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RESUMO 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) têm sido um desafio para a Atenção 

Primária à Saúde (APS). De modo geral, a morbidade e mortalidade decorrentes das DCNT 

são causadas por alguns fatores de risco, entre eles destacam-se a elevação nos níveis de 

colesterol, sobrepeso, obesidade, tabagismo esedentarismo. O Diabetes mellitus (DM), uma 

das principais DCNT, configura-se como um importante problema de saúde pública com alta 

morbidade, mortalidade e repercussões econômicas significativas com grande impacto no 

Brasil e no mundo. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúdedo Brasil vêm 

propondo e incentivando a adoção de políticas e estratégias para o desenvolvimento de ações 

de cuidados aos portadores de DM no contexto de Atenção Primaria à Saúde. O objetivo 

desse estudo foi identificar o perfil dos indivíduos diabéticos atendidos na Atenção Primária à 

Saúde do município de Felício dos Santos, Minas Gerais, através da abordagem às variáveis 

sócio-demográficas e de saúde, avaliando ainda o acesso e a satisfação em relação ao serviço 

prestado neste município. A população de estudo foi constituída por 136 indivíduos diabéticos 

de um censo de 187 cadastrados na Unidade Básica de Saúde do município de Felício dos 

Santos. A coleta de dados foi realizada de maio a outubro de 2014 através da entrevista 

domiciliar, tendo como método a aplicação de um questionário estruturado. Os resultados 

apresentaram, em sua maioria, pessoas do sexo feminino, analfabetos, cujo diagnóstico de 

Diabetes Mellitus foi feito quando tinham entre 40 e 70 anos de idade, com renda mensal 

familiar entre 1 a 2 salários mínimos, estando em tratamento medicamentoso e satisfeitos com 

os serviços de saúde ofertados no município. Dentre estes indivíduos, observou-se um número 

expressivo de co-morbidades, chamando a atenção um número expressivo de hipertensos. 

Conclui-se a importância de abordar o DM no contexto de saúde pública, pois conviver com o 

diabetes na maioria dos casos significa ajustar-se a uma complexa mudança no estilo de vida. 

Nesse contexto, é de suma importância o envolvimento dos profissionais, do individuo 

diabético e dos familiares no cuidado, visando a prevenção das complicações acarretadas pelo 

DM. 

Palavra Chave: Diabetes Mellitus; Atenção Primária à Saúde; Promoção da Saúde. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

The Chronic Noncommunicable Diseases (NCDs) have been challenging for Primary Health 

Care (PHC). In general, morbidity and mortality from NCDs are caused by certain risk 

factors, among them stand out the increase in cholesterol levels, overweight, obesity, smoking 

and physical inactivity. The DM, a major NCDs, appears as a major public health problem 

with high morbidity, mortality and significant economic repercussions with great impact in 

Brazil and worldwide. The World Health Organization and the Ministry of Health of Brazil 

have proposed and encouraged the adoption of policies and strategies for the development of 

care actions to DM carriers in the context of Primary Health Care. The aim of this study was 

to identify the profile of diabetic patients treated at the Primary Health Felicio dos Santos 

municipality, Minas Gerais, by addressing the socio-demographic and health variables, still 

evaluating access to and satisfaction with the service provided in this municipality. The study 

population consisted of 136 diabetic patients from a census of 187 registered in the Basic 

Health Unit of the municipality of Felicio dos Santos. Data collection was conducted from 

May to October 2014 through household interviews, with the method applying a structured 

questionnaire. The results showed, for the most part, female people, illiterate, whose diagnosis 

of diabetes mellitus was made when they were between 40 and 70 years of age with a monthly 

income of 1-2 minimum wages, being in drug treatment and satisfied with the health services 

offered in the city. Among these individuals, there was a significant number of co morbidities, 

drawing attention a significant number of hypertensive. It was concluded the importance of 

addressing the DM on public health context because living with diabetes in most cases means 

adjusting to a complex change in their lifestyle. In this context, it is very important the 

involvement of professionals, diabetic individuals and their family regarding the treatment, in 

order to prevent the complications caused by DM. 

Keywords: Diabetes Mellitus; Primary Health Care; Health Promotion. 

 

 

 



 

 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1- 

 

Mapa da localização do município de Felício dos Santos, Minas 

Gerais, Brasil, 2014. 

 

31 

Figura 2-  

 

Distribuição dos indivíduos com Diabetes Mellitus em relação à 

faixa etária (anos). Unidade de Atenção Primária à Saúde (APS). 

Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

 

35 

Figura 3-  

 

Idade em que os indivíduos com Diabetes Mellitus foram 

diagnosticados. Unidade de Atenção Primária à Saúde (APS). 

Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

 

37 

Figura 4- 

 

 

 

 

Figura 5-  

 

 

 

 

Figura 6- 

 Distribuição dos indivíduos com Diabetes Mellitus em relação ao 

tipo de medicamento utilizado. Unidade de Atenção Primária à 

Saúde (APS). Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 

2014. 

 

Distribuição dos indivíduos com Diabetes Mellitus em relação à 

utilização de medicamento de uso oral e à ajuda de terceiros para sua 

utilização. Unidade de Atenção Primária à Saúde (APS). Município 

de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

 

Descrição das comorbidades dos indivíduos com Diabetes Mellitus. 

Unidade de Atenção Primária à Saúde (APS). Município de Felício 

dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

 

38 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

46 

 

 

 

Figura 7- 

 

Grau de satisfação e insatisfação dos indivíduos diabéticos com o 

serviço de saúde. Unidade de Atenção Primária à Saúde (APS). 

Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

51 



 

 

 
 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 01- Distribuição das variáveis sociodemográficas 

entre os indivíduos diabéticos Unidade de 

Atenção Primária (APS). Município de Felício 

dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014.  

 

33 

Tabela 02- Distribuição dos indivíduos com Diabetes 

Mellitus em relação à frequência de utilização 

diária do medicamento de uso oral. Inserto: 

Tempo de utilização do medicamento de uso 

oral. Unidade de Atenção Primária à Saúde 

(APS). Município de Felício dos Santos, Minas 

Gerais, Brasil, 2014. 

 

41 

Tabela 03- 

 

 

 

 

 

 

Características relativas à assistência à saúde 

prestada aos indivíduos diabéticos em uso de 

insulina – Unidade de Atenção Primária à 

Saúde (APS). Município de Felício dos Santos, 

Minas Gerais, Brasil, 2014. 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 LISTA DE SIGLAS  

APS 

AVC 

CEP 

CEPAPS 

Atenção Primária à Saúde 

Acidente Vascular Cerebral 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Centro de Estudos e Pesquisa em Atenção Primária à Saúde 

CISAJE Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha 

CSAP 

DAC 

DCNT 

DM 

DRC 

DRD 

DVP 

EIP 

EP 

ESF 

Condição Sensível à Atenção Primaria 

Doença da Artéria Coronária 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

Diabetes Mellitus 

Doença Renal Crônica 

Doença Renal do Diabetes 

Doença Vascular Periférica 

Educação Interprofissional 

Educação Permanente 

Estratégia de Saúde da Família 

HAS Hipertensão Arterial Sistêmica 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IC Intervalo de Confiança 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 



 

 

 
 

IAM 

MG 

MS 

ND 

Insuficiência Aguda do Miocárdio 

Minas Gerais 

Ministério da Saúde do Brasil 

Nefropatia Diabética  

OMS Organização Mundial da Saúde 

OPAS 

PAEDCNT 

PBF 

PNAD  

PNS 

PNH 

RAS 

Organização Pan-Americana da Saúde 

Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Crônicas Não Transmissíveis  

Programa Bolsa Família 

Política Nacional de Atenção Básica 

Política Nacional de Saúde 

Política Nacional de Humanização 

Rede de Atenção a Saúde 

SIS-

HIPERDIA 

SBD 

SES 

Sistema de Informação Sobre cadastramento e Acompanhamento dos Hipertensos e 

Diabéticos 

Sociedade Brasileira de Diabetes 

Secretária de Estado de Saúde 

SUS 

UBS 

TCLE 

UFVJM 

Sistema Único de Saúde 

Unidade Básica de Saúde 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

WHO World Health Organization 



 

 

 
 

SUMÁRIO 

 

 

RESUMO  

ABSTRACT  

LISTA DE FIGURAS  

LISTA DE TABELA  

LISTA DE ABREVIATURAS  

1- INTRODUÇÃO 16 

2- OBJETIVOS 20 

3- REVISÃO DE LITERATURA 21 

3.1- Diabetes Mellitus e seu impacto na saúde da população 21 

3.2- Atenção Primária à Saúde na Rede de Atenção à Saúde 25 

3.3- Percepção do Diabético quanto à qualidade do cuidado em saúde na           

atenção primaria à saúde 

 

28 

4-MÉTODOS 30 

4.1- Local do Estudo 30 

4.2- População de Estudo 30 

4.3- Instrumento e Coleta de Dados 31 

4.4- Análise de Dados 32 

4.5- Questões Éticas 32 

5- RESULTADOS e DISCUSSÃO 33 

6- CONCLUSÕES 54 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 56 

APÊNDICES   

Apêndice A- Carta Convite para o Gestor Municipal  66 



 

 

 
 

Apêndice B- Carta de Anuência 67 

Apêndice C- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 68 

ANEXOS  

Anexo 01- Instrumento de coleta de dados 69 

Anexo 02- Parecer de Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética                    

em Pesquisa da UFVJM 

 

74 

Anexo 03- Documento do CEP comprovando a alteração do projeto de pesquisa 

 

Anexo 04- Documento da Estratégia de Saúde da Família de Felício dos Santos, 

MG 

  

78 

 

 

80 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

O presente estudo faz parte de um projeto maior intitulado: ―Estratificação de risco de 

pacientes hipertensos e diabéticos com perspectiva na implantação e organização da 

assistência no Centro Integrado Viva Vida e Hiperdia de Referência Secundária no Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha/MG‖. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa que se insere no campo das políticas públicas de 

saúde, temática que despertou o meu interesse, por se tratar de um tema instigante e muito 

provocativo para a atuação do Assistente Social. Ao ingressar no programa de Pós-graduação 

fui inserida neste projeto que, inicialmente, seria desenvolvido somente no Município de 

Diamantina. Entretanto, em virtude da importância do estudo, foi posteriormente aprovada 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) a inclusão de outros municípios que fazem parte do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha (CISAJE). Assim, ficou sob a minha 

responsabilidade pesquisar os indivíduos diabéticos cadastrados na Atenção Primária à Saúde 

(APS) de Felício dos Santos, Minas Gerais, uma vez que outros pesquisadores já se 

encontravam desenvolvendo suas pesquisas nos demais municípios.  

Para a compreensão do Diabetes Mellitus (DM) no âmbito da saúde coletiva, 

consideramosimportante abordar a problemática desta doença no contexto da APS. Estes dois 

eixos são retomados e aprofundados na fundamentação teórica, articulados ao cuidado em 

saúde. 

A principal causa de morbidade e mortalidade no Brasil atualmente são as Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que normalmente têm desenvolvimento lento, dura 

períodos extensos e apresentam efeitos de longo prazo, difíceis de prever (MORAES; 

MARINO; SANTOS, 2010). Muitas condições crônicas estão ligadas a uma sociedade em 

envelhecimento, mas também às escolhas de estilo de vida, além da predisposição genética. O 

que elas têm em comum é o fato de precisarem de uma resposta complexa e de longo prazo, 

coordenada por profissionais de saúde de formações diversas, com acesso aos medicamentos e 

equipamentos necessários (VERAS, 2011). 

O DM constitui um grave problema em saúde pública e está entre os principais fatores 

de risco modificáveis para evitar as doenças cardiovasculares, que hoje representam a maior 

causa de mortalidade no país. O Ministério da Saúde do Brasil (MS) prioriza ações de 
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prevenção e manejo do DM, uma vez que tal patologia está associada a complicações agudas 

e crônicas em vários órgãos e sistemas. Neste contexto, o DM é classificado como Condição 

Sensível à Atenção Primária (CSAP), ou seja, o bom manejo deste problema na APS evita 

hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e cerebrovasculares 

(ALFRADIQUE et al., 2009). 

Dentre as DCNT, o DM constitui atualmente o maior desafio para os sistemas de 

saúde por modificarem o padrão de necessidades da população, o que lhes impõe uma 

configuração sensível à produção da equidade e com capacidade de resolubilidade dos 

problemas, não mais na perspectiva de cura, mas do cuidado (RODRIGUES et al., 2014). 

Assim, vêm sendo vislumbradas novas formas de integração dos sistemas de saúde para o 

enfrentamento desta nova realidade social, sendo uma delas inspirada na APS 

(GIOVANELLA et al.,  2009). 

