assistencial e estabelecem um novo processo de trabalho, visando melhoria da APS. Embora a 
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legislação vigente estabeleça obrigatoriedade do prontuário pelos serviços de saúde, é fato o 

desconhecimento de alguns profissionais e de gestores quanto à relevância, à utilidade e à 

aplicabilidade desse instrumento (DA SILVEIRA et al., 2014). 

Os sistemas de informação, como o uso do prontuário eletrônico, fornecem subsídios 

precisos para a estratificação de risco da população, planejamento e acompanhamento do cuidado 

na RAS, favorecendo também a comunicação entre AB e os diferentes pontos de atenção. A 

resolução Conselho Federal de Medicina (CFM)-1638, a deliberação Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN)-MG 135/2000 e a resolução do Conselho Federal de Odontologia (CFO)-

042/2003 estabelecem como componentes obrigatórios do prontuário: 

- Identificação do usuário: nome completo, data de nascimento, sexo, nome da mãe, 

naturalidade (cidade/estado), endereço completo. 

- Anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos 

resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado. 

- Nos usuários internados: evolução diária, com data e hora, discriminação de todos 

os procedimentos os quais o mesmo foi submetido e identificação dos profissionais que os 

realizaram. 

- Nos prontuários em suporte de papel, é obrigatória a legibilidade da letra do 

profissional que atende ao paciente, assim como a assinatura e o respectivo número do Conselho 

de Classe. 

- Nos casos emergenciais, nos quais seja impossível a coleta de história clínica do 

usuário, deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos realizados e que 

tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra unidade (SAMPAIO et al., 2010).  

O preenchimento correto dos prontuários irá servir como norteamento das condutas 

que se deve tomar com o paciente, os dados contidos nos prontuários servirá de base para 

encaminhamentos e atendimentos especializados como os ofertados pelo HIPERDIA. 

 

2.1.3 HIPERDIA 

 

Ensejando aumentar a prevenção, diagnóstico e controle da HAS e do DM, com 

intuito de reduzir as internações, a procura por pronto atendimento, os gastos desnecessários 

causados por complicações evitáveis, aposentadorias precoces e a mortalidade cardiovascular, o 
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MS implantou, no ano 2000, o Plano de Reorganização da Atenção à HAS e ao DM 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). Dois anos após foi disponibilizado um sistema 

informatizado de cadastro e acompanhamento da morbimortalidade, e o Sistema de Gestão 

Clínica de HAS e DM da AB (SISHIPERDIA), onde não houve a obrigatoriedade em utilizar o 

sistema, porém houve a recomendação para que se institua o cadastramento (TOSCANO, 2004). 

No ano de 2008, foram cadastrados no programa SISHIPERDIA 34.725 novos pacientes com 

DM e 526.762 com HAS no Brasil (MS, 2009). 

Todo usuário do SUS portador de DM deve ser encaminhado ao Centro de HAS e 

DM pela APS, conforme critérios específicos que seguem o Protocolo Clínico da Secretaria de 

Estado da Saúde de Minas Gerais (Figura 1) (SES/MG, 2013): 

 

Figura 1- Critérios de encaminhamento para Centro HIPERDIA de Referência Secundária. 

 Deverão ser encaminhados ao Centro HIPERDIA de Referência Secundária:  

 Usuários com DM tipo 1,  

 Usuário com DM tipo 1 ou tipo 2 com diagnóstico de perda de sensibilidade 

protetora plantar confirmado e/ou alterações na avaliação vascular dos pés. 

 

Em relação ao DM tipo 2 entrarão como critérios para encaminhamento: 

 Usuário recém-diagnosticado + indicação de insulinização (glicemia de jejum 

acima de 300 mg/dl) + insulinização impossível de ser realizada na atenção primária 

(justificativa médica), 

 Baixa acuidade visual repentina, 

 Alto e muito alto grau de risco (segundo estratificação de risco), especialmente 

se em uso de insulina ou uso de antidiabético oral em dose plena e cuja insulinização 

seja impossível de ser realizada na APS (justificativa médica). 

 
Fonte: SES-MG, 2013. 

 

Cada doença pode ter uma estratificação de risco diferenciada. É fundamental 

construí-la de acordo com as especificidades da enfermidade, levando-se em conta não só os 

aspectos orgânicos, mas valorizando a capacidade de autocuidado, vulnerabilidade social, 

contexto local (gestão, equipe, apoio diagnóstico), entre outros (SES-MG, 2013). 
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A finalidade da estratificação de risco é classificar os usuários de determinado 

serviço de acordo com a gravidade da enfermidade. Essa classificação deve permitir a 

definição de uma série de ofertas que serão programadas de acordo com o nível em que se 

encontra o usuário. Ela serve para avaliar, organizar e garantir o atendimento a cada 

usuário, conforme sua necessidade (SES-MG, 2013). 

De acordo com os critérios e características clínicas, o paciente será classificado 

baseado no Escore de Risco de Framingham, demonstrado na Figura 2 (MS, 2006). 

 

Figura 2-Classificação de Risco Global, segundo Escore de Risco de Framingham. 

 

Fonte: BRASÍLIA - DF., 2006. 

 

Após a estratificação e análise dos critérios o paciente deverá ser encaminhado para o 

Centro HIPERDIA por meio de formulário próprio de referência, que, contém todos os dados e 

critérios de enquadramento do paciente (SES-MG, 2013).  

Nas Figuras 3 e 4 têm-se ilustrado o modelo do formulário de referência utilizado 

pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para encaminhamento dos pacientes ao Centro 

HIPERDIA 
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Figura 3- Formulário de Referência para o Centro de HIPERDIA (frente). 

 

Fonte: SES-MG, 2013. 
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Figura 4-Formulário de Referência para o Centro de HIPERDIA (verso). 

 

Fonte: SES-MG, 2013. 
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Vale destacar que o protocolo de estratificação de risco é uma ferramenta útil e 

necessária, porém não é suficiente para definir o risco ou a vulnerabilidade de determinada 

pessoa. Ele nem sempre privilegia os aspectos subjetivos, cuja compreensão é fundamental 

para a efetiva avaliação do risco e da vulnerabilidade de cada pessoa que procura o serviço de 

saúde; não substituindo assim o diálogo, o acolhimento do cidadão e de sua queixa para a 

avaliação do seu potencial de agravamento (SANTOS et al., 2015).  

Assim, possuir conhecimentos sobre aspectos como, hábitos, uso de 

medicamentos, possíveis interações, forma de referenciamento e demais fatores que possam 

afetar a vida daquele indivíduo, é fundamental para se realizar um acompanhamento 

adequado e fidedigno.  

 

2.2 Estudo da utilização de medicamentos 

 

O SUS foi o primeiro modelo brasileiro de sistema de saúde a adotar a Política de 

Assistência Farmacêutica (PAF) e implementar uma  Política Nacional de Medicamentos (PNM) 

como instrumentos estratégicos na formulação das políticas de saúde, possibilitando ao 

farmacêutico não só participar de maneira mais efetiva na saúde pública, mas também 

desenvolver formas específicas de tecnologias envolvendo os medicamentos e prestação de 

serviços de saúde (PAULISTA, 2010). Com o crescimento da importância de se relacionar tais 

aspectos, foi essencial desenvolver Estudos sobre a Utilização de Medicamentos (EUM) e 

consequentemente adentrar em áreas como a farmacoepidemiologia, constituindo assim uma 

ponte entre farmacologia, terapêutica, epidemiologia e a estatística; descrevendo a utilização e os 

padrões de prescrição dos medicamentos na população humana na pós-comercialização 

(GUIDONI, 2010). 

O EUM representa o ramo da farmacoepidemiologia que se destina ao 

acompanhamento da comercialização, distribuição, prescrição, dispensação e uso dos 

medicamentos em uma sociedade, com especial enfoque em suas consequências sanitárias, 

sociais e econômicas. Através dele, os hábitos de prescrição são avaliados e podem definir 

estratégias para a redução da quantidade e da intensidade dos efeitos indesejáveis provocados por 

interações medicamentosas e outros problemas relacionados ao uso de medicamentos. A análise 

file:///C:/Users/User/Desktop/PROJETO/projeto%2029.doc%23_ENREF_4


37 
 

de prescrições representa uma das possíveis fontes de informação sobre o consumo de 

medicamentos e seus problemas (PEREIRA et al., 2011). 

Para a realização dos EUMs é necessário aplicação de três áreas do conhecimento, 

representadas na Figura 5, dentre as quais: 

- Epidemiologia: necessária para auxiliar no entendimento dos amplos padrões de 

utilização do medicamento pela população, 

- Ciências Sociais: necessária na compreensão da percepção do indivíduo quanto ao 

uso do medicamento, 

- Farmacologia: necessária para investigar a segurança e eficácia dos medicamentos 

(GUIDONI, 2009). 

 

Figura 5- Abordagem Multidisciplinar dos Estudos da Utilização de Medicamentos. 

 

 

Fonte: GUIDONI, 2009. 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que, estudos 

farmacoepidemiológicos devam constituir uma prioridade na área de pesquisa relacionada a 

saúde, pois são úteis aos gestores, profissionais e usuários dos sistemas de saúde, já que 

comparam o funcionamento entre os serviços oferecidos, analisam determinados parâmetros da 

prescrição, além de identificar problemas de funcionamento desses sistemas propondo medidas e 

avaliando o impacto de uma possível intervenção, consequentemente reduzir custos sem a perda 

da qualidade do tratamento (CARNEIRO et al., 2000). 
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Sendo considerados menos onerosos, os EUM são reconhecidos por serem rápidos e 

metodologicamente aplicáveis para enfermidades que apresentam fatores específicos, como DM, 

visto que o tratamento é principalmente farmacológico. Além disso, é reconhecido que existe uma 

alta proporção de diabéticos não diagnosticados, os quais são ignorados por esses estudos, bem 

como os indivíduos que controlam essa patologia por medidas não farmacológicas (GUIDONI, 

2009).  

Devido a essa realidade, os EUM tornam-se fundamentais para detectar situações de 

risco à população e monitorar o consumo dos medicamentos, fazendo com que se incentive o uso 

racional de medicamentos e a utilização de padronizações dadas pelo SUS como suporte à 

assistência farmacêutica, empregando o uso de listas oficiais de medicamento como a Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

 

2.2.1 Relação nacional de medicamentos 

 

O Brasil e outros países em desenvolvimento, a partir da década de 1970, 

preocupados com o acesso aos medicamentos para a população de baixo poder aquisitivo, 

tentaram desenvolver programas governamentais que garantissem a disponibilidade dos 

medicamentos prioritários. Apesar de muitos dos programas implantados pelo governo não terem 

sucesso, os esforços para garantir os medicamentos essenciais à população geraram o surgimento 

da RENAME em 1978 e dos formulários ou guias terapêuticos – que padronizam os 

medicamentos utilizados, diminuindo custos e possibilitando melhor atendimento (DE MELO  et 

al., 2006).  

A PNM, primeiro documento norteador para a AF e política de medicamentos 

publicados pós-criação do SUS, estabeleceu entre suas diretrizes e prioridades a adoção e revisão 

permanente da RENAME, considerando-a como ferramenta imprescindível para promoção do 

uso racional de medicamentos (RENAME, 2014). A divulgação da RENAME e a internalização 

do seu uso no cotidiano das ações de saúde, impõe-se como ferramenta importante para garantir o 

acesso aos medicamentos buscando assim obtenção dos resultados esperados com a 

farmacoterapia instituída e promovendo o uso racional dos medicamentos (OLIVEIRA et al., 

2010). 
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A RENAME desempenha ainda importante papel orientando a política pública de 

desenvolvimento científico e tecnológico, a fim de dotar o país de capacidade de desenvolver e 

produzir os medicamentos para atender às necessidades do SUS. Como parte do processo de 

qualificação da AF no SUS, em cada edição é possível ver a revisão e a harmonização da 

descrição de fármacos e das formas farmacêuticas entre os componentes da AF (RENAME, 

2014) 

Tais componentes são divididos entre: especializado, estratégico e básico. Onde o 

componente especializado foi criado em 1982 como “Medicamentos de Dispensação 

Excepcional”, caracteriza-se como uma estratégia da PAF, que tem por objetivo disponibilizar 

medicamentos para o tratamento de doenças específicas. Os componentes estratégicos são 

medicamentos utilizados em doenças com perfil endêmico e impacto sócio-econômico 

importante cujo controle e tratamento tenham protocolos e normas estabelecidas. No componente 

básico, estão os medicamentos destinados a APS, sendo adquiridos pelo governo do estado com 

recurso tripartite (RENAME, 2014).  

Dentro do componente básico encaixam-se os medicamentos utilizados para 

tratamento de doenças crônicas, como os antidiabéticos e os anti-hipertensivos. Estes 

medicamentos da RENAME são distribuídos através da farmácia básica. Para efetuar tal 

distribuição o município de Diamantina conta com uma farmácia onde seus medicamentos são 

disponibilizados gratuitamente (Tabela 2) (DIAMANTINA-MG 2015).  

 

Tabela 2- Antidiabéticos disponibilizados pela Farmácia Básica de Diamantina-MG. 

 Medicamentos básicos antidiabéticos 

orais 

 Glibenclamida - 5mg comprimido 

 Gliclazida - 30mg comprimido 

 Metformina - 850mg comprimido 

 Insulina NPH – 100 unidades por mL 

 Insulina Regular – 100 unidades por mL 

Fonte: DIAMANTINA-MG, 2015. 

O acesso desses medicamentos de forma gratuita aos pacientes crônicos como os 

diabéticos é considerado fator determinante para se ter um tratamento satisfatório. 
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2.3 Diabetes Mellitus 

 

A cada ano acrescentam-se 200 mil pessoas maiores de 60 anos à população 

brasileira, gerando uma demanda importante para o sistema de saúde. As doenças infecciosas que 

respondiam por 46% das mortes em 1930, em 2003 foram responsáveis por apenas 5% da 

mortalidade, dando lugar às doenças cardiovasculares, aos cânceres, aos acidentes e à violência. 

À frente do grupo das dez principais causas da carga de doença no Brasil, já estavam em 1998 o 

DM, a doença isquêmica do coração, a doença cérebro-vascular e o transtorno depressivo 

recorrente. Segundo a OMS, até o ano de 2020, as condições crônicas serão responsáveis por 

60% da carga global de doença nos países em desenvolvimento (MENDES, 2010).  

Em Minas Gerais, entre 2001 e 2009, as doenças crônicas não transmissíveis foram 

responsáveis por 51,5% dos óbitos, onde as taxas mais altas apresentadas foram o DM e a doença 

pulmonar obstrutiva crônica. Também, nesse período, a análise dos anos potenciais de vidas 

perdidas, importante indicador que avalia o impacto das diferentes causas de morte, mostra que 

ocorreu aumento na magnitude das doenças cerebrovasculares e da doença isquêmica do coração, 

sendo evidente a participação mais expressiva do DM (GERAIS, 2011). 

O DM vem tendo um aumento importante na sua incidência e prevalência, 

constituindo-se entre os principais fatores de risco populacional para as doenças cardiovasculares, 

motivo pelo qual representam agravos de interesse em saúde pública. Portanto as UBS como 

porta de entrada para todo o sistema devem garantir estratégias de prevenção, e atendimento aos 

cidadãos acometidos por essa patologia e suas complicações (SOUTO et al., 2009). 

Os indivíduos portadores de DM, quando comparados aos indivíduos sem 

diagnóstico, utilizam mais recursos hospitalares, como atendimento ambulatorial, visitas médicas, 

consulta a outros profissionais de saúde, atendimentos de urgência e emergência e prescrição de 

medicamentos e suprimentos (GUIDONI et al., 2010). 

A atual classificação do DM inclui quatro classes clínicas e pode ser vista na Figura 6, 

porém as duas principais formas se dividem em, tipo 1 (DM1), que aparece principalmente na 

infância ou na adolescência, devido à destruição das células beta de natureza autoimune ou 

idiopática, ocasionando deficiência de insulina, requerendo reposição do hormônio; e  tipo 2 

(DM2) é a mais frequente, e corresponde a aproximadamente 85,0-90,0% dos casos, aparece 

insidiosamente, principalmente em adultos (SBD, 2007). 
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Figura 6- Classificação do Diabetes Mellitus. 

 

Fonte: SES-MG, 2013. 

 

Clinicamente, os sinais decorrentes da hiperglicemia incluem um ou mais sintomas 

como poliúria, polidipsia, perda de peso, polifadiga, visão embaçada, prurido, aumento da 

susceptibilidade a infecções, entre outros; o paciente poderá apresentar também consequências 

agudas como a cetoacidose metabólica (OLIVEIRA et al., 2010). 

Medidas preventivas como acompanhamento laboratorial, nutricional e controle de 

comorbidades são capazes de reduzir significativamente a morbimortalidade por DM, por isso 

constituem prioridades para a saúde pública no mundo. Segundo o MS e a SBD, a prevenção 

pode ser realizada mediante a identificação de indivíduos em risco (prevenção primária), 

identificação de casos não-diagnosticados (prevenção secundária) e pelo tratamento dos 

indivíduos já afetados pela doença, visando prevenir complicações agudas e crônicas (prevenção 

terciária) (FERREIRA, 2009).  
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2.4  Acompanhamento laboratorial 

 

O diagnóstico e monitoramento do DM são feitos através do exame clínico, associado 

a exames laboratoriais. Onde tem-se como opção para análise laboratorial: glicemia capilar em 

jejum de 8-12 horas, hemoglobina glicada, teste de tolerância à glicose (o paciente ingere 75mg 

de glicose por via oral, e a glicemia é aferida 2 horas depois) e glicemia randômica (aferição da 

glicemia em qualquer horário, sem jejum) (Tabela 3) associada à presença de sinais e sintomas do 

DM, como polifagia, polidpsia, poliúria e perda de peso inexplicável. O diagnóstico de diabetes é 

feito após dois exames fora dos padrões, realizados em dias diferentes (LAMSTER et al., 2008; 

ADA, 2014; SBD, 2009).  

 

Tabela 3- Exames utilizados para diagnóstico do DM 

Teste Pré-diabetes Diabetes 

 

 

Glicemia em jejum (8-12h) >100 mg/dL > 126 mg/dL 

Hemoglobina glicada (A1C)  >6,5% 

Tolerância à glicose (75mg/2horas) 140-199 mg/dL > 200 mg/dL 

Testes randômicos + sinais e sintomas  > 200 mg/dL 

Fonte: SBD, 2009. 

 

Através dos testes utilizados para diagnóstico é possível realizar também o 

monitoramento quanto ao tratamento farmacológico e não farmacológico por meio de valores 

como a glicemia, que refletem o nível glicêmico atual e instantâneo no momento exato do teste, ou 

com testes como de hemoglobina glicada que são capazes de refletir a glicemia média pregressa 

dos últimos dois a quatro meses (SBD, 2009). 

 

2.5 Tratamento farmacológico e não farmacológico do paciente diabético 

 

A combinação da modificação do estilo de vida junto ao tratamento farmacológico 

pode ser requerida na maioria dos pacientes com risco de desenvolver eventos como os 

cardiovasculares (TOBE et al., 2011). Porém, o tratamento farmacológico deve ser empregado 

quando não há adequada resposta às medidas não farmacológicas e ainda, quando a situação do 
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paciente demande por sua utilização, independentemente de qualquer outra medida terapêutica 

(SBC, 2010; SBD, 2009). 

O tratamento não medicamentoso deve ser iniciado logo após o diagnóstico e de 

preferência, deve perdurar por toda a vida do paciente. Segundo a OPAS (2008), as 

medidas não farmacológicas compreendem três aspectos básicos: plano de alimentação, 

exercício físico e hábitos saudáveis. Essas medidas ajudam não somente no cuidado do DM, 

mas também das outras comorbidades altamente associadas, como a HAS, dislipidemia e 

obesidade. 

Para o tratamento do DM1, a escolha da terapia é consideravelmente simples, pois 

todos os pacientes necessitam de insulina. Entretanto, a escolha de qual tipo de insulina a ser 

utilizada é um problema considerável, envolvendo fatores como idade, níveis glicêmicos e 

adesão ao tratamento prescrito (SBD, 2009). Na Tabela 4 estão apresentados os tipos de 

insulina e seus respectivos picos de ação e duração. 

 

Tabela 4- Tipos de insulina, períodos de ação e duração. 

Tipos de insulina Início de 

ação 

Pico de ação Duração 

total 

Rápida Regular 30 a 60  

minutos 

 

 

 

2 a 4 horas 6 a 9 horas 

Ultrarrápida Aspart 

Lispro 

Glusina 

10 a 15 

minutos 

30 a 90 

minutos 

3 a 4 horas 

Ação 

intermediária 

 

 

NPH 1 a 2 horas 3 a 8 horas 12 a 15 horas 

Insulina basal Detemir 

Glargina 

1 a 2 horas 

1 a 2 horas 

Sem pico 

Sem pico 

24horas 

20 horas 

Pré-misturadas 75/25 NPH/lispro 

70/30 NPH/regular 

30 a 60 

minutos 

10 a 15 

minutos 

 

3 a 8 horas 

30 minutos a 

8 h 

12 a 15 horas 

12 a 15horas 

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2009. 
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Nos pacientes portadores de DM2 procura-se iniciar o tratamento com medidas 

não farmacológicas. Entretanto, devido à progressão natural e, frequentemente, ao 

diagnóstico tardio da enfermidade, muitos indivíduos não conseguem controlar a glicemia 

apenas com tais medidas e, portanto, devem iniciar a terapia medicamentosa para auxiliar na 

normalização dos níveis glicêmicos em associação com as condutas não medicamentosas. 

Estima-se que aproximadamente 10,0 a 40,0% dos recém-diagnosticados apresentam sinal 

ou sintomas de complicações, caracterizando diagnóstico tardio (UKPDS, 1998). 

Para tratar DM são necessárias diferentes classes terapêuticas, a Sociedade Brasileira 

de Diabetes (SBD, 2016), preconiza medicamentos utilizados com intuito de se controlar os 

níveis glicêmicos bem como doses recomendadas, trazendo definição dos agentes antidiabéticos 

orais sendo, substâncias que quando ingeridas, têm a finalidade de baixar a glicemia e mantê-la 

normal (jejum < 100 mg/dl e pós-prandial < 140 mg/ dl). Além disso, muitas vezes são 

necessários outros medicamentos para estes pacientes como o uso de agentes modificadores de 

lipídios, como as estatinas, e o uso de antiagregantes plaquetários, como o ácido acetil salicílico 

(SBC, 2010; SBH, 2005; SBD, 2009). Neste contexto, os pacientes portadores destas doenças são 

frequentemente polimedicados.  

A prática da polimedicação, ou seja, o uso de dois ou mais medicamentos, é um dos 

fatores que tem se mostrado associado à maior complexidade dos regimes terapêuticos, e ao 

aparecimento bem como ao tratamento do surgimento de comorbidades. Sendo assim, entre 

idosos tem sido frequente o emprego de medicamentos que atuam diferentes locais como o 

sistema cardiovascular além daqueles que atuam no trato alimentar e metabolismo, sobretudo 

medicamentos usados no diabetes (ACURCIO et al., 2009). 

 

2.6 Comorbidades associadas ao diabetes mellitus 

 

O DM está relacionado à importante queda na qualidade de vida e, sem dúvida, 

representa um desafio entre os problemas de saúde no século 21. As complicações decorrentes da 

doença relacionam-se a elevados custos para o sistema de saúde, bem como à elevada 

morbimortalidade, à redução da expectativa de vida, à perda de produtividade no trabalho e à 

aposentadoria precoce (HARRIS, 2000). 
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As consequências do DM em longo prazo incluem alterações que levam a disfunção, 

dano ou falência de vários órgãos. As complicações crônicas incluem a nefropatia, com possível 

evolução para insuficiência renal crônica, a retinopatia, com a possibilidade de cegueira e 

neuropatia, com risco de úlceras nos pés, amputações e manifestações de disfunção autonômica, 

incluindo disfunção sexual (SBD, 2006).  

Apesar de ainda não estar totalmente definida a fisiopatologia das complicações 

crônicas do DM, a evolução dessas lesões está intimamente relacionada aos danos causados pela 

hiperglicemia e outras condições associadas, tais como a HAS e dislipidemia. Intervenções 

intensivas e de longo prazo sobre os múltiplos fatores de risco diminuem a incidência de eventos 

tanto micro quanto macrovasculares em cerca de 50% (GERAIS, 2011). 

O controle eficaz dos fatores de risco ou comorbidades relacionadas ao DM pode 

prevenir ou pelo menos retardar a evolução da doença cardiovascular nesse grupo de indivíduos. 

Para tanto, sugere-se que sejam realizadas modificações no estilo de vida, como o consumo de 

alimentação saudável, a prática regular de exercícios físicos e também a cessação do tabagismo. 

Ainda merecem destaque na prevenção da doença cardiovascular em diabéticos o manejo da 

Pressão Arterial (PA), da dislipidemia e do monitoramento do pé diabético, evitando dessa forma 

o aparecimento de fatores secundários associados ao diabetes (SES-MG, 2013). 

 

2.7 Exame do pé diabético 

 

O pé diabético representa um estado fisiopatológico multifacetado; caracterizado por 

úlceras que surgem nos pés da pessoa com diabetes e ocorrem como consequência de neuropatia 

em 90% dos casos. As úlceras decorrem geralmente de traumas e se complicam com gangrena e 

infecção, ocasionados por falhas na cicatrização e podem resultar em amputação, quando não se 

institui tratamento precoce e adequado (OCHOA-VIGO et al., 2006).  

Segundo a Associação Americana de Diabetes (2012) a preconização é que sejam 

seguidos critérios básicos na avaliação do pé diabético. Pode-se observar a avaliação de acordo 

com a história clínica e o detalhamento dos sintomas baseados nos antecedentes (Tabela 5). 
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Tabela 5- Avaliação dos pés diabéticos baseada na Associação Americana de Diabetes. 

 

Item Detalhamento 

História clínica  Antecedentes de ulceração ou amputação; 

 Sintomas vasculares;neuropáticos; 

 Diminuição da acuidade visual; 

 Tabagismo; rotina de cuidados com os pés. 

Inspeção  Integridade da pele; deformidade músculo-esqueléticas. 

Avaliação vascular  História de claudicação; palpação de pulsos pediosos. 

Avaliação 

neurológica 

 Avaliação da sensibilidade tátil. 

 Avaliação da sensibilidade dolorsa: pino ou palito; 

 Avaliação sensibilidade vibratória: diapasão de 128 Hz; 

 Avaliação limiar de percepção vibratória: bioestesiômetro; 

pesquisa de reflexo Aquilleu. 

Teste de 

sensibilidade  

 

Fonte: ADA, 2012. 

Diante de tais fatos expostos é necessário assim conhecer o perfil e o tipo de 

atendimento ofertado ao paciente diabético pelo SUS, a fim de se fazer com que tais pacientes 

tenham qualidade de vida através de um monitoramento adequado. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar o perfil do paciente diabético que faz uso da rede pública de saúde do 

município de Diamantina- MG no decorrer do ano de 2015.  

 

3.2 Objetivos específicos 
  

 Averiguar quanto ao lançamento de dados via prontuário. 

 Demonstrar perfil sócio demográfico da população em estudo. 

 Avaliar os dados sociais. 

 Demonstrar a faixa etária dos pacientes 

 Analisar índice de massa corporal  

 Demonstrar o tipo de diabetes 

 Evidenciar as análises laboratoriais 

 Relatar comorbidades e monitoramento do pé diabético. 

 Descrever o acesso à atenção Primária, Secundária e Terciária. 

 Evidenciar os tipos de atendimento ofertados. 

 Demonstrar atendimento multiprofissional recebido. 