Sabe-se que para o enfrentamento do DM é preciso a reorganização das atividades das 

equipes de saúde, buscando alcançar melhores resultados, orientando-se pelos atributos da 

APS e pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) (CEPAPS, 2012). Entende-se 

ainda, a necessidade da organização da assistência em Redes de Atenção à Saúde (RAS), o 

que promoverá a coordenação e integração dos serviços e ações de saúde, assim como a 

integralidade e a qualidade do cuidado em saúde (OPAS, 2010). 

Um desafio atual para planejar o cuidado em saúde é considerar que o DM é 

multifatorial com a presença de determinantes biológicos e socioculturais. Sendo assim, para 

que a abordagem do cuidado em saúde para o DM seja efetiva, esta deve ser interprofissional 

e colaborativa com diversas categorias de profissionais de saúde na APS, visando a promoção 

de ações que valorizem o protagonismo do cidadão, a família e a comunidade (BRASIL, 

2014a).  

O DM atinge grande número de pessoas de qualquer condição social em todo o 

mundo. Essa enfermidade representa um problema pessoal e de saúde pública com grandes 

proporções quanto à sua magnitude, apesar dos progressos no campo da investigação e da 

atenção aos pacientes. O manejo do diabetes deve ser feito dentro de um sistema 

hierarquizado de saúde, sendo sua base o nível primário. Na prestação de serviços apropriados 

para os diabéticos, é preciso levar em consideração os principais componentes do sistema de 

saúde, especialmente a determinação das necessidades e dos recursos locais; o consenso sobre 

as normas de atenção; os mecanismos para aplicar os últimos avanços das investigações; a 
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educação e a utilização de todos os profissionais de saúde; e a contínua avaliação da 

efetividade e da qualidade do tratamento dos pacientes (WHO, 1985). 

Estudos para avaliar a qualidade dos serviços de saúde prestados aos usuários tiveram 

destaque a partir dos anos 1960 na Europa e Estados Unidos, com foco na adesão ao 

tratamento (ESPIRIDIÃO; TRAD 2006). No Brasil, os estudos sobre a satisfação do usuário 

na avaliação dos serviços como parte dos processos de planejamento e avaliação destacaram-

se na década de 1990 (ZILHS et al., 2009). Assim, a satisfação do usuário torna-se um 

indicador sensível para mostrar a qualidade do serviço prestado, a adesão ao tratamento, a 

relação médico-paciente e a adequação no uso dos serviços. 

Estudos apontam que a APS tem capacidade para resolver 80% dos problemas de 

saúde de uma dada população e deve conciliar ações de assistência com prevenção e 

promoção da saúde, além de coordenar a atenção prestada nos outros níveis do sistema, 

agindo como a base para o trabalho dos níveis secundário e terciário (STARFIELD, 2002). 

Os serviços de atenção secundária devem estar aparelhados com pessoal e 

equipamentos para atender às situações que o nível primário não absorveu geralmente cursos 

atípicos ou complicações dos eventos mais frequentes e outros mais raros que demandam 

assistência compatível a este nível (PAIM et al; 2011). 

O nível terciário concentra os equipamentos com alta incorporação tecnológica, inclui 

alguns procedimentos de alto custo, realizados predominantemente por prestadores privados 

contratados e hospitais públicos de ensino, pagos com recursos públicos a preços próximos ao 

valor de mercado. O nível terciário deve estar aparelhado para atender situações que o nível 

secundário não conseguiu resolver, e eventos mais raros ou aqueles que demandem assistência 

deste nível do sistema (PAIM et al; 2011). 

Conceitualmente, os pontos de atenção secundária e terciária são nós da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) em que se ofertam determinados serviços especializados, gerados 

através de uma função de produção singular. Eles se diferenciam por suas respectivas 

densidades tecnológicas, sendo os pontos de atenção terciária mais densos tecnologicamente 

que os pontos de atenção secundária e, por essa razão, tendem a ser mais concentrados 

espacialmente. Contudo, na perspectiva das redes poliárquicas, não há, entre eles, relações de 

principalidade ou subordinação, já que todos são igualmente importantes para se atingirem os 

objetivos comuns das RAS (MENDES, 2011). 
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 Para compreender as ações, programas e políticas implantadas e os efeitos dessas 

intervenções são necessáriososprocessos avaliativos. A avaliação da qualidade da atenção 

básica é importante para a escolha de prioridades, para a determinação de metas das ações de 

saúde e para a organização dos serviços de saúde (SZWARCWALD et al., 2006). 

Cabe ressaltar que em Minas Gerais, a proposta de Estratégia da Saúde da Família 

(ESF) vem sendo implantada gradativamente desde 1995. Em 2012, o Ministério da Saúde 

registrava a existência de 4.447 equipes implantadas em um total de 846 municípios, com a 

cobertura de 71,02% da população mineira, o que correspondia a cerca de 14 milhões de 

pessoas (MACIEL et al., 2014). 

A consolidação da ESF aliada ao processo de descentralização do sistema de saúde 

coloca em destaque a responsabilidade dos municípios e seus gestores em implementar, com 

efetividade a APS ressaltando assim a necessidade de constante avaliação, para que a 

implementação se dê com qualidade. Nesta perspectiva, esta pesquisa teve por objetivo 

descrever o perfil dos indivíduos diabéticos e analisar alguns aspectos do cuidado ofertado aos 

portadores de DM na Unidade de APS de Felício dos Santos, município de pequeno porte no 

Vale do Jequitinhonha, Brasil, em 2014, buscando contribuir para o aprimoramento da 

intervenção e para o alcance das metas, e também, para o fortalecimento da cultura avaliativa 

no âmbito dos serviços de saúde. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

 

Identificar o perfil dos indivíduos diabéticos atendidos na Atenção Primária à Saúde do 

município de Felício dos Santos, Minas Gerais, segundo variáveis sócio-demográficas e 

variáveis de saúde, além de avaliar o acesso e a satisfação em relação ao serviço prestado no 

município. 

 

Objetivos Específicos 

1. Descrever o perfil dos indivíduos diabéticos residentes no Município de Felício 

dos Santos, em relação ao sexo, idade, escolaridade, ocupação e renda; 

2. Identificar a existência de comorbidades nestes indivíduos; 

3. Caracterizar a utilização de medicamentos orais e injetáveis por esses indivíduos; 

4. Mensurar o grau de satisfação destes indivíduos com o serviço de saúde prestado 

no Município.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Diabetes Mellitus e seu Impacto na Saúde da População 

 

As DCNT constituem problema de saúde de grande magnitude, correspondendo a 72% 

das causas de mortes em todo o mundo, sendo hojeresponsáveis por 60% de todo o ônus 

decorrente de doenças no planeta. No ano 2020, acredita-se que serão responsáveis por 80% 

da carga de doença dos países em desenvolvimento. Atualmente, nesses países, a adesão aos 

tratamentos chega a ser apenas de 20% (Organização Mundial da Saúde, 2003). 

No Brasil as DCNT respondem por mais de 70% das causas de mortes. Sendo que as 

doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, enfermidades respiratórias crônicas e doenças 

neuropsiquiátricas, têm respondido por um número elevado de mortes antes dos 70 anos de 

idade e pela perda da qualidade de vida, gerando incapacidades e alto grau de limitação das 

pessoas em suas atividades de trabalho e de lazer. Pesquisas têm mostrado a forte associação 

das principais DCNT a fatores de riscos altamente prevalentes, destacando-se o tabagismo, 

consumo abusivo de álcool, excesso de peso, níveis elevados de colesterol, sedentarismo, 

baixo consumo de frutas e verduras. O monitoramento destes fatores de risco e da prevalência 

das doenças a eles relacionados é primordial para definição de políticas de saúde voltadas 

para prevenção destes agravos (BRASIL, 2014a). 

Os determinantes sociais também impactam fortemente na prevalência das doenças 

crônicas. As desigualdades sociais, diferenças no acesso aos bens e aos serviços, baixa 

escolaridade e desigualdades no acesso à informação determinam, de modo geral, maior 

prevalência das doenças crônicas e dos agravos decorrentes da evolução dessas doenças 

crônicas (SCHMIDT et al., 2010).  

Além dos determinantes sociais, é importante lembrar, por outro lado, o impacto 

econômico que as doenças crônicas têm para o País. Este está principalmente relacionado não 

só com os gastos por meio do SUS, mas também com as despesas geradas em função do 

absenteísmo, das aposentadorias e da morte da população economicamente ativa. Segundo 

estimativas, em 2025, o Brasil terá mais de 30 milhões de indivíduos com 60 anos ou mais, e 

a maioria deles, cerca de 85%, apresentará pelo menos uma doença crônica (IBGE, 2010). 

A prevalência de DM nos países da América Central e do Sul foi projetada para 40 

milhões, em 2030. Nos países europeus e Estados Unidos (EUA) este aumento se dará, em 
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especial, nas faixas etárias mais avançadas devido ao aumento na expectativa de vida, 

enquanto que nos países em desenvolvimento este aumento ocorrerá em todas as faixas 

etárias, sendo que no grupo de 45 a 64 anos, a prevalência será triplicada e, duplicada na faixa 

etária de 20 a 44 anos e acima de 65 anos (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 

2012). 

É estimado que o Brasil passe da 8ª posição, com prevalência do DM de 4,6%, em 

2000, para a 6ª posição, 11,3%, em 2030. Os fatores de risco do DM relacionados aos hábitos 

alimentares e ao estilo de vida da população estão associados a este incremento na carga de 

diabetes globalmente (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003). 

Em se tratando do Estado de Minas Gerais, de acordo com Júnior (2011), a Secretaria 

de Estado de Saúde estimou que 10% dos mineiros adultos, com idade igual ou superior a 20 

anos, são diabéticos. Este estudo mostrou ainda que entre 2001 e 2009, as DCNT foram 

responsáveis por 51,5% dos óbitos, sendo as taxas mais altas causadas pelo DM e pela doença 

pulmonar obstrutiva.  

Nesse contexto, nos últimos anos, o Ministério da Saúde (MS) do Brasil vem 

implementando importantes políticas de enfrentamento às DCNT, com destaque para a 

organização da Vigilância de DCNT e política de promoção da saúde. A Vigilância da DCNT 

tem por objetivo conhecer a distribuição, magnitude e tendência das doenças crônicas e 

agravos e seus fatores de risco e apoiar as políticas públicas de promoção à saúde. A Política 

de Promoção da Saúde, por sua vez, tem priorizado diversas ações no campo da alimentação 

saudável, atividade física, prevenção do uso do tabaco e álcool, com transferência de recursos 

a estados e municípios para implantação dessas ações, de forma intersetorial e integrada 

(BRASIL, 2008, 2011a). 

O DM se apresenta principalmente em três formas clínicas: o DM tipo 1, do tipo 2 e o 

DM gestacional. O DM tipo 1 e o DM tipo 2 representam as duas principais formas do DM 

em incidência, prevalência e importância clínica (OLIVEIRA et al.; 2006).    

O DM gestacional é definido como qualquer grau de intolerância à glicose com início 

ou primeiramente reconhecido durante a gravidez. Esta definição independe do tratamento 

utilizado ou da continuidade do quadro após a gestação. Seis semanas ou mais após o parto, a 

mulher deve ser reclassificada. Na maioria dos casos, a regulação da glicemia retorna ao 

normal. A identificação clínica do DM gestacional é importante, pois o tratamento pode 

reduzir a morbidade e mortalidade associadas. Complicações maternas relacionadas com DM 
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gestacional também incluem aumento da taxa de partos cesáreos e hipertensão crônica 

(OLIVEIRA et al.; 2006). 

O DM tipo 1 é a principal doença endócrina, diagnosticada principalmente na infância 

e na juventude; suas características principais são: necessidade diária de insulina no 

tratamento, com controle metabólico lábil, grande oscilação na glicemia e grande tendência a 

desenvolver cetoacidose e coma. No momento do diagnóstico, a maioria dos pacientes já tem 

cerca de 85% das células β pancreáticas destruídas, o que explica sua insulinopenia, com 

grande labilidade glicêmica no controle e dependência diária da aplicação de insulina 

(OLIVEIRA et al.; 2006). 

A insulina é um hormônio necessário ao metabolismo normal de carboidratos, 

proteínas e gorduras. Usuários com DM tipo 1 apresentam deficiência de secreção de insulina 

devido à falência das células beta pancreáticas enquanto usuários com DM tipo 2 apresentam 

nas fases iniciais hiperinsulinemia e resistência à ação da insulina e somente posteriormente 

apresentam falência pancreática com deficiência de secreção deste hormônio (MINAS 

GERAIS, 2013b). 

Os efeitos da insulina consistem em reduzir os níveis sanguíneos de glicose, ácidos 

graxos e aminoácidos e estimular a conversão destes para compostos de armazenamento, que 

são o glicogênio, os triglicerídeos e as proteínas (BRASIL, 2001). 

O DM tipo 2 costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos. Manifesta-se, em 

geral, em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar de DM tipo 2. 

No entanto, com a epidemia de obesidade atingindo crianças, observa-se um aumento na 

incidência de diabetes em jovens, até mesmo em crianças e adolescentes.  O termo ―tipo 2‖ é 

usado para designar uma deficiência relativa de insulina, isto é, há um estado de resistência à 

ação da insulina, associado a defeitos na sua ação e, ou secreção (BRASIL, 2013). 

Após o diagnóstico, o DM tipo 2 pode evoluir por muitos anos antes de requerer 

insulina para controle. Seu uso, nesses casos, não visa evitar a cetoacidose, mas alcançar o 

controle do quadro hiperglicêmico. O tratamento do DM tipo 2 consiste na adoção de hábitos 

de vida saudáveis, como uma alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, 

moderação no uso de álcool e abandono do tabagismo, acrescido ou não do tratamento 

farmacológico. Estes hábitos de vida saudáveis são a base do tratamento do diabetes, e 

possuem uma importância fundamental no controle glicêmico, além de atuarem no controle de 

outros fatores de risco para doenças cardiovasculares (BRASIL, 2013). 
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Cabe aqui ressaltar que o DM pode permanecer assintomático por longo tempo e sua 

detecção clínica é frequentemente feita, não pelos sintomas, mas em virtude de seus fatores de 

risco. Por essa razão, é importante que as equipes de Atenção Básica estejam atentas, não 

apenas para os sintomas de diabetes, mas também para seus fatores de risco (hábitos 

alimentares não saudáveis, sedentarismo e obesidade). A abordagem terapêutica dos casos 

detectados, o monitoramento e o controle da glicemia, bem como o processo de educação em 

saúde são fundamentais para a prevenção de complicações e para a manutenção de sua 

qualidade de vida (BRASIL, 2013). 

Outro aspecto que chama atenção é que o DM está relacionado à importante queda na 

qualidade de vida e, sem dúvida, representa um desafio dentre os problemas de saúde no 

século 21. O número de pessoas no mundo com diabetes aumentou, de modo que em 2013 a 

doença atingiu 382 milhões de indivíduos, devendo este quantitativo subir para 592 milhões 

em 2035 (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2013).  Dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde realizada em 2013, demonstraram que as pessoas sem instrução e com 

ensino fundamental incompleto apresentaram maior predominância do diabetes (9,6%), sendo 

que a APS foi indicada como o principal local para a assistência médica para 47% da 

população nos últimos 12 meses que antecederam a pesquisa (BRASIL, 2014b). 

Nesse sentido, a educação alimentar é um dos pontos fundamentais na prevenção 

primária e tratamento do DM, não sendo possível um bom controle metabólico sem uma 

alimentação adequada. O objetivo da orientação nutricional é auxiliar o indivíduo a fazer 

mudanças em seus hábitos alimentares, favorecendo o melhor controle metabólico, o que 

contribuí para a normalização da glicemia, para diminuir os fatores de risco cardiovascular, 

para fornecer calorias suficientes para a obtenção e manutenção do peso corpóreo saudável, 

para a prevenção de complicações agudas e crônicas do DM e para promoção da saúde através 

da nutrição adequada (SBD, 2003). 

 No tocante às complicações decorrentes do DM, merecem destaque a Doença da 

Artéria Coronária (DAC), a Doença Vascular Periférica (DVP), o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), a neuropatia diabética, a amputação, a Doença Renal Crônica (DRC) e a cegueira. 

Estas doenças estão relacionadas 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 (BRASIL, 2013). 
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Nesse contexto as consequências do DM a longo prazo decorrem de alterações micro e 

macrovasculares que levam à disfunção, dano ou falência de vários órgãos. O aumento da 

mortalidade cardiovascular dos pacientes diabéticos está relacionado tanto ao estado diabético 

quanto à agregação de vários fatores de risco cardiovascular, como obesidade, Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e dislipidemia (SBD, 2003). 

Importante ressaltar que o DM e a HAS respondem por 50% dos casos de doença renal 

crônica terminal (BRASIL, 2006).  A detecção precoce da DRC e condutas terapêuticas 

apropriadas para o retardamento de sua progressão podem reduzir o sofrimento dos pacientes 

e os custos financeiros associados à doença. Como as duas principais causas de insuficiência 

renal crônica são HAS e o DM e que, quase sempre, a doença renal evolui de forma 

progressiva, insidiosa e assintomática, torna-se muito importante a capacitação, 

conscientização e vigilância do médico da APS buscando retardar a progressão da DRC, 

prevenir suas complicações e modificar comorbidades (JUNIOR, 2004). 

Em relação à mortalidade causada pelo diabetes, esse é um dado difícil de ser 

quantificado, pois frequentemente não se menciona na declaração de óbito o diabetes, pelo 

fato de serem suas complicações, principalmente as cardiovasculares e cerebrovasculares, as 

causas da morte (COSTA, 2014). No entanto, a Sociedade Brasileira de Diabetes SBD (2009) 

estimou que, no século XXI, 5,2% de todos os óbitos no mundo foram devidos ao diabetes e, 

ainda, que uma importante parcela desses óbitos se deu na população economicamente ativa.  
O DM gera grande impacto econômico nos serviços de saúde, como consequência dos 

crescentes custos do tratamento da doença e, sobretudo das suas complicações (BRASIL, 

2006). A elevada prevalência, os custos e a mortalidade são fatores que fazem do diabetes um 

importante e complexo problema de saúde pública e que afeta diretamente o sistema de saúde 

(DAVIES, 2010). 

 

3.2 Atenção Primária à Saúde na Rede de Atenção à Saúde 

 

 A APS é conceituada como o primeiro nível de assistência dentro do sistema de saúde, 

sendo, segundo Starfield (2002), quatro os seus atributos essenciais: o acesso do primeiro 

contato do indivíduo com o sistema de saúde, a longitudinalidade, a integralidade e a 

coordenação da atenção. Os três atributos derivados que qualificam suas ações são: a 

orientação centrada na família, a orientação comunitária e a competência cultural. 
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De acordo com Starfield (1994), a APS aborda os problemas mais comuns da 

comunidade, oferecendo serviços de prevenção, cura e reabilitação, para maximizar a saúde e 

o bem-estar. Ela integra a atenção quando há mais de um problema de saúde, lida com o 

contexto no qual a doença existe, e influencia a resposta das pessoas a seus problemas de 

saúde. 

Starfield (1994) sistematizou os atributos essenciais (quatro) e derivados (três) da 

APS, respectivamente, da seguinte forma: 

- Atenção de primeiro contato: implica acessibilidade e uso do serviço a cada novo problema 

ou novo episódio de um problema pelo qual as pessoas buscam atenção à saúde. A medição 

da atenção ao primeiro contato envolve a avaliação da acessibilidade (elemento estrutural) e 

da utilização (elemento processual); 

- Longitudinalidade: pressupõe a existência de uma fonte regular de atenção e seu uso ao 

longo do tempo. Além disso, o vínculo da população com sua fonte de atenção deveria se 

refletir em fortes laços interpessoais que resultassem na cooperação mútua entre as pessoas e 

os profissionais de saúde;  

- Integralidade: implica que as unidades de APS devem fazer arranjos para que o paciente 

receba todos os tipos de serviços de atenção à saúde. Deveria oferecer e reconhecer a 

necessidade de serviços preventivos e de serviços que lidem com sintomas, sinais e 

diagnósticos de doenças manifestas, além de reconhecer adequadamente problemas de todos 

os tipos, sejam eles funcionais, orgânicos ou sociais; 

- Coordenação: o serviço de APS deve ser capaz de integrar todo cuidado que o paciente 

recebe, nos diferentes níveis do sistema de saúde; 

- Orientação Familiar (centralização na família): é o reconhecimento e manejo dos fatores 

familiares relacionados à origem e ao cuidado das doenças; 

- Orientação Comunitária: é o conhecimento, por parte do provedor da atenção, das 

necessidades da comunidade através de dados epidemiológicos e do contato direto com a 

comunidade; envolve também o planejamento e a avaliação conjunta dos serviços pelos 

profissionais e pela comunidade; 

- Competência Cultural: envolve o reconhecimento das necessidades especiais das 

subpopulações que podem não estar em evidência devido às características étnicas, raciais ou 

outras características culturais especiais. 
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O destaque da APS como foco prioritário da organização do cuidado em saúde é uma 

tendência tanto brasileira como mundial. Inicialmente planejada com uma perspectiva de 

diminuir o gasto hospitalar, a APS vem desenvolvendo um papel mais amplo com intuito de 

desviar o foco da assistência médica e valorizar a integralidade e a longitudinalidade do 

cuidado em saúde como principal estratégia (ALMEIDA; MACINKO, 2006). Nesse sentido, 

estudos demonstram a efetividade da APS, evidenciando seu alto potencial de resolutividade 

(STARFIELD, 2002).  

A APS é reconhecida como o nível do sistema de saúde responsável pelo manejo dos 

problemas comuns, especialmente através de dois de seus atributos essenciais, o cuidado de 

primeiro contato e a integralidade (Starfield, 1998). O manejo adequado do paciente portador 

de diabetes deve objetivar, portanto o controle clínico e metabólico da doença. O controle 

elimina os sintomas, evita a complicações agudas e diminui a incidência e a progressão das 

complicações microvasculares. Ao combiná-lo com o manejo adequado de outros problemas 

associados como a hipertensão arterial e a dislipidemia, também previne as complicações 

macrovasculares (ALAD, 2000). 

Existe o consenso de que o manejo do diabetes deve ser feito dentro de um sistema 

hierarquizado de saúde, sendo sua base o nível primário. A resolutividade no nível da APS 

pode ser otimizada se os recursos financeiros, materiais e humanos forem adequados e 

especialmente se as equipes de saúde trabalharem com pleno conhecimento da história natural 

das doenças e dos conceitos de doenças comuns (DUNCAN et al.; 1996). 

 A APS também compartilha características com outros níveis dos sistemas de saúde: 

responsabilidade pelo acesso, qualidade e custos; atenção à prevenção, ao tratamento e à 

reabilitação; além do trabalho em equipe. A APS éo nível de atenção que organiza e 

racionaliza o uso de todos os recursos, tanto básicos como especializados, direcionados para a 

promoção, manutenção e melhora da saúde. Ela integra a atenção quando há mais de um 

problema de saúde, lida com o contexto no qual a doença existe e influência a resposta das 

pessoas a seus problemas de saúde (STARFIELD, 1994). 

Apartir desta perspectiva, no Brasil, novos dispositivos de integração dos sistemas de 

saúde vêm sendo vislumbrados para o enfrentamento dos agravos decorrentes da transição 

demográfica, epidemiológica e mudanças nos padrões e estilos de vida da população 

(GIOVANELLA et al., 2009). Desse modo, Mendes (2011) tem proposto um sistema 

integrado, pela implantação de uma Rede de Atenção à Saúde (RAS), tendo como pilar a 
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APS, que assume papel central no desenho e no funcionamento do sistema. Segundo o autor, 

o sucesso das RAS depende da efetividade da APS em três papéis fundamentais: 

resolubilidade, responsabilização e coordenação. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) constitui atualmente a proposta mais recente 

de atuação na lógica programática para o fortalecimento da APS por meio da ruptura dos 

modelos de atenção fragmentados (MENDES, 2012). A busca deste novo modelo de atenção 

à saúde com a ESF tem o propósito de aproximar a relação entre o sistema de saúde e a 

população (SOUZA, 2008). 

 Entretanto, a reorganização do sistema de saúde com fortalecimento do papel da APS 

e exercício de sua função de coordenação implica legitimidade do profissional/equipe frente 

aos cidadãos e aos outros prestadores, o que depende de mudanças culturais e na formação 

desses profissionais, visto que é a dinâmica dos atores sociais que reproduz ou cria novos 

modelos assistenciais (GIOVANELLA, 2008). 

 

3.3 Percepção do Diabético quanto à Qualidade do Cuidado em Saúde na Atenção 

Primária à Saúde 

 

 Mensurar a efetividade do processo de trabalho de educação em saúde para o DM não 

é apenas avaliar o conhecimento do cidadão sobre a doença, mas principalmente estimar os 

resultados consequentes desse cuidado no que diz respeito à mudança comportamental e aos 

resultados clínicos adquiridos no controle da glicemia, do perfil lipídico e da pressão arterial 

(RENDERS et al., 2001).  

 A avaliação busca verificar o cumprimento de objetivos propostos, se eles estão 

socialmente definidos e se estão de acordo com as aspirações e expectativas dos técnicos da 

área e dos cidadãos (DONABEDIAN, 1966). Assim, constitui uma ferramenta de gestão e 

planejamento da assistência prestada. Portanto, entende-se que trazer a opinião de quem é 

cuidado e das características do cuidado prestado pode ser uma ferramenta para garantir a 

qualidade da atenção (SILVA, 2011). 