 Expor as informações em relação a adesão dos usuários do Sistema Único de Saúde de 

acordo com: 

 Quantidade de medicamentos; 

 Relação do uso de medicamentos com o gênero; 

 Automedicação; 

 Reações adversas a medicamentos; 

 Orientações sobre o uso de medicamentos; 

 Monoterapia x politerapia; 

 Medicamentos consumidos; 

 Prescrições não padronizadas; 

 Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.  
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4.MÉTODO 

 

4.1 Populações de estudo 

 

Foram encontrados 918 diabéticos por meio da ficha A do Sistema de Informação de 

Atenção Básica (SIAB) (Figuras 7 e 8), onde através desta é realizado o cadastro dos usuários das 

áreas abrangentes a determinada UBS. 

A Ficha A deve ser preenchida nas primeiras visitas realizadas pelo ACS às famílias 

de sua área de cobertura. Durante a visita deve-se preencher uma ficha por família; as 

informações recolhidas, identificação da família, cadastro de todos os seus membros, situação de 

moradia e outras informações adicionais, permitem à equipe de saúde conhecer as condições de 

vida das pessoas da sua área de abrangência e planejar suas intervenções e o acompanhamento 

contínuo (SIAB, 2015). 

 

Figura 7- Ficha A do Sistema de Atenção Básica (frente). 

 

Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_siab2000.pdf acesso em 14/10/2015 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_siab2000.pdf
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Figura 8- Ficha A do Sistema de Atenção Básica (verso) 

 

Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_siab2000.pdf acesso em 14/10/2015 

 

4.2 Delineamento amostral 
 

O estudo epidemiológico caracterizou-se como, descritivo de natureza quali-

quantitativa, seguido de uma abordagem complementar a fim de estabelecer uma melhor 

compreensão dos dados coletados.  

O cálculo do tamanho amostral dos prontuários dos pacientes diabéticos cadastrados 

na zona urbana do município de Diamantina-MG em 2015 dotou-se através da amostragem 

estratificada proporcional baseada na metodologia de Soares (2002) (Equação 1). O número 

absoluto de diabéticos foi obtido por meio do programa SIAB. 

 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_siab2000.pdf
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Estabeleceu-se a proporção de cada estrato na amostra total através da identificação 

dos subgrupos de diabéticos cadastrados em cada ESF, calculou-se a amostragem estratificada 

proporcional para definir na mesma proporção em que estão representados na população total de 

diabéticos os sujeitos de cada estrato que irão integrar as amostras (Tabela 6). 

As amostras estratificadas proporcionais foram obtidas a partir da Equação 1:  

 

Equação 1- Fórmula de amostragem estratificada proporcional. 

       ∑ =
1𝑊ℎ𝑝ℎ (1−𝑝ℎ) 

𝑒2
𝐿
ℎ             (Eq. 1) 

 
Fonte: SOARES, 2002. 

  

Através dos cálculos encontrou-se: 

 

Tabela 6- Cálculo da população pesquisada. 

ESF  Total de 

Diabéticos ** 

Total de 

Pacientes 

Pesquisados 

Arraial 147 24 pacientes 

Bela Vista e 

Cidade Nova * 

79 

36             

14 pacientes 

01 paciente 

Bom Jesus 113 14 pacientes 

Cazuza 54 03 pacientes 

Gruta  de 

Lourdes 

52 03 pacientes 

Palha 121 16 pacientes 

Renascer 105 12 pacientes 

Vila Operária 108 13 pacientes 

Viver Melhor 103 12 pacientes 

Total 918 112 pacientes 

*Possuem um mesmo CNES sendo assim contabilizadas juntas. 

** Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/siab2000.pdf acesso em 14/10/2015 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_siab2000.pdf
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Diante do estrato amostral, foi estudado o total de 112 prontuários dos pacientes 

diabéticos. Levando em consideração o conceito de prontuário apresentado pelo MS (2011) onde 

diz que: “Prontuário é todo acervo documental padronizado, organizado e conciso referente ao 

registro dos cuidados prestados ao paciente e também os documentos relacionados a essa 

assistência”, analisou-se em cada prontuário todos os dados escritos por todos os profissionais 

durante o decorrer do ano de 2015. 

 

4.3 Coleta e análise de dados 

 

A coleta dos dados foi organizada através de uma ficha padronizada de elaboração 

própria conforme apresentado nas Figuras 9 (frente) e 10 (verso). 

 

Figura 9- Ficha elaborada para pesquisa dos dados nos prontuários (frente). 

 

Fonte: Própria. 
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Figura 10- Ficha elaborada para pesquisa dos dados nos prontuários (verso). 

 

Fonte: Própria. 

 

4.4 Análise estatística 

 

 Após a coleta das informações nas unidades de saúde, tais dados foram levantados e 

tabulados em uma planilha eletrônica do Excel (2010).  

A análise descritiva foi realizada com base nos parâmetros preconizados pela Linha 

Guia para diabéticos do SUS (SES/MG, 2013). Para realização da determinação do perfil 

farmacoterapêutico utilizou-se como embasamento a RENAME - 9ª edição (RENAME, 2014). 

O estudo foi baseado em variáveis quantitativas e em qualitativas. Os testes 

estatísticos foram trabalhados através do programa R-COMANDER (Rcmdr X 64-324), os quais 

permitiram a quantificação, organização, construção de gráficos e tabelas dos dados. Explorou-se 

quando possível o valor da média e o desvio padrão, todos calculados através do programa R-

COMANDER. 
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4.5 Critérios de inclusão e exclusão dos pacientes. 

 

 Utilizou-se como critérios de inclusão de indivíduos no estudo: 

1. Pacientes portadores de diabetes tipo I ou II que realizaram consultas e/ou 

tratamento através de uma das unidades de saúde nas zonas urbanas ou mistas 

pertencentes ao SUS do município de Diamantina-MG no decorrer do ano de 

2015. 

2. Possuir cadastro no SIAB, e conter o prontuário disponível na respectiva ESF 

para consulta. 

  Os critérios de exclusão utilizados foram: 

1.  Pacientes não portadores de diabetes. 

2.  Pacientes que não possuíam prontuários disponíveis e/ou que não receberam 

atendimento no ano de 2015. 
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5.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Prontuário ilegível   

 

É fundamental o preenchimento adequado dos dados no prontuário pelos 

profissionais da ESF, pois estes contêm informações mínimas importantes para subsidiar a 

melhoria da qualidade no atendimento. Além disso, o seu preenchimento correto contribui para a 

realização de diagnóstico precoce, evitando assim possíveis complicações. Vale lembrar que o 

prontuário é um instrumento de comunicação que possibilita a continuidade do cuidado pela ESF. 

No âmbito da atenção primária, existe a necessidade de tornar o processo de registro 

de prontuários um procedimento informatizado, aumentando a confiabilidade das informações e 

diminuição da perda de dados (VASCONCELLOS; GRIBEL E MORAES, 2008). Um exemplo 

disso pode ser relatado através de 9 prontuários que apresentaram difícil interpretação devido à 

grafia ilegível, sendo necessário o auxílio da equipe das respectivas unidades para o 

entendimento dos dados (Tabela 7). Tal conduta pode trazer como resultado uma má 

interpretação das informações, algo que pode vir a comprometer o usuário com o recebimento de 

condutas incorretas. 

 

Tabela 7- Prontuários ilegíveis 

Ilegível N % 

Sim 09 8,0 

Não 103 92,0 

 112 100 

 

Uma alternativa segura e eficiente para o lançamento e arquivamento dos dados dos 

pacientes seria a implantação dos prontuários eletrônicos nas ESFs. Pois, além de fácil 

compreensão, a perda de algum anexo às pastas ou rasuras nos documentos ocasionados por 

possíveis fatores externos, quer seja por problemas de arquivamento ou pela de falta de 

anotações, fragilidades neste determinam prejuízos que podem atingir diretamente ao paciente 

(SAMPAIO E SILVA, 2010; SANTO E FERREIRA, 2012). 
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5.2 Perfil sócio-demográfico 

 

O município de Diamantina-MG possui aproximadamente 47 mil habitantes no 

ano de 2015 (DIAMANTINA-MG 2015). Segundo dados do SIAB, estima-se uma 

prevalência de 1,94% de portadores de DM no município em estudo, estimativa 

proporcionalmente inferior se comparado à prevalência mundial em 2006 que foi de 6% 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Uma possível explicação da baixa prevalência 

encontrada deve-se ao fato de muitos indivíduos desconhecerem a enfermidade, mesmo em 

países desenvolvidos como os Estados Unidos onde, aproximadamente 1/3 da população 

desconhece ser portadora do diabetes, não sendo assim condição exclusiva do Brasil. (ADA, 

2013). 

Tendo como embasamento tais estudos e outros mais encontrados na bibliografia 

brasileira, foi realizado um estudo com apoio em prontuários, em que foram analisados os 

prontuários dos  pacientes diabéticos que receberam acompanhamento no decorrer do ano de 

2015 nas ESFs de Diamantina-MG. Tais ESFs foram obtidas através do CNES e estratificadas de 

acordo com fundamento no programa SIAB, obtendo assim 7 ESFs na zona urbana e 2 ESFs de 

zona mista, nestas foram analisados e estratificados os pacientes moradores dos perímetros 

urbanos portadores de diabetes, explicitados através do Gráfico 1. 

 

Gráfico 1- Estrato dos pacientes diabéticos nas estratégias de saúde da família em Diamantina -2015. 
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Ao todo foram analisados 112 prontuários, onde a zona mista apresentou um menor 

número de estratificação com 06 prontuários, em contrapartida o maior número de prontuários 

analisados foi na ESF Arraial dos Forros, as demais ESFs apresentaram certa uniformidade. 

Para ser explicar tal variação deve-se levar em consideração que cada bairro tem uma 

característica epidemiologia diferente, sendo necessários estudos de associação entre todos os 

fatores que regem a saúde do indivíduo. 

  

5.3 Perfil Sócio-Demográfico 

 

Em análise ao estudo sobre o perfil social dos pacientes diabéticos a Tabela 8, 

demonstra o predomínio do sexo feminino na população. Com 1,8 vezes mais mulheres, onde 72 

pacientes são do sexo feminino e 40 pacientes do sexo masculino. A associação observada entre o 

sexo e a procura por serviço de saúde demonstra que, ser do sexo feminino foi um fator preditor 

de maior busca por assistência à saúde. Tais dados encontram-se semelhantes a estudos como o 

de Levorato et al. (2014) onde este observou que, as mulheres buscaram os serviços de saúde 1,9 

vezes mais em relação aos homens. Outro estudo feito por Ribeiro (2005) mensura com 

magnitude 2,4 vezes mais a prevalência do sexo feminino em relação ao sexo masculino. 

 

Tabela 8- Características sociais dos pacientes diabéticos 

Variável N % 

Sexo   

Feminino 72 64 

Masculino 

 

40 36 

Estado Civil 

 

  

Casado(a) 40 36 

Divorciado(a) 01 01 

Solteiro(a) 11 10 

Viúvo(a) 16 14 

Não informado 

 

44 39 
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Continuação 

 

Vínculo profissional 

 

  

Possui vínculo profissional 29 26 

Do lar 18 16 

Aposentado(a) 18 16 

Não informado 

 

47 42 

Cor 

 

  

Branco(a) 08 07 

Pardo(a) 10 09 

Negro(a) 03 03 

Não informado 91 81 

 

Os resultados deste trabalho encontram-se também em consonância a outros estudos 

como os de BEZERRA, SILVA E CARVALHO (2009) e GIROTTO (2011), realizados com 

pessoas hipertensas e/ou diabéticas, onde relataram o predomínio do sexo feminino, em sua 

maioria possuindo vínculo profissional e mais de 50% não apresentando informações referentes 

ao estado civil e cor. Tem sido constante entre diversos estudos com usuários dos serviços de AB 

encontrar características como idade elevada e maior representação do sexo feminino (ARAÚJO 

et al., 2010; ARAÚJO et al., 2011; BEM, NEUMANN E MENGUE, 2012; DOSSE et al., 2009; 

GOMES-VILLAS BOAS et al., 2012; PEREIRA et al., 2007; STRELEC, PIERIN E MION 

JÚNIOR, 2003).  

Em média cerca de 50% da população brasileira é constituída por mulheres, 

sendo que esta proporção se eleva para 56% na faixa etária acima de 60 anos de idade 

(IBGE, 2008). Sendo assim, a predominância do gênero feminino no presente estudo pode ser 

devido à maior expectativa de vida, além disso, as mulheres apresentam maior preocupação 

com o cuidado à saúde em relação aos homens. Entretanto, estudos são necessários para 

verificar se existe uma predisposição das mulheres em relação à ocorrência de DM. 

Analisando o perfil em relação ao estado civil, de acordo com os registros em 

prontuários, 40 pacientes declararam ser casados (as), 1 paciente declarou ser divorciado (a), 11 

solteiros (as), 16 viúvos (as) e 44 não possuíam tal informação. Conforme o vínculo empregatício 
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observa-se que, houve predomínio na falta de registros em relação à profissão dos pacientes, onde 

47 prontuários não continham tais dados, 22 declararam possuir algum vínculo profissional; entre 

os aposentados ou do lar cada variável continha 18 pacientes (Tabela 8). 

Ainda na Tabela 8, em relação à cor houve novamente uma deficiência de registros 

com total de 91 prontuários sem informação, 10 prontuários haviam registros de pacientes 

declarados pardos, 8 brancos e 3 negros. 

 

5.4 Faixa etária dos diabéticos 

 

Entre os pacientes diabéticos analisados, subdividindo-os por faixa etária na Tabela 9, 

foram encontrados 2,6% dos pacientes entre 18 a 30 anos, de 31 a 40 anos foi registrado 6,2%, de 

41 a 50 anos 2,6 % dos pacientes, de 51 a 60 anos observou-se um total de 27,6%, entre 61 a 70 

anos 30,3%, dos 71 aos 80 anos 21,4%, de 81 aos 90 anos 7,1%, e com um menor número dos 91 

aos 100 anos 1,8%. Havendo então concentração de pacientes diabéticos tipo 2 na população 

idosa, com média de 63 anos, desvio padrão de 13.66, n de 112 e o intervalo interquartil de 17. 