 Donabedian (1988) propôs um modelo de avaliação da qualidade em saúde que se 

divide em estrutura, processo e resultados.  Campbell (2000) definea qualidade do cuidado 

coletivo como ―o poder acessar um cuidado efetivo em uma base eficiente e equitativa para 

otimização do benefício da saúde/bem-estar de toda população‖. Esse autor sugere que a 
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qualidade do cuidado seja avaliada em duas grandes dimensões: o acesso e a efetividade; 

sendo que, dentro desta última, seja avaliada em dois componentes chaves: o cuidado clínico 

e a relação interpessoal. Esses elementos são estudados em termos da estrutura dos sistemas 

de saúde, do processo do cuidado e dos resultados desse cuidado. 

Neste sentido, os resultados são definidos como as mudanças verificadas no estado de 

saúde do cidadão atribuída a um cuidado prévio (DONABEDIAN, 1980). Dentre os 

indicadores de avaliação de serviços de saúde propostos pela Sociedade Brasileira de Diabetes 

em 2009, está a satisfação do cidadão. Ela é fundamental como medida da qualidade da 

atenção, por proporcionar informações sobre o êxito do provedor em alcançar os valores e 

expectativas do cidadão (VAITSMAN; ANDRADE, 2005). 

As evidências mostram que o essencial para a melhoria do cuidado às doenças 

crônicas é fortalecer a APS através dos seus atributos essenciais e implementar alguns 

componentes fundamentais ao processo de cuidado, consolidando-se um novo modelo 

assistencial de qualidade na APS para essas condições crônicas (TRINDADE, 2013). 

Nesse sentido, a realização adequada das práticas de autocuidado apresenta benefícios 

para os usuários com diabetes, por prevenir o aparecimento de complicações crônicas que 

podem comprometer a qualidade de vida por restringir o convívio social e laboral, e também 

ao sistema de saúde, devido à redução de custos no tratamento por menor mobilização de 

recursos (COSTA, 2014). 
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4. METÓDOS  

 

4.1 Local do Estudo 

 

Essa pesquisa faz parte de um projeto maior, intitulado ―Estratificação de risco de 

pacientes hipertensos e diabéticos com perspectiva na implantação e organização da 

assistência no Centro Integrado Viva Vida e Hiperdia de Referência Secundária no Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha/MG‖, ficando sob a minha 

responsabilidade pesquisar os indivíduos diabéticos cadastrados na APS do Município de 

Felício dos Santos, localizado na região do Vale do Jequitinhonha/MG, município este 

cadastrado no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha (CISAJE). 

A região do Vale do Jequitinhonha é dividida em Alto Jequitinhonha (região de 

Diamantina, próxima à nascente do rio), Médio Jequitinhonha (região de Araçuaí) e Baixo 

Jequitinhonha (região de Almenara, próximo à foz, no sul da Bahia). Em relação ao território 

o Alto Jequitinhonha – MG, abrange uma área de 19.578,30 Km² e sua população total é de 

270.516 habitantes (MINAS GERAIS, 2013a).  

O município de Felício dos Santos (Figura 1) está situado na mesorregião do Vale do 

Jequitinhonha, na microrregião de Diamantina, ao Centro-Norte do estado de Minas Gerais. A 

população total do município era de 5.142 habitantes para o ano de 2010, e de 5.118 para o 

ano de 2014 (IBGE, 2014).  

 

 

4.2  População de Estudo 

 

Fizeram parte deste estudo 136 indivíduos portadores do DM de um total de 

187cadastrados na APS do município. Do total de indivíduos que preenchiam os critérios de 

inclusão, houve uma perda de 51 pessoas, as quais não foram encontradas em suas residências 

nas visitas realizadas pela pesquisadora ou recusaram-se a responder o questionário. 
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Figura 1. Mapa da localização do município de Felício dos Santos, MG, Brasil. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base de dados IBGE/2014 

 

4.3 Instrumento e Coleta de Dados 

 

A organização e a coordenação do trabalho de campo ocorreram sob a 

responsabilidade da coorientadora do projeto e da pesquisadora, ficando a pesquisadora no 

período de 29 de maio a 16 de outubro de 2014responsável pela aplicação dos questionários. 

A pesquisadora, após capacitação prévia, procurou cada um dos sujeitos que seriam 

entrevistados, de forma que foi possível descrever para estes como seria realizado o estudo 

envolvendo indivíduos diabéticos, seus objetivos, procedimentos e a importância de sua 

participação na pesquisa. Os indivíduos que participaram da pesquisa estavam cadastrados na 

APS, ficando a cargo da Secretaria Municipal de Saúde o contato com os Agentes 

Comunitários de Saúde do município, os quais ficaram responsáveis por agendar a visita epor 

acompanhar a pesquisadora até os domicílios dos diabéticos. 
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Os dados foram coletados mediante entrevistas, registradas em questionário 

estruturado (Trindade, 2013), conforme anexo 1. Cada uma das perguntas era lida e explicada 

para cada participante individualmente. Essas abordavam as questões de sexo, idade, 

escolaridade, situação econômica, ocupação, existência de comorbidades, utilização de 

medicamentos e grau de satisfação com os serviços de saúde do município. Nas perguntas 

relacionadas ao grau de satisfação foi utilizada uma ilustração que continha figuras 

representando diversos níveis de satisfação (muito satisfeito, satisfeito, indiferente, 

insatisfeito, muito insatisfeito), de forma que o entrevistado escolhia aquela que melhor se 

adequava à sua situação em cada uma das perguntas. 

Como se tratava de um questionário já validado e que não contemplava nenhuma 

questão para avaliar o tipo de diabetes presente em cada um dos indivíduos entrevistados, 

optou-se por fazer um levantamento nos prontuários dos pacientes na Unidade Básica de 

Saúde onde o indivíduo estava cadastrado. Os dados foram coletados e referendados através 

de declaração emitida pelo coordenador da UBS, bem como pela Secretária Municipal de 

Saúde. 

 

4.4 Análises dos Dados 

 

Inicialmente os dados foram tabulados e processadas utilizando os programas 

estatísticos Epi-Info versão 7.0, posteriormente lançados no Excel e depois foi realizada uma 

análise descritiva da variável dependente e das variáveis exploratórias. (CDC/WHO, Atlanta, 

GE, EUA) e R versão 2.12.214. 

 

4.5 Questões Éticas 

O projeto de pesquisa cujo desenvolvimento deu origem a este trabalho foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFVJM, parecer nº 060/12(Anexo 2), com 

autorização posterior do CEP para inclusão de outros municípios que fazem parte do CISAJE 

(Anexo 3). A população participante foi informada da finalidade do estudo, sendo assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) antes da aplicação do 

questionário. 

  



33 
 

 
 

5. RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 

O DM é considerado como um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que 

apresentam em comum a hiperglicemia, sendo esta, o resultado de defeitos na ação ou na 

secreção da insulina ou em ambas (MINAS GERAIS, 2013b). 

Para se conhecer o perfil sócio demográfico da população alvo deste trabalho, 

realizou-se uma entrevista com estes indivíduos. A tabela 1apresenta os resultados em relação 

ao perfil dos participantes. 
 

Tabela 1- Distribuição das variáveis sociodemográficas entre os sujeitos diabéticos – Unidade de Atenção 

Primária a Saúde (APS). Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

Características N Frequência (%) 

Gênero   

Feminino 103 75,7 

Masculino 33 24,3 

 

Escolaridade (anos) 
  

0 a 2 74 54,4 

3 a 5 53 39,0 

6 ou + 9 6,6 

 

Renda (salários mínimos) 
  

< 1 17 12,5 

1 – 2 98 72,1 

3 – 5 18 13,2 

> 5 3 2,2 

 

Ocupação 
  

Aposentado / pensionista 100 73,5 

Somente do lar 17 12,5 

Trabalhador autônomo 19 14,0 

 

Bolsa Família 
  

Sim 23 16,9 

Não 113 83,1 

 

Número de pessoas no domicílio 
  

1 – 3 99 72,8 

4 ou + 37 27,2 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A análise da tabela 1 permite-nos observar uma maior frequência de pessoas do sexo 

feminino, constituindo 75,7% da população estudada. Corroborando com nossos resultados, a 

Pesquisa Nacional de Saúde - PNS demonstrou que as mulheres (7,0%) apresentaram maior 

proporção de relato de diagnóstico de diabetes em relação aos homens (5,4%). Muitos estudos 

da mesma natureza desta investigação trazem a predominância do sexo feminino, sendo que 

este fator pode estar relacionado à maior procura de assistência e autocuidado à saúde 

realizada pelas mulheres (LAURINDO et al. 2005). 

Em relação à escolaridade da população estudada, as informações apresentadas na 

tabela 1revelam que 54,4% dos indivíduos entrevistados eram analfabetos ou possuíam no 

máximo dois anos de estudo, 39,0% possuíam entre três a cinco anos de estudo, enquanto um 

pequeno número de pessoas (6,6%) estudaram por seis ou mais anos. O número de anos de 

estudo de uma população é um indicador relevante para análise do seu nível de instrução e 

nessa população a maioria dos indivíduos possuía uma reduzida escolaridade. Segundo 

Laurindo et al. (2005), a baixa escolaridade dificulta o processo de ensino e aprendizagem, de 

forma que pessoas que não tiveram acesso à educação possuem maior risco de desenvolverem 

as complicações do DM. A PNS realizada em 2013 revelou maior predominância de 

diagnóstico de diabetes em indivíduos ―sem instrução‖ ou apenas com nível fundamental 

incompleto (BRASIL, 2014b). 

Em relação à renda, pode-se perceber que 84,6% da população estudada possuem uma 

renda familiar mensal igual ou inferior a dois salários mínimos, ou seja, a maioria possui 

baixa renda. A pesquisa de Grillo et al., (2007), realizada com indivíduos com DM tipo 2, 

cadastrados no ambulatório de uma UBS de Porto Alegre/ RS, apresentou que 50,4% dos 

participantes possuíam uma renda de um a dois salários mínimos. O trabalho de Santos et al. 

(2010), realizado em uma UBS do município de Ijuí/RS, encontrou 61,9% dos entrevistados 

com renda de 1 salário mínimo. 

A escolaridade e a renda influenciam no conhecimento sobre o controle do diabetes. A 

condição socioeconômica favorece não só o acesso à medicação, mas também a compreensão 

da importância da adesão às práticas de controle do diabetes (MENDES et al.; 2011).  

Diante das características socioeconômicas observadas, somadas às limitações 

impostas pela doença, é importante repensar as ações de educação em saúde realizadas pela 

equipe multiprofissional da UBS, principalmente no que se refere às orientações para o 

autocuidado, respeitando o contexto social e cultural da comunidade, aproveitando os recursos 
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que esta dispõe, de acordo com a sua realidade, para adquirir hábitos mais saudáveis, 

implementando os cuidados do paciente diabético (GRILLO et al., 2007). 

Quanto à ocupação, um número expressivo de indivíduos (73,5%) era aposentado ou 

pensionista. Dentre os sujeitos estudados, apenas 16,9% eram beneficiários do programa 

Bolsa Família (PBF) do governo federal. Em relação ao número de moradores no domicílio, 

72,8% moravam com no máximo três pessoas e 27,2% moravam entre quatro pessoas ou 

mais. Nesse sentido é necessário estarmos atentos para as fontes de suporte social e a 

capacidade funcional do diabético, já que, à medida que as pessoas envelhecem, há um franco 

declínio de sua capacidade funcional, exigindo auxílios para as atividades cotidianas 

(DOMINGUES, 2011). 

Em 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde estimou que no Brasil 6,2% da população de 

18 anos ou mais de idade referiram diagnóstico médico de diabetes, o equivalente a um 

contingente de 9,1 milhões de pessoas. Considerando a situação do domicílio, na área urbana 

6,5% da população de 18 anos ou mais de idade referiu diagnóstico médico de diabetes, 

enquanto que na área rural a proporção foi de 4,6% (BRASIL, 2014b). 

Outro aspecto estudado foi a idade dos indivíduos diabéticos que participaram desta 

pesquisa. Os resultados são apresentados na figura 2. 

 

Figura 2- Distribuição dos indivíduos com Diabetes Mellitus em relação à faixa etária (anos). Unidade de 

Atenção Primária à Saúde (APS). Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4,0%

40,0%

56,0%

18 a 39 anos 40 a 59 anos 60 anos ou +



36 
 

 
 

Quanto à idade dos entrevistados, a análise da figura 2 permite-nos observar que 

40,0% estavam na faixa etária de 40 a 59 anos, enquanto 56,0% dos diabéticos tinham idade 

igual ou superior a 60 anos, demonstrando que parte expressiva dos usuários se encontra na 

terceira idade. De modo semelhante, o estudo de Franchi et al. (2008), realizado no 

Ambulatório de Diabetes do Adulto e no Centro de Lazer Patrolino Oliveira em Fortaleza-CE, 

demonstrou média de idade de 68 anos, enquanto Plácido et al. (2009) em estudo realizado 

com os pacientes portadores de diabetes atendidos no ambulatório de endocrinologia do 

Hospital da Universidade de Marília, encontraram que 53,3% dos participantes de sua 

pesquisa estavam acima de 60 anos. 

Em 2010, a prevalência estimada de diabetes, padronizada por sexo e idade e tendo 

como referência a população mundial, foi de 6,4% no Brasil. Essa prevalência foi menor do 

que aquela estimada para os Estados Unidos da América (10,3%), o Canadá (9,2%) e o 

México (10,8%); contudo, foi superior à estimada para o Japão (5,0%), Argentina (5,7%) e 

Chile (5,7%) (SHAW et al., 2010). 

Neste trabalho, não foi possível avaliar a distribuição de casos de DM tipo 1 e tipo 2 

na população estudada, pois os prontuários dos entrevistados obtidos na ESF de Felício dos 

Santos não possuía tal informação (Anexo 4). Este fato aponta uma falha importante no 

serviço prestado aos indivíduos na APS deste município, tendo em vista que o 

acompanhamento do sujeito perpassa pelo conhecimento do tipo de doença que acomete o 

mesmo. Como se pode prestar uma boa assistência se não há informações quanto ao tipo de 

diabetes que cada indivíduo possui? A alta rotatividade de profissionais da saúde, 

principalmente de médicos, na APS por si só já justifica a necessidade de tal informação, bem 

como de outras, registradas no prontuário do paciente. Além disso, segundo Werneck et al. 

(2009), a alimentação do banco de dados nos prontuários deve gerar a construção de um 

processo de trabalho na qual haja elaboração e pactuação de metas e construção de 

indicadores que permitam avaliar processos e resultados, conduzindo a avaliação mais segura. 

Em um grande número de municípios, a discussão sobre o emprego dos protocolos não 

acontece ou, quando acontece, não é de forma clara, participativa ou democrática. 

Possivelmente essa situação tenha a ver com a condução da gestão do processo de trabalho, 

ou seja, com a forma como gestores e trabalhadores estão realizando suas atividades 

cotidianas (WERNECK et al., 2009). 
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A análise da figura 3 sugere pela idade do diagnóstico que a maior porcentagem dos 

diabéticos entrevistados possui o DM tipo 2.  Em geral, o Diabetes tipo 1 é diagnosticado 

mais precocemente, enquanto o tipo 2 mais tardiamente. Mas só estes dados não são o 

suficiente para garantir o diagnóstico de DM tipo 2. 

Em relação à idade do diagnóstico de DM na população alvo deste trabalho, pode-se 

perceber que 80,2% da população recebeu o diagnóstico quando tinha idade igual ou superior 

a 40 anos (Fig.3). 

 

Figura 3- Idade em que os indivíduos com Diabetes Mellitus foram diagnosticados. Unidade de Atenção 

Primária à Saúde (APS). Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O DM tipo 1é responsável por 5 a 10% dos casos da doença, podendo ocorrer em 

qualquer idade, mas geralmente surge antes dos 30 anos, sendo evidente a necessidade de 

insulinoterapia desde o diagnóstico. É mais comum em indivíduos magros, mas também pode 

acometer obesos, na maioria dos casos, o quadro se inicia abruptamente, com poliúria, 

polifagia, polidipsia e emagrecimento, podendo a cetoacidose diabética ser a primeira 

manifestação da doença (MINAS GERAIS, 2013b). 

O DM tipo 2 é a forma mais comum da doença, responsável por 80 a 90% dos casos, 

tende a se iniciar após a quarta década de vida, podendo acometer, todavia, indivíduos mais 

jovens e até mesmo crianças, sendo a maioria portadora de obesidade ou sobrepeso. Como o 

quadro é insidioso, a doença pode permanecer não diagnosticada durante vários anos e podem 
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ser detectadas complicações crônicas, já por ocasião do diagnóstico, além de fatores 

genéticos, esse tipo de DM mostra íntima relação com o estilo de vida, principalmente com o 

sedentarismo e a dieta inadequada, podendo a intervenção sobre estes fatores de risco prevenir 

ou retardar o aparecimento da doença (MINAS GERAIS, 2013b). 

Cabe aqui ressaltar que em alguns casos, não é possível definir, com clareza, o 

diagnóstico de DM tipo 1 ou DM tipo 2, uma vez que muitos indivíduos com DM tipo 2 

podem apresentar cetoacidose, complicação aguda clássica do DM tipo 1. Da mesma forma, 

alguns casos de DM tipo1 podem ter aparecimento mais tardio e evolução arrastada (MINAS 

GERAIS, 2013b). 

Gamba et al. (2001) afirmam que o DM tipo 2 acomete principalmente indivíduos a 

partir da quarta década de vida, sendo uma doença crônica que aumenta sua incidência com a 

idade. Nesse sentido, com o envelhecer populacional, estima-se que o número de diabéticos 

no Brasil aumente nos próximos anos (GAMBA et al., 2001). 

Outro aspecto abordado neste trabalho foi o tipo de tratamento medicamentoso 

realizado pelos participantes desta pesquisa. A figura 4 apresenta informações quanto ao uso 

de medicamento oral, injetável ou ambos para o tratamento do diabetes pelos entrevistados. 

 

Figura 4- Distribuição dos indivíduos com Diabetes Mellitus em relação ao tipo de medicamento utilizado. 

Unidade de Atenção Primária à Saúde (APS). Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Com a análise da figura 4 pode-se perceber que 82,6% dos entrevistados utilizam 

apenas medicamento de uso oral, 13,2% apenas medicamento injetável (insulina), enquanto 

uma menor parcela dessa população (4,4%) utilizam os dois tipos de medicamentos. 

O tratamento do DM tipo 1deve ser associado a um processo educacional e incluirá 

prática regular de atividades físicas e orientações dietéticas, além de fazer a substituição plena 

com insulina de longa e curta ação de maneira individualizada, de acordo com a experiência 

do médico-assistente. As metas são o bom controle metabólico, o equilíbrio da dinâmica 

emocional do paciente e de sua família e a monitorização contínua dos potenciais riscos de 

complicações agudas e crônicas. Ao longo do tempo, apesar das novas preparações de 

insulinas, mais de 50% dos pacientes evoluem com complicações microvasculares. É 

importante salientar que o controle glicêmico inadequado nos primeiros cinco anos de 

evolução do diabetes parece exercer papel importante na gênese das complicações 

macrovasculares (PIRES; CHACRA, 2008). 

A associação de dois ou mais fármacos é uma atitude adequada e às vezes necessária 

para se alcançar o controle do DM e na maioria das vezes é utilizada no início da terapia 

(GUIDONI; PEREIRA, 2009). 

Os antidiabéticos orais devem ser empregados no DM tipo 2, nos pacientes nos quais a 

insulina não foi indicada inicialmente e não foram atingidos os níveis de controle desejáveis 

com dieta e atividade física. Nos pacientes com diabetes tipo 2, também poderá ser 

combinado o uso de insulina com os antidiabéticos orais, sendo estes usados durante o dia, 

enquanto a insulina de ação intermediária ou ultralenta, ao deitar (BRASIL, 2001). 

Avaliou-se também se os entrevistados que estavam em tratamento medicamentoso 

contavam ou não com a ajuda de terceiros para o uso do medicamento. A figura 5 apresenta 

estes resultados em relação àqueles que faziam uso de medicamento oral. 
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Figura 5- Distribuição dos indivíduos com Diabetes Mellitus em relação à utilização de medicamento de 

uso oral e à ajuda de terceiros para sua utilização. Unidade de Atenção Primária à Saúde (APS). 

Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dentre os participantes, 118 (86,8%) faziam uso de medicamento oral, sendo que 

destes apenas 17,8% contavam com a ajuda de terceiros para tal utilização (Fig. 5). 

O apoio da família e dos amigos é primordial para a conscientização das mudanças 

necessárias ao sucesso do tratamento do DM. O portador de DM deve estar sensibilizado 

sobre a importância de se promover saúde para melhorar sua vida cotidiana. Nesse caso, a 

promoção de saúde não se refere à busca de subsídios para que a doença não se estabeleça, 

uma vez que no portador de DM ela já se instalou; o enfoque, neste caso, refere-se à 

importância de que o diabético se conscientize que é possível levar uma vida saudável quando 

se é portador de uma doença crônica (COSTA et al,. 2001). Acredita-se que o quando o 

diabético tem um apoio para desenvolver o cuidado, poderá promover melhores condições de 

saúde. O apoio oferecido aos diabéticos teria influência na manutenção da saúde, através da 

adesão ao tratamento medicamentoso (AMARAL et al., 2013). 

Foi questionado ainda aos participantes sobre o número de vezes que utilizavam o 

medicamento oral por dia e ainda sobre há quanto tempo faziam uso do mesmo. Os resultados 

são apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2- Distribuição dos indivíduos com Diabetes Mellitus em relação à frequência de utilização diária 

do medicamento de uso oral. Inserto: Tempo de utilização do medicamento de uso oral. Unidade de 

Atenção Primária à Saúde (APS). Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

Características n Frequência (%) 

  

Há quanto tempo usa comprimido para o Diabetes   

Até 1 ano 16 13,5 

Acima de 1 ano até 5 anos 37 31,4 

Acima de 5 anos até 10 anos 37 31,4 

Acima de 10 anos 
 

Não Sabe/ Não lembra 

24 
 

4 

 

20,3 
 

3,4 

Quantas vezes por dia toma o comprimido para Diabetes   

1 45 38,1 

2 42 35,6 

3 ou mais 
 

Não Sabe/ Não lembra 

28 
 

3 

 

23,7 
 

2,6 

Recebeu orientação no posto sobre como tomar o comprimido   

Sim 107 90,7 

Não 
 

Não Sabe/ Não lembra 

5 
 

6 

4,2 
 

5,1 

 

Origem do comprimido para Diabetes 

  

SUS (Farmácia de Minas) 112 95,0 

Precisou comprar 
 

Não Sabe/ Não lembra 

3 
 

3 

2,5 
 

2,5 

_____________________________________________________________________________________ 

Fonte: Elaboração própria 

 

A análise da tabela 2 nos permite observar que 13,5% dos entrevistados utilizam o 

medicamento há no máximo um ano, 31,4% utilizam há mais de um e menos de cinco anos, 

enquanto 51,7 % fazem uso do mesmo há mais de cinco anos. Além disso, pode-se perceber 

que 73,7% dos entrevistados utilizam o medicamento oral de uma a duas vezes ao dia e 23,7% 

três vezes ou mais. 

O objetivo da terapêutica farmacológica do DM tipo 2 é alcançar o controle glicêmico 

satisfatório em pacientes que não o conseguiram através de medidas não farmacológicas. Em 
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relação ao tratamento medicamentoso, existem no momento diversas opções que podem ser 

utilizadas isoladamente ou em associações (SBD, 2003). 

Os antidiabéticos orais constituem-se a primeira escolha para o tratamento do DM tipo 

2 não responsivo a medidas não farmacológicas isoladas, uma vez que promovem, com 

controle estrito, redução na incidência de complicações, têm boa aceitação pelos pacientes, 

simplicidade de prescrição e levam a menor aumento de peso em comparação à insulina. 

Portanto, o principal objetivo do tratamento farmacológico do paciente portador de DM é a 

manutenção de níveis glicêmicos e de hemoglobina glicosilada, melhorando a qualidade de 

vida e diminuindo a ocorrência de complicações (SBD, 2003). 

O tratamento medicamentoso de qualquer enfermidade envolve vários fatores como a 

dose, disponibilidade e acessibilidade aos medicamentos adequados, ao serviço de saúde, e 

principalmente, a aderência à terapêutica prescrita. A não adesão ao tratamento farmacológico 

pode ser considerada como um dos problemas mais sérios no cuidado à saúde, ao lado da falta 

de acesso aos medicamentos. A efetividade de qualquer terapêutica depende principalmente 

da eficácia da terapia prescrita e da aderência do paciente ao tratamento (GUIDONI; 

PEREIRA, 2009). 

Quando questionados sobre a orientação acerca do uso de tais medicamentos, 90,7% 

dos entrevistados informaram terem sido orientados, 4,2% afirmaram não terem recebido 

nenhum tipo de orientação.  