 

Tabela 9- Faixa etária dos pacientes diabéticos. 

 

Idade (anos) Total de Pacientes % 

18-30 3 2,6 

31-40 7 6,2 

41-50 3 2,6 

51-60 31 27,6 

61-70 34 30,3 

71-80 24 21,4 

81-90 8 7,1 

91-100 2 1,8 

Total 112 100,0 

 

O elevado índice de idade corrobora com os dados da SBD onde, 33% da população 

brasileira dos 60 aos 79 anos de idade têm diabetes ou alguma alteração relacionada à glicose 

(SBD, 2011). 
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5.5 Índice de massa corporal 

 

Um fator importante a ser analisado nos pacientes diabéticos é o monitoramento do 

Índice de Massa Corporal (IMC), levando em conta que a obesidade está entre uma das 

comorbidades relacionadas ao diabetes, pode agravar o quadro dos portadores desta patologia. 

Tal importância é confirmada em estudos como os de Grundy (2005) e de Nguyen (2012), onde 

relatam que a adiposidade abdominal tem sido considerada importante por sua relação com o 

risco para doenças cardiovasculares, dislipidemias, DM e síndrome metabólica. 

A OMS (WHO, 2003) estimou que o excesso de peso fosse responsável por 58% da 

carga de doença relativa ao diabetes tipo II, 39% da doença hipertensiva, 21% do infarto do 

miocárdio, 12% do câncer de cólon e reto e 8% do câncer de mama e responde diretamente por 

parcela significativa do custo do sistema de saúde nos países. 

Na Tabela 10 está apresentado o IMC calculado demonstrou que, cerca de 60% dos 

pacientes diabéticos estão acima do peso ou apresentando algum tipo de obesidade, possuindo 

maior concentração na classificação de obesidade grau I. Apenas 1% dos pacientes está 

classificado como abaixo do peso, 19,6% estão de acordo com a faixa de peso ideal e 17,8% não 

possuíam nenhum tipo de informação referente ao assunto. 

Tais dados mostraram-se semelhantes aos estudos relatados por BASTOS (2012) e 

PIERIN (2003), onde os entrevistados das pesquisas se afastaram da condição adequada de IMC, 

revelando uma parcela importante de pessoas na condição de excesso de peso ou sobrepeso. 

 

Tabela 10- Classificação do índice de massa corporal dos pacientes portadores de diabetes. 

 

IMC (Kg/m²) Classificação Total de pacientes % 

Abaixo de 18,5 Abaixo do peso 01 1,0 

Entre 18,6 e 24,9 Ideal 22 19,6 

Entre 25,0 e 29,9 Acima do peso 37 33,0 

Entre 30,0 e 34,9 Obesidade grau I 24 21,4 

Entre 35,0 e 39,9 Obesidade grau II 02 1,8 

Acima de 40 Obesidade grau III 06 5,3 

Não informado  20 17,8 

Total  112 100,0 

Fonte: JANGHORBANIA, AMINIB, 2010, p.e25-e32, Adaptado. 
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Pode-se ter também como resultado a falta de registros de 20 pacientes quanto a sua 

classificação de IMC. Lembrando que se é indicado o rastreamento para DM em indivíduos 

assintomáticos, após 45 anos de idade ou, em qualquer idade, na presença de sobrepeso e 

obesidade (IMC ≥ 25kg/m2), em associação com fatores de risco como sedentarismo, obesidade 

grave, HAS e diagnóstico de pré-diabetes (SES-MG, 2013). 

 

5.6 Hábitos de vida 

 

Entre os fatores relativos ao estilo de vida, ainda que inferior ao percentual de 

fumantes de 14,8% da população brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012), verificou-se que 

o tabagismo é algo presente entre a população de estudo onde houve presença de 7,2% de 

fumantes. Do mesmo modo, 2,7% do usuários possuíam o hábito de consumir bebidas alcoólicas, 

sendo inferior ao da média nacional de 17,0% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Índices abaixo 

da média podem ocorrer por fatores como o não registro em prontuários arquivados nas unidades, 

ou ainda pela não inclusão dos tópicos nas anamneses feitas em consultas de rotina. 

A maioria dos prontuários não possuíam registros sobre hábitos relacionados ao uso 

do cigarro, com um total de 92,8% dos pacientes. Em contrapartida, 7,2% dos diabéticos 

relataram fumar periodicamente, nota-se um número semelhante aos que relataram fazer uso de 

bebida alcoólica, onde a maioria dos prontuários não possuíam registros, com um total de 97,3% 

dos pacientes; 2,7% relataram fazer o uso de bebidas alcoólicas periodicamente. Seguindo o 

mesmo parâmetro dos resultados a maioria dos prontuários não havia relatos de realização de 

atividades físicas, com um percentual de 95,5% dos pacientes, um pequeno grupo de 4,5% 

possuíam registros com tal relato conforme Tabela 11. 
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Tabela 11- Hábitos apresentados pelos pacientes diabéticos. 

 

Variável N % 

Tabagista   

Sim 08 7,2 

Não 104 92,8 

Etilista   

Sim 03 2,7 

Não 109 97,3 

Atividade física   

Sim 05 4,5 

Não 107 95,5 

   

 

Ao observar tais dados, sugere-se como possíveis intervenções a serem 

implementadas ações como grupos de tabagismos, bem como grupos de caminhadas constantes, 

uma vez que estes hábitos causam interferências diretas aos portadores de diabetes. Tais 

atividades são estimuladas pelo Ministério da Saúde e na Linha Guia dos Diabéticos.  

Vale ressaltar a importância do registro destas ações uma vez que isto torna-se 

essencial para que os profissionais possam conhecer a situação real dos pacientes, bem como dar 

continuidade ao cuidado. 

 

5.7 Hipertensão Arterial Sistêmica X Diabetes Mellitus  

 

A HAS pode servir de gatilho para o desenvolvimento do diabetes, mas o inverso 

também pode ocorrer. Isso porque o diabetes e as elevadas taxas de glicemia tendem a provocar 

um endurecimento das artérias, prejudicando a circulação. Assim, a irrigação de outros órgãos, 

como coração e olhos, também são prejudicadas (NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 2007). 

Através dos dados obtidos no Gráfico2, nota-se uma discrepância na classificação dos 

pacientes, 18 pacientes foram caracterizados como portadores de diabetes sem associação com a 

hipertensão, em contrapartida 93 pacientes receberam diagnóstico de diabetes e hipertensão 

arterial. 
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Gráfico 2- Pacientes portadores de diabetes e hipertensão arterial. 

 

Em complemento, o Gráfico 3 expõe a distribuição dos pacientes hipertensos e 

diabéticos nas UBS onde houve predomínio de pacientes que possuíam associação de diabetes 

com hipertensão arterial, tendo como destaque a ESF Arraial dos Forros, onde apresentou 20 

pacientes com diabetes e hipertensão e 04 pacientes apresentando diabetes de forma isolada.  

Através dos registros não se pode afirmar quais das duas patologias surgiram 

primeiro nos pacientes, pois tais dados não foram lançados em prontuários.  

 

Gráfico 3- Distribuição dos pacientes diabéticos e hipertensos por Estratégia de Saúde da Família. 
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A HAS é relativamente comum em pessoas com diabetes, afetando 2 em cada 3 

destes indivíduos (DEFRONZO E FERRANNINI, 1991; CRUZERA et al., 1998).  

Encontrou-se entre os dados analisados as pressões médias sistólica com 138 mmHg 

e diastólica de 82 mmHg. Teve-se como dado positivo o registro de 94 dos 112 pacientes 

analisados, onde esses tiveram registros do controle periódico da pressão arterial. Os maiores 

valores encontrados foram 230 pressão sistólica e 120 mmHg na pressão diastólica. 

O monitoramento está em consonância com as padronizações estipuladas pela Linha 

Guia do Hipertenso e Diabético-MG, onde esta estipula que: a aferição da pressão arterial deve 

ser realizada em toda consulta do usuário diabético. A meta do tratamento é atingir níveis de 

pressão arterial sistólica inferiores a 130 mmHg e pressão arterial diastólica inferiores a 80 

mmHg (SES/MG, 2013). 

 

5.8 Tipo de diabetes 
 

Cerca de 90% das pessoas com diabetes são do Tipo 2, este tipo de diabetes manifesta 

mais frequentemente em adultos, mas crianças também podem apresentar tal classificação 

(PAULISTA,2010).  

Em 58,0% dos prontuários não foi possível observar a classificação quanto ao tipo de 

diabetes. O tipo I não foi encontrado entre os prontuários analisados e o tipo II representou 41,9% 

(Tabela 12).  

 

Tabela 12- Classificação dos pacientes diabéticos de acordo com o tipo I ou II. 

 

Tipo Total de pacientes % 

Não informado 65 58,0 

Tipo I  00 0,0 

Tipo II 47 41,9 

 112 100,0 

 

A omissão nos dados traz como consequência uma lacuna na transmissão de 

informações, fato que pode ocasionar uma falha no atendimento fidedigno e continuado.  



65 
 

Lima, Meiners e Soler (2010), também observaram problemas com registros nos 

prontuários decorrentes da falta de uniformidade e padronização. A falta de registros nos 

prontuários pode ser resultado da criação de documentos paralelos, já que existe a necessidade da 

gestão da AB em remeter mensalmente dados de suas ações ao sistema nacional. Ou ainda, por 

vezes, a critério do profissional de saúde esta informação deixa de ser preenchida, em decorrência 

da manutenção de posturas individuais e por características dos serviços de saúde (SAMPAIO E 

SILVA, 2010). Outra possível causa, está vinculada a problemas no arquivamento do prontuário, 

resultando em não localização deste (SANTOS E FERREIRA, 2012). 

 

5.8.1 Diabetes descompensada 

 

O tratamento do portador de DM envolve uma série de fatores que vão além do 

controle glicêmico, tornando-se cada vez mais complexo seu manejo. Variáveis como idade, 

condições bioquímicas, fisiológicas, tipo de DM, estilo de vida, terapêutica selecionada, 

presença de comorbidades, contraindicações, grau de comprometimento e de compreensão 

do paciente com o tratamento devem ser consideradas no início e/ou na manutenção do 

cuidado prestado aos diabéticos (OLIVEIRA, ASSIS E BARBONI, 2010).  

Tais cuidados evitam que portadores de diabetes apresentem a doença de forma 

descompensada em algum momento da vida. Na população em estudo observada no Gráfico 

4, nota-se que durante o ano 2015, 17 pacientes apresentaram diabetes de forma descompensada. 

 

Gráfico 4- Registro de diabetes descompensada 
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Alcançar a estabilidade no controle clínico e metabólico do DM é um desafio, haja 

em vista a complexidade dos fatores que interveem nesse processo. Porém, este controle deve ser 

uma busca desde o diagnóstico, pois a origem de complicações também é precoce. 

 

5.9 Análises laboratoriais 

 

A adesão ao tratamento e manutenção do controle glicêmico estão associados ao 

trabalho de educação permanente, sendo estes realizados em grupos focais, operacionais e 

consultas individuais, objetivando sempre orientar e obter um retorno. Pelas Diretrizes 

Operacionais do Pacto Pela Saúde 2006, que derivam da Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro 

de 2006, estas ações estão entre os serviços considerados mínimos nos atendimentos anuais a 

cada hipertenso e diabético (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

No Gráfico 5 está ilustrado um percentual de 62,5% dos prontuários fornecendo 

informações referentes à realização de exames laboratoriais: 31 pacientes realizaram exames há 

mais de um ano, 27 há mais de seis meses, uma minoria de 12 pacientes apresentou exames 

laboratoriais por um período de até seis meses durante o ano de 2015. Ao todo 37,5% dos 

pacientes (42) não apresentaram informações referentes à realização de monitoramento glicêmico 

através dos exames bioquímicos. 

 

Gráfico 5- Relato do período da última análise laboratorial realizada. 
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A falta do monitoramento laboratorial pode trazer como consequência o 

descontrole do diabetes, consequentemente vindo o paciente a sofrer sintomas associados 

ao diabetes descompensado, bem como falta de controle em relação ao tratamento aplicado. 

A SES-MG sugere que a análise e monitoramento laboratorial deva ser realizada, no 

mínimo, 2 vezes ao ano, em usuários que tenham alcançado as metas e tenham controle 

glicêmico estável. Em usuários que não estejam atingindo as metas ou quando se muda a 

terapêutica deve ser realizada 4 vezes ao ano. (SES-MG, 2013).  

A Tabela 13 traz um resumo sobre os registros dos marcadores bioquímicos dos 

pacientes diabéticos, tal análise é considerada essencial, pois o diabetes traz consigo ao decorrer 

dos anos uma maior prevalência de complicações ou comorbidades associadas a esta doença. 

  

Tabela 13- Perfil laboratorial dos pacientes diabéticos. Onde miligramas (mg), decilitro (dl). 

  

Exames Dentro dos valores 

desejáveis 

Abaixo  Acima             Média dos 

valores 

encontrados 

Total de 

pacientes 

Pacientes 

(%) 

ÁCIDO ÚRICO (M: 3,4 a 7,0 mg/dL) 04 00 01  22 19,6% 

F: 2,4 a 5,7 mg/dL 15 00 02 4,9 mg/dL 

       COLESTEROL 

TOTAL 
< 200 mg/dL 29 00 30 196,9 mg/dL 59 52,6% 

CREATININA M: 0,7-1,2mg/dL 12 00 04 1,3 mg/dL 45 40,1% 
 F: 0,5-1,1mg/dL 25 00 04  

GLICOSE JEJUM ATÉ 130 mg/dl 24 00 57 186,2 mg/dL 81 73,2% 

GL     GLICEMIA PÓS 

PRANDIAL 
ATÉ 180 mg/dl 14 00 05 166,0 mg/dL 19 16,9% 

HBA1C ATÉ 8% 33 00 25 8,6% 58 51,7% 

 

HDL > 60 mg/dL 04 45 00 49,1 mg/dL 49 43,7% 

LDL 100 A 129 mg/dL 08 19 15 111,6 mg/dL 42 38,3% 

TRIGLICERIDES < 150 mg/dL 26 00 18 150,9 mg/dL 44 39,2% 

UREIA 15 a 45 mg/dL 19 00 08 42,7 mg/dL 27 24,1% 

Fonte: Laboratório Hermes Pardini, acesso:http://www3.hermespardini.com.br/pagina/1959/home.aspx. Adaptado. 