Outra questão verificada neste trabalho foi em relação à origem do medicamento de 

uso oral utilizado por esses indivíduos. A análise da tabela nos permite observar que 95,0% 

dos entrevistados adquiriram o medicamento de uso oral através da Farmácia de Minas do 

SUS. 

O Programa Farmácia de Minas, da Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais 

(SES/MG), iniciado em fevereiro de 2008, tem como um dos objetivos possibilitar o acesso 

de toda a população do Estado àassistência farmacêutica. O Programa representa uma 

profunda reestruturação da assistência farmacêutica no Estado, destinada a garantir maior 

disponibilidade de medicamentos e maior qualificação dos serviços farmacêuticos aos 

usuários do SUS no Estado. Nesse novo modelo de assistência farmacêutica, a farmácia é 

reconhecida como estabelecimento referência para a prestação de serviços à população 

usuária do SUS-MG (MARQUES, 2009). Sendo assim, esses resultados demonstram uma 

efetividade do Programa no município estudado. 
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Foram avaliados também alguns aspectos em relação aos indivíduos em uso de 

medicamento injetável (insulina) para o tratamento do DM. A tabela 3 apresenta estes 

resultados. 

 

Tabela 3 - Características relativas à assistência à saúde prestada aos indivíduos diabéticos em uso de 

insulina – Unidade de Atenção Primária à Saúde (APS). Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, 

Brasil, 2014. 

Características N Frequência (%) 

Faz uso de insulina 

Sim 

Não 

Há quanto tempo usa insulina 

 

24 

112 

 

17,6 

82,4 

Até 1 ano 6 25,0 

Acima de 1 ano até 5 anos 12 50,0 

Acima de 5 anos até 10 anos 2 8,3 

Acima de 10 anos 

Não sabe/Não lembra 

3 

1 

12,5 

4,2 

Usa insulina desde o diagnóstico   

Sim 4 16,6 

Não 19 79,2 

Não lembra 1 4,2 

Quantas vezes por dia aplica insulina   

1 9 37,5 

2 11 45,8 

3 ou mais 4 16,7 

Alguém ajuda a aplicar a insulina   

Sim 14 58,3 

Não 10 41,7 

Recebeu orientação no posto sobre como aplicar a insulina   

Sim 20 83,3 

Não 3 12,5 

Não sabe / Não lembra 1 4,2 

Origem da insulina   

SUS (Farmácia de Minas) 23 95,8 

Precisou comprar 1 4,2 

Fonte: Elaboração própria 
 

A análise da tabela 3 nos permite observar que 17,6% dos entrevistados fazem uso da 

insulina, sendo que dentre estes indivíduos, 16,6% iniciou este medicamento a partir do 
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diagnóstico do DM. Em relação ao tempo de utilização da insulina, 25,0% dos indivíduosque 

a utilizam o fazem há um ano ou menos, enquanto 50,0% fazem uso da mesma há cerca de 

um a cinco anos. 

Cabe aqui ressaltar que o DM tipo 1 apresenta evidências da necessidade de insulina 

após o diagnóstico. A dose total de insulina para DM tipo 1, com diagnóstico recente, varia de 

0,5 a 1 UI/kg/dia, porém, em alguns casos, doses maiores podem ser necessárias. Os ajustes 

devem ser feitos individualmente dependendo dos resultados das glicemias capilares. Em 

casos de hipoglicemia grave pode ser necessário utilizar análogos de insulina ou bomba de 

infusão de insulina (MINAS GERAIS, 2013b). 

A indicação da insulina no tratamento do DM tipo 2 reserva-se para diabéticos 

sintomáticos, com hiperglicemia severa, com cetonemia ou cetonúria, mesmo recém 

diagnosticados, ou para diabéticos que não respondam ao tratamento com dieta, exercício e, 

ou hipoglicemiante oral, anti-hiperglicemiante ou sensibilizadores da ação de insulina 

(ARAÚJO et al., 2000). 

Quando questionados sobre o número de vezes que injetam a insulina por dia, 83,3% 

destes indivíduos relataram fazê-lo de uma a duas vezes ao dia, sendo que 58,3% destes 

contam com a ajuda de terceiros para o seu uso. 

As dosagens diárias de insulina dependem de muitas variáveis, entre elas as mais 

importantes ou as mais comuns são a idade, o peso, a duração da doença, o comportamento 

nutricional e psicológico, as doenças intercorrentes clínicas ou cirúrgicas e os estágios da 

puberdade. É importante afirmar que a melhor dose de insulina é aquela ajustada 

individualmente; é a que promove controle metabólico o mais apropriado possível sem 

desencadear episódios frequentes de hipoglicemias (PIRES; CHACRA, 2008). 

O desenvolvimento de habilidades para a utilização da insulina deverá ser o foco 

principal do responsável pela aplicação. A aplicação de insulina deve seguir rigorosa 

padronização. Sendo assim, devem-se realizar as aplicações de insulina no tecido subcutâneo 

que se situa abaixo da derme e é constituído por células adiposas e extensa rede de capilares, 

os quais possibilitam absorção lenta, garantindo o seu perfil farmacocinético. Sendo que as 

regiões mais recomendadas para aplicação de insulina subcutânea são: abdome, coxa, braço e 

nádega (MINAS GERAIS, 2013b). 

É de competência do enfermeiro, realizar consulta de enfermagem para pessoa com 

maior risco para desenvolver DM, abordando fatores de risco, estratificação do risco 
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cardiovascular e orientações sobre as mudanças no estilo de vida. É importante que o 

enfermeiro estimule e auxilie a pessoa a desenvolver seu plano de autocuidado em relação aos 

fatores de risco identificados durante o acompanhamento (BRASIL, 2013). 

A assistência de enfermagem para a pessoa com DM precisa estar voltada para um 

processo de educação em saúde que auxilie o indivíduo a conviver melhor com a sua condição 

crônica, reforce sua percepção de riscos à saúde e desenvolva habilidades para superar os 

problemas, mantendo a maior autonomia possível e tornando-se corresponsável pelo seu 

cuidado (BRASIL, 2013). 

Nesse sentido para se ter um maior acompanhamento e adesão ao tratamento do 

diabetes, o paciente diabético deve fazer consultas médicas regulares e o ideal é que sejam 

apoiadas por orientações de equipe profissional (BRASIL, 2001). Por isso, deve-se ressaltar 

para todos os profissionais de saúde a importância de esclarecer todas as informações 

possíveis sobre as medicações utilizadas pelo paciente, pois não basta apenas receitar ou 

dispensar, mas sim acompanhara forma como vem sendo utilizado pela população 

(ZANDONÁ et al. 2012). 

Merece destaque nessa tabela 3 que, apenas 4,2% dos entrevistados relataram ter 

comprado a insulina, sendo que 95,8% dos mesmos adquiriram o medicamento injetável na 

Farmácia de Minas através do SUS, assim como a maioria dos que fazem uso de 

medicamentos orais. Esses dados sugerem facilidade de acesso aos medicamentos através do 

SUS. 

A oferta contínua dos medicamentos cadastrados pelo Ministério da Saúde é um dos 

objetivos do Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para HAS e DM. O 

fornecimento dos medicamentos aos inscritos nos Programas é importante não só para o 

tratamento em si, mas também para a adesão do portador ao mesmo (SBD, 2006). 

A partir dos dados levantados verifica-se que todos os entrevistados realizam 

tratamento medicamentoso. Entretanto na prática diária, alguns destes, mesmo tendo a 

prescrição do medicamento, algumas vezes não o utiliza de forma correta. 

Existe um forte componente relacional manifesto nos processos interativos entre 

pessoas que necessitam de cuidado e o serviço de saúde que deve prestá-lo. Assim, é válido 

tomar a adesão terapêutica como parte do resultado desejável do cuidado em saúde e, por 

conseguinte, tomar a prevalência de não adesão como indicador de problemas na qualidade do 

processo de cuidado em saúde (TEIXEIRA, 2001). Além disso, somado ao tratamento 
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medicamentoso para o diabetes e suas comorbidades é importante que o paciente modifique 

hábitos anteriores de vida para que se proceda a mudanças no perfil glicêmico e lipídico 

(GRILLO; GORINI, 2006). 

A adesão ao tratamento reflete, ao menos em parte, o modo como as pessoas 

compreendem e assumem o cuidado com sua saúde. A tabela 4 apresenta os resultados 

relativos às características acerca do acesso à Atenção à Saúde pelos participantes desta 

pesquisa. 

Outro aspecto abordado nesta pesquisa foram os problemas de saúde associados ao 

DM relatados pelos participantes. Chama atenção neste estudo, o fato de que 83,8% dos 

indivíduos entrevistados também relataram serem portadores de Hipertensão Arterial, como 

pode ser verificado na figura 6. Outras comorbidades foram mencionadas em percentual 

elevado, principalmente a Hipercolesterolemia 33,8%, Insuficiência Renal 16,2%, Depressão 

14,7% e Arritmia cardíaca 14,0%. Vale ressaltar que muitos desses indivíduos relataram 

possuir duas ou mais doenças concomitantes ao DM, mostrando tratar-se de um grupo com 

elevado acúmulo de morbidades graves.  

 

Figura 6- Descrição das comorbidades dos indivíduos com Diabetes Mellitus. Unidade de Atenção 

Primária à Saúde (APS). Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Um estudo realizado em Cuiabá/MT descreveu a características epidemiológicas de 

7.938 pessoas com DM atendidas na rede pública entre 2002 e 2006. Os principais fatores de 

risco cardiovasculares identificados foram: sobrepeso, sedentarismo e antecedentes familiares 

cardiovasculares. Mais de 80% dessas pessoas também eram hipertensas (FERREIRA; 

FERREIRA, 2009). Dado este, muito semelhante ao encontrado neste trabalho. 

Comparando com nossos achados, o trabalho realizado em Cuiabá/MT, mostrou que a 

associação do DM com hipertensão arterial torna o quadro mais alarmante e grave, por serem 

duas doenças cujos sintomas não são frequentes nos primeiros anos de evolução, deixando 

estas pessoas em risco para várias complicações (LAURINDO et al., 2005). 

Estudos demonstraram que a HAS associada à DM multiplica o risco de morte 

cardíaca, portanto seu controle eficaz reduz, de forma significativa, os acidentes encefálicos, 

os óbitos relacionados à diabetes, a insuficiência cardíaca, as complicações microvasculares e 

a perda visual (GRILLO; GORINI, 2006). 

Para o controle de ambas as patologias, são necessárias medidas que envolvam 

mudanças no estilo de vida do indivíduo. O manejo do DM e da HAS deve ser feito dentro de 

um sistema hierarquizado de saúde, sendo sua base o nível primário de atendimento 

(BARNETT; DODSON, 1997; ASSUNÇÃO, 2001). Na prestação de serviços apropriados 

para os diabéticos, é preciso levar em consideração os principais componentes do sistema de 

saúde, especialmente a determinação das necessidades e dos recursos locais; o consenso sobre 

as normas de atenção; os mecanismos para aplicar os últimos avanços das investigações; a 

educação e a utilização de todos os profissionais de saúde; além da contínua avaliação da 

efetividade e da qualidade do tratamento dos pacientes (WHO, 1985). 

Para o tratamento do DM e da HAS, são imprescindíveis a vinculação do paciente às 

unidades de atendimento, a garantia do diagnóstico e o atendimento por profissionais 

atualizados, uma vez que seu diagnóstico e controle evitam complicações ou, ao menos, 

retardam a progressão das já existentes. Além disso, o maior contato com o serviço de saúde 

promove maior adesão ao tratamento (ARAÚJO, 1999). 

As consequências do colesterol elevado, que nessa pesquisa foi relatada por 33,8%, 

somado a outros fatores de risco constituem problema mundial de saúde pública. Do ponto de 

vista clínico, a vigilância e a detecção precoce dos fatores de risco associados à 

hipercolesterolemia são fatores primordiais nas ações preventivas, cujo controle por meio da 
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obtenção e manutenção do peso adequado, para altura, sexo e idade é factível em ações 

primárias de atenção à saúde (CORONELLI; MOURA, 2003). 

A insuficiência renal, co-morbidade que nessa pesquisa foi relatada por 16,2% dos 

entrevistados, constitui-se atualmente em um importante problema de saúde pública. No 

Brasil, a prevalência de pacientes mantidos em programa crônico de diálise teve aumento de 

mais de 100% nos últimos anos (JUNIOR, 2004).  A DRC acomete cerca de 35% dos 

pacientes diabéticos do estado de Minas Gerais.  Nesse sentido, o rastreamento dos usuários 

hipertensos e diabéticos permite o diagnóstico precoce da DRC, particularmente nos estágios 

iniciais, quando a doença é assintomática, possibilitando a implementação de intervenções 

que diminuam a velocidade de progressão e as complicações da doença (MINAS GERAIS, 

2013b). 

Outro aspecto que nos chamou a atenção nesse estudo é que 14,7% dos participantes 

relataram quadro de depressão. Pessoas com DM são acometidas de depressão com 

prevalência pelo menos três vezes maior que a verificada na população adulta não diabética, 

sendo a depressão um sofrimento marcado pela diminuição da autoestima, que acomete 

pessoas aparentemente saudáveis do ponto de vista orgânico, mas que está presente em 

proporção muito maior nas pessoas doentes, em especial naquelas acometidas de doenças 

crônicas (BRASIL, 2013). 

A palavra depressão, na linguagem coloquial, é utilizada para designar tanto um estado 

afetivo, quanto um sintoma, uma síndrome ou uma doença. A tristeza constitui-se uma 

resposta humana universal às situações de perda, derrota, desapontamento e outras 

adversidades (MOREIRA et al., 2003).  

As limitações de diversas ordens impostas pelo diabetes, tais como as restrições 

nutricionais, a necessidade do uso contínuo de medicamentos, frequentemente sob forma 

injetável, a frustração pela dificuldade de alcançar as metas de controle, a possibilidade de 

discriminação no ambiente social e no mercado de trabalho e as incapacidades decorrentes das 

complicações em estado avançado, fragilizam emocionalmente e psicologicamente as pessoas 

diabéticas e comprometem sua autoestima, abrindo o caminho para a depressão. Uma vez 

estabelecida à depressão, sua influência negativa no controle do diabetes é evidente. Pessoas 

deprimidas ficam desmotivadas para aderir às recomendações e ao plano de autocuidado 

(BRASIL, 2013).  
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Cabe ressaltar que pacientes devem lidar com o fato de ter que conviver durante toda a 

vida com uma doença que é responsável por complicações clínicas que prejudicam a saúde do 

indivíduo. Todas essas variáveis poderiam repercutir o estado de humor dos pacientes 

diabéticos (MOREIRA et al., 2003). 

Tendo em vista a complexidade relacionada com o cuidado a um indivíduo portador 

de DM, as comorbidades associadas, principalmente a depressão, intenta-se com essa 

pesquisa abordar a importância do trabalho da equipe multiprofissional no cuidado ao 

indivíduo diabético. A complexidade do cuidado às doenças crônicas dentro de uma Rede de 

Atenção Saúde (RAS) está aliada ao desafio da formação e capacitação dos profissionais de 

saúde com competência e habilidade para um trabalho multiprofissional de forma 

colaborativa. 

A implantação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas implica 

mudanças nos processos de trabalho, sendo fundamental uma Educação Permanente (EP) que 

supere os modelos tradicionais de educação dos profissionais e caminhe no sentido de 

estratégias educacionais que valorizam o trabalhador, seu conhecimento prévio e sua 

experiência profissional. A EP deve ser realizada com base na aprendizagem baseada em 

problemas, significativa e organizada em pequenos grupos, sempre tendo como referência e 

ponto de partida as questões do mundo do trabalho que incidem sobre a produção do cuidado. 

O processo educacional eficaz é essencial para a implantação das diretrizes clínicas, pois 

apenas tê-las publicadas não é suficiente para a boa gestão da clínica (MENDES, 2011). 

As premissas para a ação do profissional em saúde se assentam em três pilares: 

necessidades sociais em saúde, direito à saúde e produção da saúde. As necessidades sociais 

são historicamente construídas, o direito é mediado por políticas públicas e a produção em 

saúde articula as transformações econômicas, sociais e políticas da vigilância em saúde e das 

práticas de assistência à saúde (MIOTO; NOGUEIRA, 2009). Nesta linha, há exigência de 

que a interdisciplinaridade, como perspectiva de trabalho, seja desenvolvida e defendida na 

saúde, de forma que o trabalho em equipe seja refletido e discutido.  

 No conjunto das profissões de saúde, o assistente social poderá ser inserido na equipe 

multiprofissional, sendo aquele profissional com condições de realizar uma crítica a respeito 

dos condicionantes de classe das doenças. Poderá exercer a função de provocar análises 

expressivas sobre as contradições e conflitos sociais porque, tem acesso, no processo de 
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formação básica e continuada, aos recursos teórico-metodológicos para apreensão dos 

principais complexos sociais determinantes da saúde pública (ALMEIDA, 2012). 

O trabalho em equipe multiprofissional bem sucedido, quando vários profissionais de 

saúde de diferentes formações trabalham juntos, de modo efetivo, permite o oferecimento de 

cuidados completos para o cidadão, a família, o cuidador e a comunidade, promovendo 

resultados eficientes (MINAMIZONO et al., 2013). 

O trabalho do assistente social, especificamente no atendimento ao diabético, visa cada 

vez mais dar assistência integral, aprimorando as técnicas de aconselhamento e vínculo, dos 

processos de trabalho, mediando os direitos e os conflitos do indivíduo e de sua família 

(CENTENARO, 2011). Sabe-se, contudo, que os resultados desejáveis estão articulados a 

várias dimensões do cuidado, como acesso aos medicamentos, a possibilidade de diálogo 

entre os profissionais de saúde, bem como aos procedimentos que ordenem os cuidados em 

saúde da equipe de APS. 

Para tanto, inúmeras atividades que abranjam tanto a dimensão clínica e sanitária 

quanto a pedagógica (ou até ambas ao mesmo tempo) podem ser desenvolvidas, a saber: 

discussões de casos, atendimento em conjunto com profissionais das equipes apoiadas, 

atendimentos individuais e posteriormente compartilhados com as equipes, construção 

conjunta de Projetos Terapêuticos Singulares, EP, intervenções no território e em outros 

espaços da comunidade para além das unidades de saúde, visitas domiciliares, ações 

intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das 

equipes (OLIVEIRA, 2010; BRASIL, 2011b).   

 Cabe lembrar que nem sempre é fácil distinguir as práticas dos profissionais, o que 

importa é a disposição para compartilhar saberes e práticas, de forma segura, em equipe, para 

que cada um possa ir se enriquecendo mutuamente, de modo articulado e cuidadoso. Tudo 

isso em favor da defesa da qualidade de vida e do aumento do grau de satisfação do cidadão, 

aumentando o acesso às ofertas de cuidado por meio da ampliação dos profissionais e do 

conjunto de ações desenvolvidas com o cidadão, sempre que necessário. 

A figura 7 mostra o grau de satisfação ou insatisfação dos usuários dos serviços de 

saúde com o acolhimento e acompanhamento prestados a eles. A atividade de recepção de um 

serviço de saúde deve ser entendida como um espaço no qual ocorre o reconhecimento das 

necessidades do usuário por meio da investigação, elaboração e negociação acerca das 

demandas a serem atendidas (TEIXEIRA, 2001).  
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Figura 7- Grau de satisfação e insatisfação dos indivíduos diabéticos com o serviço de saúde. Unidade de 

Atenção Primária à Saúde (APS). Município de Felício dos Santos, Minas Gerais, Brasil, 2014. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A análise dessa figura 7 permite-nos observar que a maioria dos usuários encontra-se 

satisfeitos com os serviços prestados a eles. Os resultados mostram que o nível de satisfação 

foi igual ou superior a 90,0% em relação aos seguintes indicadores: Acesso à consulta, 

Atendimento da recepção, Atendimento do profissional, Atenção às queixas, Confiança no 

profissional, Confiança na receita e Agendamento. Os níveis de insatisfação foram mais 

proeminentes nos indicadores Tempo para consulta (66,2%) e Exame físico (39,7%), ficando 

clara a necessidade de se investir trabalho nestas áreas. 

Obter resultados satisfatórios como os apresentados na figura 07, não somente em uma 

unidade, mas no conjunto da rede de APS, permanece como desafio aos gestores municipais. 
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A estes cabe garantir a estrutura necessária, bem como trabalhar pela melhoria do processo de 

trabalho dos profissionais de saúde da rede através de qualificação profissional, planejamento 

e monitoramento de ações assistenciais desenvolvidas no nível local (SANTA HELENA et 

al., 2010). 

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 e discute 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 práticas específicos, no 

campo único de atuação para construção de estratégias conjuntas de intervenção. A atenção 

multiprofissional deve produzir novas sistemáticas de cuidado, a partir de arranjos no trabalho 

em equipe, tais como reunião de equipe, discussão de caso, atendimentos compartilhados, 

entre outros, de acordo com as realidades locais (BRASIL, 2010). 

O vínculo deve ser extensivo a toda a equipe de saúde, pois somente dessa maneira é 

possível atender as demandas e necessidades dos cidadãos. É necessário que o projeto de 

acolhimento e produção de vínculo seja um projeto de toda a equipe profissional. A 

integralidade do atendimento fica prejudicada quando não se considera o usuário enquanto 

sujeito, portador de direitos e de opções de vida (SCHIMITH; LIMA, 2004). 

Nas doenças crônicas, o sucesso do tratamento depende também fortemente da 

participação e do envolvimento do usuário enquanto sujeito ativo de seu tratamento. Uma 

atitude de autocuidado que leve a estilos e práticas de vida mais saudáveis,assim como a 

adesão ao tratamento, não depende apenas de uma prescrição profissional, mas de uma 

conscientização do usuário sobre sua condição de saúde e a relação dela com suas práticas 

(BRASIL, 2010). 

Nesse sentido o acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde 

de forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e 

assumindo uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas adequadas aos usuários. Ou 

seja, requer exercitar uma escuta com responsabilização e resolutividade e, quando for o caso 

de orientar o usuário e a família para continuidade da assistência em outros serviços, requer o 

estabelecimento de articulações com esses serviços para garantir a eficácia desses 

encaminhamentos (BRASIL, 2010).   
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É importante acentuar que todos os profissionais de saúde podem fazer acolhimento ao 

escutar a queixa, os medos e as expectativas, identificar risco e a vulnerabilidade, e acolher 

também a avaliação do próprio usuário. Responsabilizar-se pela resposta ao usuário vai 

necessariamente colocar em ação uma rede multidisciplinar de compromisso com essa 

resolução. Assim, o acolhimento em rede deixa de ser um ato isolado para ser um dispositivo 

de acionamento de redes internas, externas e multidisciplinares (BRASIL, 2010). 
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6.  CONCLUSÕES 

 A presente pesquisa abordou o contexto dos indivíduos diabéticos cadastrados na APS 

de Felício dos Santos, MG. Sendo o DM uma condição crônica que apresenta graves 

consequências para a saúde e qualidade de vida dos indivíduos e suas famílias, além de 

importantes impactos econômicos sobre o sistema de saúde, é importante que haja um 

acompanhamento rotineiro destes indivíduos em busca da redução das complicações 

decorrentes da doença. Neste sentido a APS constitui-se um importante espaço para o cuidado 

dos indivíduos diabéticos. 

 Sabe-se que a situação de escolaridade, econômica, ocupacional, bem como a idade do 

indivíduo podem dificultar o acesso às informações e trazer menores oportunidades de 

aprendizagem quanto ao cuidado com a saúde, pois os pacientes diabéticos desenvolvem, em 

grande parte, o seu cuidado. Assim, acredita-se que a baixa escolaridade e situação 

socioeconômica dos indivíduos participantes desta pesquisa, bem como a idade avançada, 

constituem-se comovariáveis dificultadoras no processo de cuidado à pessoa com doença 

crônica, ressaltando a necessidade de que a APS seja ainda mais atuante, buscando fomentar 

nesses indivíduos a busca pelo cuidado com a própria saúde, propiciando uma educação em 

saúde verdadeiramente efetiva.  

 Pode-se concluir que todos os indivíduos entrevistados estavam em tratamento 

medicamentoso e foi percebido um alto nível de satisfação dos usuários com a atenção à 

saúde prestada no município. 

 Outro aspecto importante foi que se detectou uma falha no sistema de registro da 

patologia do indivíduo, uma vez que se observou que a ESF é conhecedora da condição de 

diabético de cada um dos sujeitos, mas não do tipo de diabetes que acomete cada um dos 

sujeitos. É muito importante que essa falha seja corrigida e que os profissionais médicos e 

enfermeiros estejam atentos a esta questão, de forma que os prontuários possam trazer a 

informação do tipo de diabetes que acomete cada indivíduo, propiciando melhor 

acompanhamento, mesmo em situação de mudança do quadro de profissionais da Unidade. 

 Essa pesquisa nos mostrou ainda uma importante associação entre o DM e outras 

comorbidades dentre os entrevistados, influenciando desde o controle do DM até os aspectos 

adaptativos destes indivíduos. 
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 Salienta-se a necessidade de repensar como o DM atinge e reflete na vida do diabético, 

promovendo mudanças profundas em sua saúde e nos seus hábitos diários. Considera-se que 

as necessidades de saúde dos portadores do DM precisam ser pensadas no seu cotidiano 

paralelas aos cuidados da APS, pois nesses espaços é que são encontradas as maiores 

dificuldades derivadas dessa condição. 