 

A partir dos 10 marcadores bioquímicos os pacientes foram classificados em três 

grupos, de acordo com os valores de referência onde: tiveram os que possuíam os exames dentro 

dos valores da normalidade, os que encontravam algum marcador abaixo do preconizado e os que 

possuíam exames laboratoriais alterados com valores acima da referência. 
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 No controle do ácido úrico; 19,6 % dos pacientes em algum momento do estudo 

realizaram tal exame, onde 19 pacientes apresentaram valores conforme o esperado e 3 possuíam 

valores acima do permitido. Tendo o valor médio de 4,98 mg/dL e n de 22 (Tabela 13)   

 Em análise ao colesterol total; 52,6% dos pacientes realizaram tal controle, tendo 

como resultados 29 pacientes dentro dos valores desejáveis e 30 acima do valor de referência. 

Nas frações do colesterol, o HDL foi realizado por 43,7% dos pacientes, os quais 4 estão dentro 

dos valores desejáveis e 45 se encontram abaixo dos valores padrões; 38,3% dos pacientes 

possuíam registros através dos prontuários demonstrando a realização do exame LDL com um n 

de 42, neste 08 estavam nos valores normais, 19 foram classificados como abaixo dos valores de 

referência e 15 pacientes acima dos valores padrões. 

 A realização do exame de triglicérides foi identificado em 39,2% dos prontuários, 

representando 44 pacientes, onde 26 destes possuíam o exame com parâmetros normais e 18 

tiveram resultados acima da referência (Tabela13).  

Na análise da creatinina, entre os 40,1% dos pacientes que realizaram o controle para 

marcador renal, 25 mulheres e 12 homens apresentaram valores normais, 04 mulheres e 04 

homens tiveram resultados acima do esperado. Outro marcador realizado com mesma finalidade 

foi a ureia (24,1%) ou 27 pacientes possuíam este controle, 19 deles com valores normais e 08 

com valores alterados, acima de 45 mg/dL (Tabela13). 

Pode-se observar ainda o n de 81 pacientes ou 73,2% da população em estudo com 

registros do monitoramento glicêmico, com predomínio de glicemias alteradas tendo 57 pacientes 

com valores acima do preconizado e 24 com valores normais (Tabela 13).  

Em pacientes portadores de DM, os níveis de glicose no sangue, 

persistentemente elevados, são extremamente tóxicos ao organismo. O descontrole 

permanente resulta numa série de complicações, trazendo assim a necessidade de 

monitoramento periódico. O sucesso no tratamento farmacológico de enfermidades pode 

ser verificado através da normalização e/ou controle dos parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos, manutenção da mesma prescrição por um longo período e retirada de 

medicamentos (SUMITA, 2006).  

Valores de hemoglobina glicada acima de 8% indicam necessidade de tratamento, e 

valores acima de 9% refletem um DM descontrolado e indicam a necessidade de um tratamento 

agressivo (SHIP, 2003). 
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O monitoramento da doença inclui o controle da glicemia em jejum, glicemia pós-

prandial, hemoglobina glicada, pressão arterial, colesterol LDL, HDL e triglicerídeos 

(KIDAMBI E PATEL, 2008).  

Na Figura 11 podem ser observadas as principais recomendações para as metas de 

controle glicêmico para adultos com DM de acordo com as diferentes sociedades (SBD, 2011). 

 

Figura 11- Recomendações de controle glicêmico para adultos com diabetes 

 

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2011). 

 

5.9.1 Glicemia em jejum 

 

Na Tabela 14, encontra-se o total de pacientes que realizaram e tiveram os valores 

glicêmicos em jejum registrados em seus prontuários. O maior nível observado chegou a 423 

mg/dL e o menor a 63 mg/dL. Em uma visão geral pode-se observar que os pacientes diabéticos 

estão com seus valores glicêmicos acima do preconizado por sociedades como a Federação 

Nacional de Diabetes (SBD, 2011) a qual estimula níveis glicêmicos adequados abaixo de 110 

mg/dL e a SBD (SBD, 2011) que traz como ideal níveis em cerca de 70 a 130 mg/dL. Tais 

alterações podem trazer como consequências sequelas e agravamentos muitas vezes permanentes.  
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Tabela 14: Valores da glicemia em jejum dos pacientes diabéticos. 

Total de pacientes Glicemia em jejum (mg/dL) 

3 63-72 

4 81-99 

6 100-110 

5 112-118 

5 122-129 

8 131-138 

5 143-149 

5 151-159 

4 163-177 

4 188-197 

4 204-209 

4 212-220 

4 230-247 

5 256-279 

6 289-318 

4 333-387 

3 405-423 

33 Não informado 

112 Total 

 

5.9.2 Glicemia pós prandial 

 

Após as refeições, ocorre um aumento rápido na taxa de glicose no sangue, 

denominado pico de glicemia, para saber a dosagem desta glicemia, é preciso fazer a glicemia 

pós-prandial com tempo máximo de duas horas após o almoço (GIMENES, 2009). 

 Em análise a glicemia pós-prandial na Tabela 15, 19 prontuários possuíam registros 

do exame realizado, com uma média de 166 mg/dL. Houve uma variedade de valores 

encontrados, sendo distribuídos de forma uniforme com uma média de 1 paciente para cada valor 

registrado. Dentre os pacientes analisados, 14 estavam dentro dos valores esperados e 5 acima da 

referência, o menor nível de registro da glicemia pós prandial foi de 91 mg/dL, estando longínquo 
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do maior índice observado que foi de 387 mg/dL. A SBD (2011) traz como padronização 

glicemia pós prandial abaixo de 160 mg/dL, logo 5 pacientes estão com valores aumentados e 93 

pacientes não se pode definir se estes se enquadram nos padrões normalizados, uma vez que tais 

informações não foram registradas. 

 

Tabela 15- Valores da glicemia pós prandial dos pacientes diabéticos. 

Total de pacientes Glicemia pós prandial (mg/dL) 

1 91  

1 98  

1 111  

2 114  

1 120  

2 121  

1 122  

1 130  

1 135  

1 139  

1 140  

1 144  

1 198  

1 237  

1 252  

1 380  

1 387  

93 Não informado  

112 Total  
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5.9.3 Glicemia capilar 

 

Pode observa também baixa frequência nos controles glicêmicos através da glicemia 

capilar, onde 105 pacientes não possuíam registros. Dos 7 pacientes que realizaram tal controle, 

cada indivíduo apresentou um valor distinto sendo o mínimo encontrado de 116 mg/dL e o 

máximo de 507 mg/dL (Tabela 16). 

 

 

Tabela 16- Valores da glicemia capilar dos pacientes diabéticos. 

 

Total de pacientes Glicemia capilar (mg/dL) 

  1 116 

  1 127 

  1 150 

  1 197 

  1 409 

  1 439 

  1 507 

  105 Não informado 

  112 Total 

 

 Esta baixa no monitoramento necessita intervenção, pois é necessário levar em conta 

que todos os pacientes diabéticos usuários de insulina precisam realizar um monitoramento da 

glicemia, tendo como via mais fácil de acesso o controle através da glicemia capilar, muitos 

desses pacientes não possuem glicosímetro em casa, sendo a UBS a forma mais acessível para 

que tal controle ocorra.  

 

5.9.4 Hemoglobina Glicada 

 

 O exame de hemoglobina glicada (HbA1c) é considerado de eleição para o 

monitoramento do DM, ele mede a quantidade de glicose armazenada dentro da hemácia e 

revela o controle do DM nos últimos 3 meses.  

Para a maioria das pessoas a HbA1c ideal é < 7%, para pacientes sem crises 

frequentes de hipoglicemia ou outros efeitos adversos do tratamento, diabetes recém 
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diagnosticado, longa expectativa de vida e sem doença cardiovascular significativa esse valor 

deve ser < 6.5%; para pacientes com crises severas de hipoglicemia, expectativa de vida 

limitada, complicações macro e microvasculares avançadas, graves co-morbidades, longa 

duração do diabetes, difícil controle apesar de todas as tentativas de tratamento e controle, esse 

valor pode ser < 8% (ADA, 2010).  

A literatura estabelece que a frequência dos testes de HbA1C possa variar entre 02 a 

03 testes anuais, dependendo da meta glicêmica do paciente. A manutenção da HbA1C nos 

valores desejados previne complicações da doença (ADA, 2013). 

Houve uma variação representativa na distribuição dos valores da HbA1c registradas 

pelas ESFs, no Gráfico 6 pode-se observar que, 58 pacientes realizaram tal exame e com um 

valor semelhante 54 não possuíam registros. A média da HbA1c foi de 8.57%, dentre os que 

realizaram, 33 se enquadraram nos valores normais e 25 estiveram com valores acima dos de 

referência (Tabela 13). Nota-se a necessidade de uma revisão sobre as condições desses pacientes 

que estavam acima da porcentagem esperada. Monitorando e reavaliando suas rotinas, os 

parâmetros bioquímicos e refazendo sua análise farmacoterapêutica, na tentativa de trazerem os 

valores da hemoglobina para os parâmetros da normalidade. 

   

Gráfico 6- Valores da hemoglobina glicada distribuídos por ESF 
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5.10 Comorbidades 

 

Além da mortalidade, as doenças crônicas apresentam forte carga de morbidades 

relacionadas. Sendo responsáveis por grande número de internações, bem como estão entre as 

principais causas de amputações, perdas de mobilidade e de outras funções neurológicas. 

Envolvem também perda significativa da qualidade de vida, que se aprofunda à medida que a 

doença se agrava (MENDES, 2011). 

Pinto e Moretto (2004) associam diversos fatores de risco passíveis de intervenção ao 

maior comprometimento cardiovascular observado nos pacientes diabéticos. Entre estes estão a 

HAS, a obesidade, as dislipidemias, o sedentarismo e o tabagismo. 

Entre os 112 pacientes, conforme o Gráfico 7, 27 prontuários (24,0%) não possuíam 

informações sobre correlações de comorbidades associadas ao DM, 26 pacientes (23,2%) 

apresentaram problemas oftalmológicos. O número de obesos foi algo bastante significativo com 

21 pacientes (18,7%), 11 pacientes possuíam histórico de acidente vascular (9,8%). Inclusos 

neste grupo 6 pacientes apresentaram quadros depressivos (5,3%), 5 pacientes (4,4%) relataram 

por meio dos prontuários disfunções lipêmicas, 4 pacientes com relatos de arritmia (3,5%), 3 

apresentaram lombalgia (2,6%), 2 pacientes (1,7%) apresentaram problemas cardíacos, tendo o 

mesmo número para os que apresentaram varizes, hipotireoidismo, e quadros de convulsão, 

apenas 1 paciente (0,8%) possuía registro de problemas renais. 

 

Gráfico 7- Relato de comorbidades associadas aos pacientes diabéticos. 
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Diversos estudos relacionados à comorbidades já foram realizados, firmando assim 

a importância de se pesquisar tais dados de maneira qualitativa e quantitativa. Estudos estes 

como o de GUIDONI (2009) em que demostra dados superiores a este estudo onde, a 

prevalência de outras enfermidades encontradas distribuíram em, HAS (73,5%), dislipidemia 

(25,9%), asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica (4,2%), insuficiência cardíaca ou 

fibrilação auricular (3,9%), enfermidade coronariana (3,7%) e arritmia (1,9%) (GUIDONI, 

2009).  

Através deste estudo, apesar de se notar discrepância entre os percentuais 

encontrados, ambos demonstram o aparecimento de comorbidades em portadores de 

diabetes, o que reforça a necessidade de se estudar o aparecimento dessas alterações em 

pacientes crônicos. A diferença entre percentuais pode ser explicada devido a diversidade do 

perfil populacional entre os estudos, ou ainda pela falha de registros durante os 

atendimentos. 

 

5.11 Monitoramento do pé diabético 

 

O paciente diabético deve se submeter a este exame periodicamente para avaliação de 

possíveis alterações do pé diabético. O custo humano e financeiro dessa complicação é alto e para 

que ocorra seu controle e/ou prevenção é necessário que haja conscientização quanto à 

necessidade de um bom controle da doença e da implantação de medidas relativamente simples 

de assistência preventiva, de diagnóstico precoce e de tratamento mais resolutivo nos estágios 

iniciais da doença. 

Todo usuário diabético deve receber orientações sobre os fatores de risco para o pé 

diabético, consequências da perda da sensibilidade protetora plantar, importância do exame diário 

dos pés e do cuidado apropriado com os pés incluindo pele e unhas e escolha do calçado 

adequado (SES-MG,2013). 

Dentre os dados sobre avaliação do pé diabético, houve diferença significativa entre a 

quantidade de pacientes que não tiveram registros de tal análise. Entre os 112 pacientes 

pesquisados, 96 destes não tinham nenhum tipo de registro sobre análise no período, apenas 16 

prontuários tiveram relatos sobre o controle. 
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Dos 16 registros de diagnóstico, 5 apresentaram algum tipo de alteração: sendo 2 

pacientes com sensibilidade reduzida, 1 paciente com ressecamento, 1 apresentou feridas nos pés 

e 1 havia edema. Pacientes que realizaram o exame e apresentaram valores normais chegaram ao 

n 11 (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8- Correlação do exame do pé diabético x alterações diagnosticadas. 

 

 

Estudos realizados como o de Haddad et al. (2005) concluiu que, após quatro anos de 

implantação dessa avaliação, foi possível a promoção do autocuidado e redução dos riscos de 

desenvolvimento de ulcerações, o que contribuiu para uma melhor qualidade de vida do paciente, 

além de diminuir gastos com internações hospitalares e amputações. 