 Neste aspecto o presente estudo demonstra a necessidade do acompanhamento dos 

portadores de DM e o desenvolvimento de atividades educativas para sensibilizar tanto os 

cidadãos como os profissionais, tendo em vista que a prevenção das complicações do DM 

depende em grande parte das informações recebidas, sensibilização para a mudança no estilo 

de vida e o desenvolvimento de habilidades para o autocuidado. 

 Espera-se que a presente pesquisa traga contribuições para o fortalecimento das 

políticas de saúde do Município em relação à APS e ao DM, assim como abrir possibilidades 

de intervenção para melhorar os cuidados a estes cidadãos. 
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APÊNDICES         

Apêndice A – Carta Convite para o Gestor de Saúde  

   

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde 
 

 

Carta Convite para o Gestor de Saúde 

 A sua instituição está sendo convidada a participar de uma pesquisa intitulada ―Estratificação de risco 

de pacientes hipertensos e diabéticos com perspectiva na implantação e organização da assistência no Centro 

Hiperdia Minas no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha/MG‖, por ser o Gestor da 

Saúde do município de Felício dos Santos/ MG e esta pesquisa será coordenada pela Profª. Delba Fonseca 
Santos. 

 Esta participação consistirá em permitir que a pesquisadora tenha acesso as unidades de APS para a 

realização segura da pesquisa em suas dependências e em fornecer dados dos pacientes com Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) e os médicos responsáveis pelas unidades que assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Os objetivos desta pesquisa são: determinar a estratificação do risco Cardiovascular, do Diabetes 

Mellitus e da Doença Renal Crônica em usuários hipertensos e diabéticos cadastrados no Sistema de Informação 

de Atenção Básica para a organização da assistência, conforme as Diretrizes do Programa Hiperdia Minas – 

Estratificação de Risco da Secretária de Estado de Minas Gerais; descrever o perfil da população hipertensa e/ou 

diabética coberta pelos APS, segundo variáveis sociodemográficas e econômicas, habito de vida (atividade 

física, tabagismo, consumo de bebida alcoólica), comorbidades e uso de medicamentos; avaliar a assistência a 
saúde prestada a população hipertensa e/ou diabética coberta pela APS; verificar a associação do uso de serviços 

com a prevalência e incidência acumulada de HAS e DM na população no período. 

 Sendo assim, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para que o Centro Integrado Viva Vida e 

Hiperdia de Referência Secundária planeje e promova ações para reduzir a mortalidade e as complicações 

previsíveis por HAS, DM, DC e DRC e melhorar a qualidade de vida dos usuários por ele coberta. 

 Você receberá uma cópia impressa deste projeto para seu conhecimento. Com o objetivo de consentir a 

realização da pesquisa, pelos acadêmicos da UFVJM/FCBS, que deverá ser confirmada por uma declaração em 

anexo.  

 

 

_______________________________________________________ 
(Profa. Delba Fonseca Santos) 

Sala 128 – Bloco Farmácia Indústria - Tel (38) 3532-6000 – ramal 1230 

Campus JK - Rodovia MGT 367 - Km 583, No 5000 

Bairro Alto da Jacuba - Diamantina - MG - CEP 39.100-000 

E-mail: delba.fonseca@ufvjm.edu.br 
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Apêndice B- Carta de Anuência 
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Apêndice C- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde  

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os Pacientes 
 

 Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: ―Estratificação de risco de pacientes 
hipertensos e diabéticos com perspectiva na implantação e organização da assistência no Centro Integrado Viva Vida e 
Hiperdia de Referência Secundária no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha/MG‖ e esta pesquisa será 
coordenada pela Profª. Delba Fonseca Santos. Os objetivos desta pesquisa são: determinar a estratificação do risco 
Cardiovascular, do Diabetes Mellitus e da Doença Renal Crônica em usuários hipertensos e diabéticos cadastrados no 
Sistema de Informação de Atenção Básica para a organização da assistência, conforme as Diretrizes do Programa Hiperdia 
Minas – Estratificação de Risco da Secretária de Estado de Minas Gerais; descrever o perfil da população hipertensa e/ou 
diabética coberta pelos APS, segundo variáveis sociodemográficas e econômicas, habito de vida (atividade física, tabagismo, 
consumo de bebida alcoólica), comorbidades e uso de medicamentos; avaliar a assistência a saúde prestada a população 

hipertensa e/ou diabética coberta pela APS; verificar a associação do uso de serviços com a prevalência e incidência 
acumulada de HAS e DM na população no período. 
 A sua participação não é obrigatória, sendo que em qualquer fase da pesquisa você poderá desistir e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com a unidade 
de saúde que é atendido. 
 Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, entretanto, os dados e 
as informações obtidas por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação.  A 
sua participação, bem como a de todas as partes envolvidas, será voluntária, não havendo remuneração para tal.   

 Os riscos relacionados com sua participação se relacionam com constrangimento ao responder as perguntas. Para 
minimizá-los a entrevista será realizada em horário e local que possa garantir o sigilo às informações, esclarecemos que o 
questionário não constará identificação do nome do entrevistado e que você poderá se recusar a responder qualquer pergunta 
em caso de constrangimento, além de ter a liberdade de se retirar da pesquisa em qualquer fase do trabalho.  Também lhe 
serão asseguradas a privacidade e o sigilo das informações fornecidas e o direito de conhecer dos resultados obtidos por meio 
deste estudo.   
 As informações obtidas com a sua participação contribuirão para conhecer o grau de efetividade das ações executas 
nos serviços de saúde e possibilitar o planejamento de ações de promoção da saúde e vigilância aos fatores de riscos 

fundamentados em demandas dos sujeitos dos serviços de saúde. 
 Caso você decida aceitar o convite, você responderá ao questionário do paciente.  O tempo previsto para a sua 
participação é de aproximadamente 25 minutos. Serão asseguradas a privacidade e o sigilo das informações fornecidas, 
portanto em nenhum momento haverá a identificação do seu nome. 
 Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador principal, podendo tirar 
suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação, agora ou em qualquer momento. 
 

______________________________________________ 

(Profa. Delba Fonseca Santos) 
Sala 128 – Bloco Farmácia Indústria - Tel (38) 3532-6000 – ramal 1230 

Campus JK - Rodovia MGT 367 - Km 583, No 5000 
Bairro Alto da Jacuba - Diamantina - MG - CEP 39.100-000 

 
 Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma e aceito o convite 
para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha 
participação. 

 
Nome do sujeito da pesquisa: _________________________________________________________ 

 
Assinatura do sujeito da pesquisa: _____________________________________________________ 

 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –Diamantina/MG - CEP39100000 Tel.: (38)3532-1200 Ramal 1366 
Coordenadora Profª. Agnes Maria Gomes Murta/ Secretaria (Dione de Paula) 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br ou cep@ufvjm.edu.br 

 

mailto:cep@ufvjm.edu.br
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ANEXOS 

Anexo 01 – Instrumento de Coleta de Dados  

     

Paciente Diabético 

Data da entrevista: ______________________________________ 

 

Unidade de Atenção Primária à Saúde: ______________________ 

 

Entrevistador: __________________________________________ 

 

Código do paciente: _____________________________________ 

 

Características sociodemográficas 

1 Sexo □ Feminino     □ Masculino 

2 Ocupação □ Aposentado/pensionista 

□ Trabalhador autônomo 

□ Do lar 

□ Do lar + pensionista 

□ Trabalhador com vínculo 

3 Estudou em colégio? □ Sim     □ Não 

3.1 Se sim, quantos anos de escolaridade? □ 0 a 2 

□ 3 a 5 

□ 6 a 8 

□ 9 a 11 

□ 12 ou mais 

□ Não se aplica (NSA) 

4 Você recebe o benefício do Bolsa 

Família? 

□ Sim     □ Não 

5 Quantas pessoas moram na casa? □ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 

□ 6 ou mais 
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6 Qual a renda familiar? □ Menos de 1 salário mínimo (sm) 

□ 1sm 

□ 2 sm 

□ 3 a 5 sm 

□ Mais de 5 sm 

□ NSA 

 

Diabetes 

 

7 Você tem algum problema de saúde que 

tenha durado ou provavelmente irá durar 

mais do que um ano, tais como 

problemas físicos, mental ou emocional? 

Se sim, marque dentre as opções a seguir: 

□ Hipertensão arterial 

□ Dislipidemia 

□ AVC 

□ Insuficiência renal 

□ Arritmia 

□ Hipercolesterolemia 

□ Infarto do miocárdio 

□ Enfisema pulmonar 

□ Angina 

□ Trombose venosa profunda 

□ Ansiedade 

□ Depressão 

□ Obesidade 

□ Reumatismo 

□ Hipotireoidismo 

□ Transtorno Obsessivo compulsivo 

□ Esquizofrenia 

□ Transtorno bipolar 

 

Satisfação em relação à última consulta 

Para responder às questões seguintes, use o cartão de respostas e aponte para as carinhas. 

8 Qual a sua opinião sobre a facilidade de 

acesso a esta consulta (foi fácil marcar ou 

conseguir essa consulta)? 

□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 
 

9 O que você achou do tempo que teve de 

esperar para consultar? 
□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 
 



71 
 

 
 

10 Qual a sua opinião sobre a cordialidade 

por parte da recepção? (Foi educado, 

simpático?) 

□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 
 

11 Qual a sua opinião sobre a cordialidade 

do profissional que lhe atendeu? (o 

médico/enfermeiro ouviu com atenção o 

motivo da consulta, suas queixas?) 

□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 
 

12 Qual a sua opinião sobre a atenção dada 

às suas queixas pelo profissional que lhe 

atendeu? 

□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 
 

13 Qual a sua opinião sobre o exame 

clínico? (jeito como o profissional o 

examinou) 

□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 
 

14 Qual a sua opinião sobre a confiança 

despertada pelo médico/enfermeiro? 
□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 
 

15 Qual a sua opinião sobre a confiança na 

receita? 
□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 
 

16 Qual a sua opinião sobre as explicações 

do profissional com respeito à sua 

doença? 

□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 
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17 Qual a sua opinião sobre as explicações 

quanto à duração, evolução e as 

consequências do seu problema/doença? 

□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 
 

18 Você ficou satisfeito com o 

agendamento? (forma de marcação da 

consulta) 

□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 
 

19 Qual a sua satisfação geral desta 

consulta? (como um todo) 
□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 
 

 

Medicamento 

 

20 Qual o tipo de medicamento o (a) senhor 

(a) toma? 

□ Comprimido 

□ Insulina 

21 Quem lhe ajuda a tomar os comprimidos 

para diabetes? 

□O (a) senhor(a) mesmo(a) 

□ Outra pessoa 

□ NSA 

22 Há quanto tempo usa comprimido para 

diabetes? 

a) _______anos 

b) _______meses 

23 Quantas vezes por dia toma os 

comprimidos para diabetes? 

□ Uma vez 

□ Duas vezes 

□ Três vezes ou mais 

□ NSA 

24 No posto, já lhe orientaram sobre como 

tomar corretamente o comprimido para 

diabetes? 

□ Sim 

□ Não 

□ Não, porque já sabia 

□ NSA 

25 Como o(a) senhor(a) consegue o 

comprimido para o diabetes? 

□ Compra 

□ Retira no posto de saúde 

□ Retira na Secretaria de Saúde 

□ Outra maneira 

□ NSA 

26 Atualmente está usando diariamente? □ Sim 

□ Não. Não foi receitado 

□ Não. Foi receitado, mas não usa 
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27 Há quanto tempo usa insulina? a) _______meses 

b) _______anos 

c) NSA 

d) Ignorado 

28 Usa insulina desde que soube que é 

diabético? 

□ Sim 

□ Não 

□ Não lembra 

29 Quantas vezes por dia faz aplicação de 

insulina? 

□ Uma vez 

□ Duas vezes 

□ Três vezes ou mais 

□ NSA 

30 Quem lhe aplica a insulina? □O (a) senhor (a) mesmo(a) 

□ Outra pessoa 

□ NSA 

31 No posto, já lhe orientaram sobre como 

aplicar corretamente a insulina? 

□ Sim 

□ Não 

□ Não, porque já sabia 

□Não sabe/não lembra 

32 Como o (a) senhor (a) consegue a 

insulina? 

□ Compra 

□ Retira no posto de saúde 

□ Retira na Secretaria de Saúde 

□ Outra maneira 

□ NSA 
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Anexo 02 – Parecer de Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFVJM 
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Anexo 03 –  

Documento do CEP comprovando aalteração do projeto de pesquisa, incluindo o município 

de Felício dos Santos, MG. 
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Anexo 4 - Documento da Estratégia de Saúde da Família de Felício dos Santos, MG. 

 

 