A avaliação dos pés deve ser realizada anualmente e requer a anamnese e o exame 

completo dos pés, a SES/MG ainda recomenda que, a avaliação vascular dos pés na APS seja 

realizada por meio da pesquisa da ausência de pulsos. Qualquer alteração em algum destes 

exames também é critério de encaminhamento para a atenção secundária (SES-MG, 2013). 
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5.12 Atendimento na atenção primária 

 

Os parâmetros assistenciais para os diabéticos expostos na Figura 12 são 

recomendações da SES/MG para a gestão da clínica e foram baseados em evidências e/ou 

experiências clínicas consensuadas por um grupo multidisciplinar de profissionais de saúde, 

incluindo médicos especialistas, sanitaristas e representante da Associação Mineira de Médicos 

de Família e Comunidade (SES-MG,2013). 

 

Figura 12- Parâmetros de assistência para os usuários com diabetes mellitus 

 

 Fonte: Atenção à Saúde do Adulto- Conteúdo Técnico Linha Guia de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes 

Mellitus e Doença Renal Crônica (SES-MG, 2013). Adaptado. 

 

Durante o período de estudo, entre Jan/2015 a Dez/2015, os portadores de DM 

apresentaram acesso a diferentes profissionais que prestam serviços através da atenção à saúde. 

Tais profissionais devem assistir ao portador de diabetes, voltando-se para a prevenção das 

complicações, atentando sempre para os fatores de risco, orientando as práticas com o 



78 

autocuidado, prescrevendo as medicações necessárias quando autorizados pelos respectivos 

conselhos e promovendo estratégias de educação em saúde (OLIVEIRA, 2010). 

Em 2015, analisando o atendimento primário, a maior porcentagem no número de 

consultas recebidas se concentrou entre 0 a 2 consultas com quase 56 pacientes (50%), 28 

pacientes (25%) receberam entre 2 a 4 consultas, 17(15%) tiveram cerca de 4 a 6 consultas, entre 

6 a 8 consultas recebidas se enquadraram 4(4%) da população de estudo, 5(5%) receberam a 

média de 8 a 10 consultas e entre 10 a 12 e 12 a 14 consultas ficaram as menores porcentagens 

ambos com cerca de 1(1%) (Gráfico 9). A SES-MG (2003) conforme Figura 12 traz como 

padronização mínima para médicos e enfermeiros a oferta de 2 a 3 consultas/ano variando de 

acordo com o nível de estratificação de risco do usuário, ao comparar com o Gráfico 9 no mínimo 

50% dos pacientes analisados possuem atendimentos registrados abaixo do preconizado. 

 

Gráfico 9- Número de consultas ofertadas aos pacientes em 2015. 

 

 

Levando em conta que o diabetes necessita de um acompanhamento contínuo, é 

necessário que os pacientes com tal patologia tenham um monitoramento através da atenção 

primária de forma continuada.  
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5.12.1 Atendimento coletivo 

 

As atividades em grupos educativos buscam ativar os pacientes para que assumam a 

responsabilidade para o autocuidado. Todo grupo possui um saber, e as respostas e soluções são, 

quando possível, buscadas no próprio grupo; os participantes devem ser estimulados a 

compartilhar suas experiências, dificuldades, angústias e estratégias para resolução de problemas. 

Entretanto, a participação não pode ser obrigatória. Para os pacientes que assim desejarem (ou 

necessitarem), deve ser oferecidas consultas individuais (PONTIERI, 2010). 

 O profissional de saúde deve atuar como facilitador, com postura motivadora e 

menos impositiva, com potencial criativo para lidar com o inesperado, flexibilidade para integrar 

contribuições que enriqueçam ou complementem seu trabalho e sem perder de vista o objetivo da 

atividade em grupo. Além disso, devem revisar previamente os prontuários dos pacientes ou ter 

fácil acesso às informações clínicas, como comorbidades, necessidade de novos exames de 

controle e medicações em uso.  

Na população de estudo, 10 pacientes possuíam em seus prontuários dados sobre o 

acompanhamento através de grupos para diabéticos. Nestes foram encontrados a participação de 

01 paciente na ESF Arraial dos Forros e 09 pacientes na ESF Viver Melhor. As demais ESFs não 

possuíam tais dados. Tal intuito de se analisar grupos de pacientes encontra-se semelhante ao de 

CARVALHO, NOGUEIRA E VIANA (2011), onde este relata que, outras atividades também 

preconizadas como as educativas e o atendimento de assistência especializada ocorreram em 

baixa frequência.  

Em outro estudo Barros, Rocha e Santa Helena (2008), consideram que haver pouca 

participação em atividades de grupos deveria conduzir a uma remodelagem de estrutura, de 

modalidade e de acesso. Isso pode gerar a necessidade de incremento de acesso a estes e outros 

serviços para prevenir os danos do mau controle do DM. 

De modo sugestivo, a educação em saúde como o grupo de diabéticos ou reuniões 

com pacientes diabéticos deve ser frequente e conduzida por profissionais de diferentes áreas, 

para propiciar ao paciente um melhor conhecimento de sua doença e estar agindo em todas as 

dimensões que envolvam a dinâmica da adesão (ARAÚJO et al., 2011; COSTA et al., 2011; 

REINERS et al., 2008). 
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5.13 Atendimento secundário e terciário 

 

O encaminhamento ao especialista é indicado quando o médico da AB detectar 

dificuldade no manejo clínico do DM e suas complicações. O paciente deverá ser encaminhado 

para emissão de parecer do especialista com agendamento de consulta. Após avaliação do 

especialista, o paciente retornará à unidade de origem munido do laudo médico do especialista 

constando diagnóstico, principais orientações, resultado dos exames realizados e plano 

terapêutico para o acompanhamento na atenção primária (SES-MG, 2013).   

Entre os 112 pacientes analisados, 48 destes tiveram registros de atendimentos 

através da atenção secundária, apresentando 42,8%. Lembrando a importância de tal 

encaminhamento uma vez que o atendimento secundário é fundamental para que os pacientes 

diabéticos tenham um atendimento integral e continuado através da atenção primária, secundária 

e terciária (Tabela 17). 

 

Tabela 17- Pacientes encaminhados ao atendimento secundário no decorrer de 2015 

Pacientes encaminhados Registrados em prontuário % 

 

Sim 48 42,8 

Não 64 57,2 

 

Dentre as ofertas de consultas com especialistas fornecidos à atenção primária, nota-

se uma variedade de profissionais, onde por uma análise individual, o N encontrado em cada um 

se apresenta baixo, 64 pacientes não possuíam em seus prontuários dados sobre 

encaminhamentos a algum tipo de especialista. Os médicos angiologista, ginecologista, 

ortopedista e otorrinolaringologista possuíam apenas 1 paciente atendido através de cada 

especialista durante 2015. Os médicos dermatologista e nefrologista realizaram o atendimento de 

2 pacientes cada profissional. Seguindo a ordem crescente o nutricionista e o psiquiatra 

receberam encaminhamentos de 4 pacientes cada um. O médico endocrinologista recebeu 6 

pacientes, especialista em cardiologia forneceu atendimento a 8 pacientes. O oftalmologista e 

neurologista apresentaram n de 9 pacientes cada profissional (Tabela 18). 
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Tabela 18- Tipos de especialidades ofertadas aos pacientes diabéticos. 
 

Especialista Pacientes (N) % 

Angiologista 1 0,9 

Ginecologista 1 0,9 

Ortopedista 1 0,9 

Otorrinolaringologista 1 0,9 

Dermatologista 2 1,7 

Nefrologista 2 1,7 

Nutricionista 4 3,5 

Psiquiatria 4 3,5 

Endocrinologista 6 5,3 

Cardiologista 8 7,1 

Neurologista 9 8,0 

Oftalmologista 9 8,0 

Não informado 64 57,1 

Total 112 100,0 

 

Nota-se com tais dados que existe uma baixa na oferta e/ou no encaminhamento dos 

pacientes a especialistas, onde a oferta não é realizada de maneira uniforme, fazendo com que as 

especialidades ofertadas não seja acessível de forma plena e em outros casos como relatado a 

grande maioria N 64 não passaram por nenhum tipo de atendimento especializado.  

 

5.13.1 Acompanhamento pelo programa HIPERDIA 

 

Para fins de organização da rede de assistência aos usuários com as condições 

crônicas abordadas, a SES/MG propõe a utilização das estratificações para que pacientes 

diabéticos sejam encaminhados ao CENTRO HIPERDIA, quando estiverem nos critérios 

estabelecidos (SES/MG, 2013).  
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A maioria dos pacientes diabéticos não possuía registros de encaminhamento ao 

HIPERDIA, sendo que dos 72 pacientes que não tinham dados sobre encaminhamentos, 2 foram 

classificados como alto risco e 2 como médio risco (Gráfico 10). 

Sobre os pacientes que não constavam sobre tal estratificação fica o questionamento 

se houve estratificação desses usuários para posteriores encaminhamentos ao HIPERDIA, ou se 

estes não passaram por tal processo, o que levaria talvez a impossibilidade de dar ao paciente um 

atendimento mais completo através dos serviços prestados pelo HIPERDIA caso este não consiga 

ser encaminhado por outros critérios. 

Entre aqueles que foram encaminhados através do seu escore, 6 foram classificados 

como alto e 34 não possuíam registros sobre o grau de risco ou critério utilizado para se 

enquadrarem nos parâmetros estabelecidos pelo HIPERDIA (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10- Encaminhamento dos pacientes ao HIPERDIA de acordo com sua classificação no escore de 

Franghiman. 
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5.13.2 Internações 

 

A necessidade de reformulação dos serviços prestados aos portadores de DM é 

observada quando se analisa os resultados encontrados por Caporale, Calvo e Gagliardino (2006), 

onde ressaltaram que o aumento no número de consultas médicas não foi eficaz para prevenir as 

hospitalizações ou re-hospitalizacões dos portadores de DM. 

Durante o ano de 2015 elucida-se 12 pacientes (10,7%) da população em estudo com 

registros de internações hospitalares (Tabela 19). Tal estudo se encontra semelhante ao de 

Trauthman (2013), onde em uma análise feita com pacientes diabéticos 20,7% referiram procurar 

a emergência e 9,7% foram internados, para tratar problemas relacionados à HAS e/ou DM no 

ano anterior a entrevista.  

 

Tabela 19- Registro de internações dos pacientes diabéticos no ano de 2015. 

Pacientes internados Registrados em prontuário 

(N) 

 

% 

Sim 12 10,7 

Não 100 89,3 

 

Em comparação a outro estudo o percentual observado encontra-se menor ao se comparar 

a autores como Paiva (2006), onde dos 64 pacientes atendidos pela ESF, 14 (21,9%) afirmaram já 

ter apresentado alguma complicação crônica da patologia, e 26 (40,6%) referiram já ter passado 

por internação hospitalar em decorrência do DM e/ou da HAS (PAIVA, 2006). Tal valor abaixo 

do encontrado por Paiva (2006), pode se justificar como prováveis explicações a alta cobertura 

assistencial dada pela AB de Diamantina, uma vez que o atendimento primário é a base para se 

prevenir complicações secundárias e possíveis agravamentos como internações associadas ao 

diabetes descompensado. 

 

5.14 Tipos de atendimentos 

 

A APS deve ser a porta de entrada do usuário no SUS. Torna-se importante que as 

ESFs garantam o vínculo do usuário e se responsabilizem pelo acompanhamento de forma eficaz 
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e humanizada, independentemente do ponto de atenção no qual ele está sendo atendido. Assim 

sendo, a APS deve ser o centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenando os 

fluxos e contrafluxos do usuário no sistema de saúde.  

Dentre os pacientes, 64 pacientes receberam em 2015 acompanhamentos 

multiprofissionais, 48 não passaram por tais atendimentos, sendo estes acompanhados de acordo 

com os registros analisados através do SUS apenas por acolhimentos e atendimentos ofertados 

pela ABS composta por médicos da saúde da família e enfermeiros (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11- Pacientes acompanhados por atendimentos multiprofissionais. 

 

Apesar das ESFs terem como equipe mínima médicos, técnicos e enfermeiros, 

existem diversas formas de ofertar aos pacientes um atendimento variado através de profissionais 

diversificados, entre tais pode-se levar em conta a oferta dada pelo programa HIPERDIA, 

parcerias com a Universidade, bem como a implantação de Núcleo de Apoio À Saúde da Família 

(NASF), onde estes ofertariam apoio em parceria com os profissionais das equipes das ESFs.  

No Brasil, a ESF apresenta-se como um espaço propício para que profissionais como 

nutricionistas e farmacêuticos desenvolvam suas ações sob a perspectiva de atuação de uma 

equipe inter e multidisciplinar, apesar destes não serem obrigatórios na composição mínima de 

equipe (OLIVEIRA, ASSIS E BARBONI, 2010). 

Através dos dados expostos no Gráfico 12 nota-se um valor significativo em relação 

ao estrato total, onde 49 pacientes receberam atendimento nutricional através do SUS, seja por 

encaminhamentos ou por atendimentos realizados dentro das unidades por profissionais 

participantes de programas de estágio ou projetos oriundos da Universidade Federal dos Vales do 
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Jequitinhonha e Mucuri, levando em consideração que o n estudado foi de 112, quase 50% 

passaram por um acompanhamento nutricional no decorrer do ano de 2015.  

Sobre o atendimento farmacêutico, através do Gráfico 12, é possível observar que, 19 

pacientes possuíam em seus registros relatos de acompanhamento. A baixa no atendimento 

demonstra também a necessidade de um profissional farmacêutico que atue não apenas no 

aspecto gerencial, e sim no contato direto com os usuários, seja na dispensação, no 

acompanhamento da utilização dos medicamentos, na orientação ao uso ou nas ações coletivas, 

contribuindo efetivamente com uma assistência farmacêutica efetiva. 

 

Gráfico 12: Pacientes atendidos pelos profissionais nutricionistas e farmacêuticos 

 

As atividades desenvolvidas por farmacêuticos clínicos são essenciais na promoção 

do uso racional de medicamentos, garantindo ao paciente uma farmacoterapia adequada, com 

resultados terapêuticos definidos, e minimizando consequentemente os riscos de resultados 

desfavoráveis da terapia medicamentosa, além de diminuir custos. Entre essas atividades, a 

revisão das prescrições médicas é um item extremamente importante, pois permite a 

identificação, a resolução e a prevenção do surgimento de problemas relacionados aos 

medicamentos (PRM) e desfechos negativos associados à farmacoterapia (SANTOS, 2016). 

Dentre as orientações repassadas pelos farmacêuticos; dos 19 pacientes 

demonstrados, 2 tiveram prescrição ou alteração da dose medicamentosa administrada, 8 

receberam orientações sobre o consumo de plantas medicinais e 9 receberam orientações variadas 

sobre uso racional de medicamentos (Gráfico 13). Tais dados foram obtidos de acordo com a 

contra referência dos pacientes, fornecidas pelo profissional farmacêutico do Centro HIPERDIA 

anexadas aos seus prontuários das ESF. 
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Gráfico 13- Orientações farmacêuticas recebidas. 

 

Ao analisar as orientações pode-se notar a importância desse profissional no nível 

básico de assistência, onde este seria capaz de repassar as condutas corretas de se administrar os 

medicamentos, bem como verificar se estes estão causando algum tipo de contraindicação ao 

paciente. 

 

5.15 Análise farmacoterapêutica 

 

5.15.1 Quantidade de medicamentos 

 

Atualmente existe elevação na exposição dos indivíduos a um número maior de 

medicamentos, tendo como uma das principais causas o aumento da prevalência de problemas 

de saúde, principalmente das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (LILLY, 2014). 

O risco de Reação ao Medicamento (RAM) aumenta de três a quatro vezes em 

pacientes submetidos à polifarmácia, podendo imitar síndromes geriátricas ou precipitar quadros 
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de confusão, incontinências e quedas (OMS, 2005). Tornando assim a quantidade de 

medicamentos administrados diariamente uma importante análise a ser realizada nos pacientes 

diabéticos, já que é essencial o monitoramento do uso destes e o estudo sobre relação a possíveis 

complicações vindas de sua má administração.  

Harris, 2000 complementa tal afirmação relatando que a polifármacia é um dos 

fatores que potencializam ocorrências de interações medicamentosas. Estima-se que o risco de 

interações eleva-se a praticamente 100% a partir de oito medicamentos por prescrição (HARRIS 

2000).  

Uma análise sobre a distribuição da quantidade de medicamentos em relação aos 

pacientes diabéticos foi apresentada no Gráfico 14 através de códigos dos pacientes, o maior 

consumo relatado foi de 12 medicamentos ao dia pelo paciente de código 111, em contrapartida 

os menores foram relatados pelos pacientes com códigos 29, 34, 37, onde estes fizeram uso de 1 

medicamento ao dia no período em estudo. 

 

Gráfico 14- Quantidade de medicamentos prescritos por paciente diabético. 

 

Na análise estatística a média encontrada foi de 5 medicamentos diferentes 
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pacientes pesquisados 110 possuíam registros do uso de medicamentos e 2 não possuíam 

registros de utilização de medicamentos como forma de controle do diabetes, realizando apenas 

controle nutricional.   

 

5.15.2 Relação do uso de medicamentos com o gênero 

  

Foi realizada uma observação mais específica do total de uso de medicamentos por 

gênero. A maior concentração de pacientes está no gênero feminino com 72 mulheres, com uma 

frequência de 64,2%, 2 delas não fazem uso de medicamentos. O uso de 2 medicamentos ao dia foi 

feito por 12 pacientes. A concentração da quantidade de medicamentos do grupo se acumulou no 

uso de 4 a 6 medicamentos por dia. A quantidade máxima foi de 10 medicamentos consumidos por 

3 mulheres (Gráfico 15).  

Ainda no Gráfico 15, O sexo masculino representou um total de 40 pacientes, 

apresentando uma frequência de 35,7%, com concentrações no consumo de 3 e 5 medicamentos 

representando o n de 7 e 9 respectivamente. Todos os integrantes deste grupo faziam uso de algum 

tipo de medicamento, observa-se também que o maior número de medicamentos administrados foi 

encontrado no sexo masculino trazendo o valor de 12 medicamentos, representado por 1 paciente.  

 

Gráfico 15- Quantidade de medicamentos consumidos diariamente distribuídos por sexo. 
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Dentre as prováveis causas do predomínio do sexo feminino tem-se: a maior 

expectativa de vida apresentada pelas mulheres, à maior percepção de doença, por fazerem mais 

exames preventivos e à maior utilização, de uma forma geral, dos serviços de saúde (DEFRONZO, 

1999) ou ainda pelas diferentes percepções médicas em relação aos sintomas apresentados 

dependendo do sexo do paciente, diagnosticando e prescrevendo mais causas funcionais em 

mulheres (RODRIGUES, FACCHINI E LIMA, 2006). Outros pesquisadores como Doró et al. 

(2005), Alba, Escobar JCM e Escobar GM (2007) também encontraram o predomínio de 

mulheres em relação ao uso de medicamentos em seus estudos, com valores de 56,0% e 

56,6%, respectivamente. 

 

5.15.3 Automedicação 

  

A venda e o fácil acesso aos medicamentos de forma indiscriminada, além de 

estimular a automedicação, gera um impacto sobre o SUS e sobre a vida dos pacientes com DM.  

A probabilidade dos pacientes diabéticos consumirem estes medicamentos sem 

prescrição médica, em algum momento de suas vidas, é grande, podendo provocar reações 

indesejadas ou interações com os medicamentos de uso contínuo, prejudicando o tratamento do 

diabetes e de suas complicações (BRAGA, 2007). 

Analisando o uso de medicamentos relacionado à automedicação, pode-se observar 

que, 8 pacientes realizaram automedicação durante seu acompanhamento na APS (Tabela 20).  

 

Tabela 20- Pacientes que se automedicaram. 

Automedicação Registros em prontuário % 

Sim 08 10,7 

Não 104 89,3 

 

É necessário um maior controle sobre a venda de medicamentos com algum potencial de 

alteração glicêmica, com uma atuação efetiva do profissional farmacêutico, através da atenção 

farmacêutica, no momento da dispensação tendo como objetivo principal a promoção e 

prevenção da saúde, orientando de forma clara e correta quanto à utilização dos medicamentos.  
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5.15.4 Reações adversas a medicamentos 

 

Embora os medicamentos sejam produzidos, indiscutivelmente sob critérios de 

proteção e segurança, convive-se com o risco associado ao seu uso. Motivos diversos expõem 

pessoas a efeitos indesejados quando utilizam medicamentos em situações não indicadas ou em 

circunstâncias que desrespeitem os critérios de uso racional. Para prevenir ou reduzir os efeitos 

nocivos manifestados pelo paciente e melhorar as ações de saúde pública, é fundamental dispor 

de um sistema de farmacovigilância (DE FIGUEIREDO, 2006).  

A RAM é uma realidade que precisa ser controlada e monitorada, classificando os 

dados do estudo de acordo com a idade, observa-se que há prevalência da população idosa. Em 

torno de 10% das pessoas com idades médias de 40,80 e 90 anos apresentaram reação adversa a 

algum tipo de medicamento. A maior porcentagem das reações adversas (30%) concentrou-se na 

faixa etária de até 60 anos. Entre os pacientes com idade na faixa dos 70 e 80 anos, 20% dessa 

população demonstrou algum tipo de RAM no decorrer de 2015 (Gráfico 16).  

 

Gráfico 16- Correlação de reações a medicamentos de acordo com a idade. 

 

A presença das RAMs demonstra a necessidade da participação ativa de profissionais 

da saúde garantindo a efetividade da vigilância durante o período de uso dos medicamentos.  
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Alguns critérios são úteis para minimizar a dificuldade de reconhecer as RAMs e 

diferenciá-las dos mecanismos fisiológicos e patológicos de diferentes doenças. Devendo 

proceder da seguinte maneira: certificar-se de que o paciente utilizou o medicamento prescrito e 

na dose recomendada; questionar se a RAM suspeita ocorreu após a administração do 

medicamento; determinar se o intervalo de tempo entre o início do tratamento com o 

medicamento e o início do evento é plausível; avaliar o que ocorreu com a suspeita RAM após a 

descontinuidade do uso do medicamento e, se reiniciado, monitorar a ocorrência de quaisquer 

eventos adversos; analisar as causas alternativas que poderiam explicar a reação; verificar, na 

literatura e na experiência profissional, a existência de reações prévias descritas sobre essa reação 

(WHO, 2003). 

 

5.15.5 Orientações sobre o uso de medicamentos 

 

A prescrição de medicamento indica o resultado da perspicácia diagnóstica e da 

competência terapêutica do médico, sendo uma relação entre o profissional habilitado e o 

paciente, fornecendo instruções destinadas ao alívio ou cura de uma enfermidade. É um 

instrumento essencial para o tratamento e para o uso racional de medicamentos, pois deve conter 

as informações indispensáveis sobre o medicamento (ABJAUDE et al. 2012). 

Através de consultas aos prontuários analisados, apenas 21 destes possuíam relatos e 

registros que profissionais de nível superior repassaram aos pacientes informações de como usar 

os medicamentos prescritos. 

É fundamental que os pacientes recebam orientações corretas sobre o uso racional de 

medicamentos a fim de se evitar interações ou possíveis complicações vindas do uso irracional. É 

essencial também registar tais orientações para que se tenha base do tipo de aconselhamento dado 

ao paciente. 

 

5.16 Monoterapia x politerapia (análise das doses administradas dos antidiabéticos). 

 

A farmacoterapia do DM tem apresentado mudanças consideráveis nos últimos 

anos com a introdução de novas classes medicamentosas e de recomendações para alcançar 

o estrito controle glicêmico. Pacientes com HbA1c situadas abaixo de 7,0% são usualmente 
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tratados com modificações no estilo de vida e, se necessário, introdução de antidiabéticos 

orais (TRIPLITT, REASNER E ISLEY, 2008).  

Entretanto, é elevado o número de portadores de DM que são diagnosticados 

tardiamente. Assim, o sucesso do tratamento com medidas não farmacológicas é 

consideravelmente baixo, sendo necessária a introdução da terapia medicamentosa. 

Nos portadores de DM2 com níveis de HbA1c situado entre 7,0 e 8,0% 

normalmente aconselha-se a prescrição de antidiabéticos orais em monoterapia, ou 

combinações de antidiabéticos orais em baixas doses. No geral, na introdução da 

farmacoterapia preconiza-se que a monoterapia com antidiabéticos orais seja escolhida para 

o início do tratamento do portador de DM2, com aumento gradual da dose até o controle 

glicêmico desejável. Além disso, é consenso na literatura que a dose dos antidiabéticos 

orais selecionados deva ser elevada gradativamente até a dose máxima, após esse fato deve-

se introduzir um segundo medicamento para o tratamento da enfermidade (TRIPLITT, 

REASNER E ISLEY, 2008).    

Entretanto, a monoterapia pode não ser suficiente para alcançar o controle 

glicêmico desejável, mesmo quando utilizada em doses máximas e iniciada logo após o 

diagnóstico. Geralmente o insucesso está associado a uma alta taxa de falha secundária, 

sendo necessária a introdução de outras classes farmacológicas para auxiliar no controle da 

patologia (LILLY, 2014). 

Logo, o tratamento do paciente portador de DM2 requer no curso temporal da 

enfermidade o uso de múltiplos agentes terapêuticos, muito vezes em combinações, na 

tentativa de se obter o controle glicêmico almejado. 

Em análise a quantidade de medicamentos hipoglicemiantes e ao tipo de terapia 

recebida, 66 pacientes (58,9%) dos diabéticos analisados fizeram uso da politerapia e 43 

(39,3%) utilizaram como método de controle a monoterapia (Gráfico 17). 

A opção pelo uso da monoterapia foi similar aos estudos realizados por Alba, 

Escobar JCM e Escobar GM (2007), Duarte-Ramos e Cabrita (2006) e Cheng et al. (2004), 

situados na ordem de 48,0%, 46,7% e 34,1%, respectivamente.  
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Gráfico 17- Pacientes que fizeram uso de monoterapia e politerapia. 

 

Observa-se que o uso da monoterapia foi distribuído entre 3 medicamentos utilizados 

por 43 pacientes, sendo disseminados entre a glibenclamida com 20,9% dos pacientes, a insulina 

NPH com 23,2% e a metformina com o maior índice de 55,8% (Tabela 21).  

 

Tabela 21- Monoterapia aplicada ao diabético. 

Uso Pacientes % 

Glibenclamida 9 20,9 

Insulina NPH 10 23,2 

Metformina 24 55,8 

 43 100,0 

 

A terapia inicial e de manutenção para tratamento do DM2 é bastante discutida. 

Segundo Defronzo (1999), a metformina deveria ser o medicamento de escolha em 

pacientes obesos sem contraindicações, enquanto que pacientes não obesos deveriam 

receber inicialmente tratamento com insulina (DEFRONZO, 1999). Entretanto, vários são 

os fatores que interferem na escolha da terapêutica ideal para o tratamento do DM2, como 

contraindicação, níveis glicêmicos, idade, entre outros citados anteriormente. 

A dose média dos antidiabéticos orais não se encontra em plenitude dentro da 

faixa preconizada pelos consensos da literatura, conforme representado na Tabela 22. Pois 

entre os medicamentos prescritos, observa-se que os antidiabéticos orais glibenclamida e 
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metformina estão com as doses administradas fora dos valores máximos preconizados 

segundo a literatura.  

Esses achados apresentam relevância científica, pois a administração de doses 

acima dos valores recomendados aumenta a probabilidade de RAM. Em contrapartida, as 

doses abaixo dos valores preconizados pode auxiliar para o insucesso no tratamento da 

enfermidade. 

Ainda na Tabela 22 pode-se observar a representação da dose mínima e máxima 

dos antidiabéticos orais usados pelos portadores de DM identificados no presente estudo 

comparadas com as doses preconizadas por diretrizes. 

 

Tabela 22- Comparação da dose mínima e máxima (mg/dia) identificada no presente estudo com dados disponíveis 

na literatura. 

 Presente 

estudo 

SBD 

(2006) 

Micromedex 

(2009) 

 

P.R. Vade mécum 

(2009) 

 

 
Glibenclamida 5,0-50,0 2,5-20,0 1,25-20,0 2,5-20,0 

Metformina 500-3550 1000-2550 1000-2550 1000-2550 

Glimepirida 2,0-8,0 1,0-8,0  1,0-6,0 1,0-8,0 

 

Segundo Riddle (2000), o uso de dose máxima pode trazer mais malefícios do 

que benefícios para o paciente, visto que mais de 50,0% do efeito terapêutico máximo é 

alcançado com apenas 50,0% da concentração máxima do medicamento, demonstrando que 

o aumento no efeito terapêutico não acompanha linearmente o aumento da dosagem 

(RIDDLE, 2000). Além disso, a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos é maior 

quanto mais elevada a dose. 

A politerapia apresentou adesão bem maior quando comparada a monoterapia, 58,9% 

fizeram uso da polifarmácia através dos hipoglicemiantes a fim de possuírem o controle 

glicêmico. 

As associações tiveram uma distribuição relativamente semelhante apresentando 

glib+insul 3,0%, glib+metf+insul 9,0%, glimep+metf 6,8%, glimep+metf+insul 3,0%, 

insulnph+insul reg 11,3 % e met+insul nph+insul reg 6,8 %( Tabela 23). 

As associações entre metformina + glibenclamida representadas na Tabela 23, foram 

utilizadas por 46,9% dos pacientes. Valores acima se comparado com estudos como de Alba, 



95 
 

Escobar JCM e Escobar GM (2007) onde, 39,0% dos indivíduos utilizaram essa combinação. 

A combinação desses antidiabéticos orais é a associação mais utilizada para o tratamento do 

DM2, mesmo em estudos em que se tenham outras classes medicamentosas além das 

biguanidas e sulfoniluréias, visto que os mecanismos de ação se complementam, sendo que 

metformina é um sensibilizador dos receptores de insulina enquanto que a glibenclamida 

aumenta a secreção do hormônio (ALBA, ESCOBAR E ESCOBAR, 2007).  

Normalmente, a introdução da insulina no esquema terapêutico do portador de 

DM2 acontece quando a utilização dos antidiabéticos orais não consegue controlar ou 

normalizar os níveis glicêmicos, mesmo em doses máximas e/ou em combinações de 

antidiabéticos orais, demonstrando que a produção de insulina apresenta-se reduzida a um 

nível crítico. Além disso, a insulina pode ser prescrita logo após o diagnóstico da 

enfermidade, principalmente quando os níveis de HbA1c estiverem acima de 9,0% 

(TRIPLITT, REASNER E ISLEY, 2008).   

A associação do uso da metformina com insulina teve porcentagem de 24,2% dos 

pacientes que se enquadraram no uso da politerapia (Tabela 23). Porcentagem maior que o estudo 

feito por GUIDONI (2009) relatando que em relação à politerapia com insulina, sua 

porcentagem encontrada foi de 11,6% dos portadores de DM (GUIDONI, 2009). 

 

Tabela 23- Politerapia aplicada ao paciente diabético. 

Associação Pacientes % 

glib+insul 2 3,0 

glib+metf 31 46,9 

glib+metf+insul 4 9,0 

glimep+metf 3 6,8 

glimep+metf+insul 2 3,0 

insulnph+insulreg 5 11,3 

met+insulnph+insulreg 3 6,8 

metf+insul 16 24,2 

TOTAL 66 100,0 

Legenda: glib (glibenclamida), metf (metformina), glimep (glimepirida), insul (insulina), insulnph (insulina 

NPH), insulreg (insulina Regular). 
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Com a progressão do DM, a tendência natural é que ocorra a falência das 

células beta-pancreáticas, reduzindo drasticamente a produção de insulina. Essa situação 

tende a acelerar se o cuidado prestado ao portador de DM não for adequado. Assim, a 

introdução de sensibilizadores de insulina nesse estágio da enfermidade é considerada 

adequada, visto que pode diminuir a dose diária de aplicação do hormônio, contribuindo 

para aumentar a qualidade de vida do usuário. Entretanto, situações em que ainda exista 

produção razoável de insulina pelas células beta-pancreáticas e que seja contra-indicado o 

uso de metformina, a associação de sulfoniluréias com insulina pode ser considerada 

necessária para alcançar o controle glicêmico desejado (SBD, 2011). 

Dessa forma, na Tabela 24 está representada a comparação dos principais 

subgrupos terapêuticos encontrados no presente estudo com relatos da literatura.  

 

Tabela 24- Comparação da porcentagem de usuários de alguns esquemas terapêuticos do presente estudo com 

relatos da literatura. Onde: G: Glibenclamida; M: Metformina; I: Insulina 
 

 Subgrupos 

terapêuticos 

Presente 

estudo 

Vauzelle- 

Kervroedan 

et al. (2000) 

Doró et al. 

(2005) 

Alba, Escobar 

JCM e Escobar 

GM (2007) 

M
O

N
O

T
E

R
A

P
IA

 G 20,5% 44,5% 40,5% 20,0% 

M 56,8% 25,1% 21,5% 17,6% 

I 22,8% - - 10,5% 

 

Subgrupos 

terapêuticos 

Presente 

estudo 

Vauzelle- 

Kervroedan 

et al. (2000) 

Doró et al. 

(2005)* 

Alba, Escobar 

JCM e Escobar 

GM (2007) 

P
O

L
IT

E
R

A
P

IA
 

 

 

 

GM 

 

 

 

46,9% 

 

 

 

28,4% 

 

 

 

22,0% 

 

 

 

39,0% 
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5.16.1 Alteração nas doses dos medicamentos antidiabéticos 

 

No decorrer da análise dos resultados, foi considerado insucesso terapêutico no 

tratamento do DM, quando evidenciado nos indivíduos aumento de dose, adição simples ou adição 

por substituição de um novo medicamento à terapia anteriormente prescrita, sendo que essa 

metodologia foi relatada por Boccuzzi et al. (2001). 

Na análise sobre a alteração da dose de medicamentos ministrados, o Gráfico 18 

expõe que 29 pacientes possuíam registros de alterações nas doses dos medicamentos 

hipoglicemiantes durante o ano de 2015, logo 25,9% dos pacientes apresentaram insucesso 

terapêutico. Devido à limitação dos dados, não foi possível especificar se as doses alteradas 

foram aumentadas ou diminuídas, pois os mesmos constavam apenas que houve alterações não 

especificando em que sentido. 

 
Gráfico 18- Alteração da dose ministrada dos medicamentos hipoglicemiantes. 

 

Na Tabela 25, foi observada a representação dos grupos terapêuticos do presente 

estudo relacionados com o número total de usuários, número que apresentaram variação da 

dose dos antidiabéticos orais e insulina durante o período de estudo, e o número de usuários 

que mantiveram a dose constante dos medicamentos.  

O uso da insulina de forma isolada foi o único grupo terapêutico que manteve sua 

dose constante durante o decorrer do ano de 2015.  Em contrapartida todos os usuários que 
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fizeram uso de 3 medicamentos antidiabéticos orais associados ao uso da insulina tiveram que 

passar por alterações das dosagens.  

Sendo assim em avaliação total no presente estudo; 29 usuários (26,3%) dos usuários 

apresentaram variações das doses no período avaliado. Estando semelhante ao estudo realizado 

por Boccuzzi et al. (2001), onde 25,2% dos pacientes estudados apresentaram aumento da dose 

e 10,9% redução da dose (BOCCUZZI et al, 2001). 

 

Tabela 25- Variação da dose durante o período de estudo dos antidiabéticos orais e insulina nos Grupos Terapêuticos 

dos usuários portadores de DM identificados no Município de Diamantina-MG no período de jan/2015 a dez/2015. 
 

 

Grupos 

Terapêuticos 

 
Número 

de  

usuários 

NÚMERO DE USUÁRIOS 

Com alteração da dose  Constante 

N % N % 

1 INS 10 00 0,0 10 12,3 

1ADO 37 04 13,8 33 40,8 

1ADO+2INS 04 01 3,4 03 3,7 

1ADO+INS 12 08 27,7 04 4,9 

2ADO 34 10 34,5 24 29,7 

2ADO+INS 06 03 10,3 03 3,7 

2INS 06 02 6,9 04 4,9 

3ADO+INS 01 01 3,4 00 0,0 

Total 110 29 100,0 81 100,0 

Legenda: INS (insulina), ADO (administração oral), Constante (não houve alteração na dose de 

medicamentos). 

 

5.17 Prescrições não padronizadas 

 

Na atualidade, não se pode ignorar que o financiamento dos medicamentos pelo 

setor público avançou muito, principalmente através do programa “Aqui Tem Farmácia 

Popular” e “Saúde não tem preço” o que pode ter resultados no percentual de medicamentos 

integralmente obtidos pelo SUS serem superiores aos encontrados em trabalhos anteriores 

(HENRIQUE et al., 2008). 

Os problemas de acessos decorrentes de faltas eventuais podem ser agravados pelas 

prescrições de medicamentos não padronizadas. A normatização da prescrição deve ser seguida 
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de acordo com Lei 5991/73, que determina informações mínimas presentes nas prescrições: 

nome do paciente, data e endereço da clínica ou consultório, nome do medicamento, 

concentração, dosagem, posologia, forma farmacêutica, via de administração, frequência, 

horário de administração, assinatura e registro no Conselho do profissional prescritor, e ainda 

devem ser legíveis e sem rasuras. Em relação ao nome do medicamento no âmbito do SUS, 

deve ser adotado obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) e na sua ausência 

a Denominação Comum Internacional (DCI) (ABJAUDE et al., 2012). 

Esta consideração deve ser feita frente à situação de terem sido encontrados 85 

(75,8%) dos pacientes que possuíam receitas registradas em prontuários com medicamentos 

prescritos baseados nos princípios ativos e fornecidos pelo SUS e 27 (24,1%) das prescrições 

através de nomes comerciais, não tendo assim uma segurança plena de sua distribuição 

provinda totalmente gratuita, tal base foi analisada com embasamento nos indivíduos 

analisados considerados diabéticos (Tabela 25). 

 Em relação aos medicamentos prescritos através de nomes comerciais o estudo 

encontra-se abaixo do percentual encontrado por Pereira e colaboradores (2012), onde 

chegaram ao resultado que, embora exista a possibilidade de elevado acesso integral pelo SUS 

com 59%, existem usuários (41,0%) que irão adquirir os seus medicamentos por meios 

particulares (PEREIRA, 2012). 

 

Tabela 26- Pacientes que apresentaram prescrições com nomes comerciais. 

 

Prescrição com nome 

comercial 

Total de pacientes 

(N) 

% 

Não 85 75,8 

Sim 27 24,1 

 112 100,0 

 

Detalhando os pacientes por ESFs, nota-se no Gráfico 19 que, a única ESF que 

seguiu o protocolo em relação à prescrição apenas por princípios ativos de forma integral foi a 

ESF da Palha.  
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Gráfico 19- Solicitações de medicamentos por paciente, utilizando nomes comerciais distribuídos por ESF. 

 

A falta de padronização na prescrição de medicamentos demonstra a necessidade de 

verificar se estes profissionais estão desenvolvendo suas atividades de forma s preestabelecidas, 

ou não, por protocolos e padronizações, para permitirem identificação, análise das possíveis 

fragilidades e falhas ocorridas nos processos e intervir, minimizando riscos e aumentando a 

segurança do paciente.   

 

5.18 Prescrições embasadas na RENAME 

 

Sobre as prescrições de medicamentos, dentre os pacientes analisados, 75,8% ou 85 

pacientes receberam prescrições de medicamentos conforme preconizado pela RENAME de 2015, 

ainda sim um número significativo de 27 pacientes representando 24,1% receberam prescrições 

com medicamentos não pertencentes a tal lista (Gráfico 20). Basear-se nesta, é fundamental 

levando em conta que a RENAME é uma lista de medicamentos que deve atender às necessidades 

de saúde brasileira, sendo um instrumento mestre para as ações de assistência farmacêutica no 

SUS. 
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Gráfico 20- Relação da quantidade de pacientes que receberam prescrições de medicamentos que pertencem a 

RENAME. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi exposto o perfil dos pacientes atendidos através do SUS em 

Diamantina, onde pode-se ter características específicas dessa população predominante idosa e 

portadora de diabetes tipo 2.  

Tal estudo mostrou-se relevante, uma vez que demonstrou a não padronização no 

atendimento aos diabéticos entre as ESF, pode-se observar também algumas falhas no 

cumprimento das diretrizes impostas pela linha guia do hipertenso e diabético. Os resultados 

obtidos demonstraram que as ESFs, apesar de estarem em constante processo de evolução, ainda 

necessitam de melhorias como atuação de uma equipe multiprofissional como a atuação do 

NASF. 

Verificou-se ainda através dos dados uma deficiência na implantação de grupos 

operativos coletivos, nas consultas e nos acompanhamentos laboratoriais periódicos. 

Nota-se necessidade da contratação de farmacêuticos, para dar suporte na 

administração e nos possíveis efeitos ocasionados pelos medicamentos, diminuindo 

consequências como automedicação, reações adversas e prescrições em desacordo com as 

diretrizes. 

Houve uma acentuada falha nos registros dos prontuários. Tal omissão serve de alerta 

para incentivar a implantação de prontuários eletrônicos diminuindo assim omissão de 

informações, ou uma maior organização no preenchimento dos dados, buscando a causa da 

omissão no lançamento das práticas efetuadas aos diabéticos. 

Obviamente alguns passos terão de ser percorridos e estudos deverão ser realizados 

de forma mais detalhada para se descobrir de forma mais objetiva as lacunas existente entre cada 

um dos procedimentos fornecidos pela atenção básica. 

Todavia, este trabalho pode vir a ser uma excelente ferramenta de apoio para se 

embasar em condutas e investir em capacitações na tentativa de se padronizar o 

acompanhamento.  
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