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RESUMO 

 

Introdução: A diabetes mellitus se constitui como um importante problema de Saúde Pública 

atualmente, apresentando alta morbimortalidade e perda significativa na qualidade de vida. Seu 

caráter crônico, a gravidade das complicações e os recursos necessários para contê-las, tornam 

a diabetes uma doença muito onerosa não apenas para os sujeitos afetados e seus familiares, 

mas também para os sistemas de saúde em diferentes países. O cuidado relacionado a diabetes 

é complexo e envolve uma variedade de aspectos que vão além do simples controle glicêmico 

e do uso de fármacos hipoglicemiantes. Um amplo compilado de evidências apoia diversas 

intervenções para melhorar os desfechos macro e microvasculares no DM. Objetivos: Avaliar 

e melhorar a assistência prestada aos diabéticos mediante a utilização do ciclo de melhoria da 

qualidade em uma Unidade Básica de Saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo 

e retrospectivo, desenvolvido através da aplicação de um ciclo interno de melhoria da 

qualidade, realizado em uma unidade básica de saúde. O nível de qualidade foi avaliado através 

de 9 critérios de qualidade construídos e validados localmente. Foram feitas duas avaliações 

em dois momentos diferentes. Para quantificar a efetividade da intervenção, calculou-se a 

melhoria absoluta e relativa, além da significação estatística da melhoria absoluta mediante o 

teste unilateral do valor de z. Resultados: Após a intervenção, a melhoria relativa variou entre 

50% e 76%, sendo muito significativa (p <0,001) na maioria deles. A frequência absoluta de 

não conformidades diminuiu de 593 (primeira avaliação) para 214 (segunda avaliação), o que 

corresponde a uma melhoria de 379 no número de não cumprimentos. Conclusões: O ciclo de 

avaliação interna mostrou-se útil e efetivo como instrumento de gestão da qualidade do 

processo assistencial avaliado, apesar de não ter atingido o nível de qualidade ótimo, ou seja, a 

ausência de não conformidades de todos os critérios analisados. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Saúde Pública, Melhoria da qualidade. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Mellitus diabetes is constituted as an important public health problem nowadays, 

featuring high morbidity and mortality and significant loss on quality of life. Its chronic 

condition, the severity of complications and the resources needed to hold back them, make the 

diabetes a very costly disease not only for the affected individuals and their families, but also 

for health systems in different countries. The care related to diabetes is complex and it involves 

a variety of aspects that go beyond blood glucose control and the use of hypoglycemic drugs. 

A compilation of evidence support a range of interventions in order to improve the macro and 

microvascular outcomes on DM. Goals: Evaluating and improving the care provided to 

diabetics by using the quality improvement cycle in a Basic Health Unit. Methodology: This 

is a quantitative and retrospective research, developed through application of an internal quality 

improvement cycle, carried out in a basic health unit. The quality level was evaluated by 9 

quality criteria developed and validated locally. Two evaluations were made at two different 

times. To quantify the effectiveness of the intervention, it was calculated the absolute and 

relative improvement, besides the statistical significance of the absolute improvement through 

unilateral test of value z. Results: After intervention, the relative improvement varies between 

50% and 76%, considering highly significant (p <0.001) in most of these criteria. The absolute 

frequency of non-compliance decreased from 593 (first evaluation) to 214 (second evaluation), 

corresponding to an improvement of 379 in total of non-compliance of the criteria evaluated. 

Conclusions: The internal evaluation cycle proved to be useful and effective as a quality 

management instrument of care process evaluated, despite not having reached the level of great 

quality, in other words, the absence of non-compliances of all the analyzed criteria. 

 

Keywords: Mellitus Diabetes, Public Health, Quality improvement. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo, surgiu da insatisfação da equipe da Unidade Básica de Saúde Família 

(UBSF) Nordeste I, localizada no município de Guarabira/PB, com relação a ineficiência do 

acompanhamento prestado pelo serviço aos pacientes diabéticos, reiterado pela incidência de 

complicações e hospitalizações sabidamente preveníveis na atenção primaria. Assim, 

objetivamos através do ciclo de melhoria da qualidade, avaliar e melhorar a assistência prestada 

aos diabéticos, através da avaliação do nível de qualidade inicial, intervenção nas principais 

lacunas identificadas e verificação dos efeitos relacionados à intervenção realizada, através de 

uma reavaliação. 

Desse modo, o ciclo de melhoria da qualidade empregado para resolução do problema 

supracitado, mostrou-se eficaz na reorganização do processo de trabalho do serviço e propiciou 

a equipe ferramentas para resolução dos problemas identificados. 

A estrutura do presente Trabalho de Conclusão de Mestrado segue um modelo próprio 

de disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (PPG QualiSaúde/UFRN).  

A primeira seção, Introdução apresenta brevemente o objeto da pesquisa, bem como o 

objetivo desta investigação no formato de artigo científico. 

A seção seguinte intitulada Metodologia tem como tarefa sistematizar os procedimentos 

metodológicos percorridos para a execução do trabalho. 

Na sequência, a seção Resultados apresenta os resultados relevantes encontrados 

através do desenvolvimento do trabalho. 

A Discussão do artigo apresenta um diálogo entre os resultados do presente trabalho 

encontrado no serviço de saúde e a literatura científica. 

 E as Conclusões encerram o artigo científico destacando os principais resultados e 

apontando para a novas investigações.
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1. ANEXAÇÃO DO ARTIGO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

A diabetes mellitus (DM) se constitui como um importante problema de Saúde Pública 

atualmente, apresentando alta morbimortalidade e perda significativa na qualidade de vida. 

Estima-se que, mundialmente, a doença afete 382 milhões, sendo que mais de 80% das mortes 

ocorrem em países de baixa e média renda1. 

O aumento da incidência de diabetes em países em desenvolvimento é particularmente 

preocupante. Essa condição crônica é o principal fator de risco para cardiopatia e doença 

cerebrovascular e, normalmente, ocorre associada à hipertensão - outro importante fator de risco 

para problemas crônicos. Os países em desenvolvimento contribuem com ¾ da carga global de 

diabetes. Em 1995, havia 135 milhões de diabéticos, sendo que as projeções indicam que esse 

número irá atingir 300 milhões no ano 2025. Ao que tudo indica a Índia terá um aumento duas 

vezes maior2. 

No Brasil, a DM possui alta incidência na população brasileira, revelando-se como um 

problema de grande importância social e para a saúde pública do País3. De acordo com a 

International Diabetes Federation (IDF), no ano de 2015 havia no Brasil 14,3 milhões de 

brasileiros acometidos pela doença e estimativas apontam que esse número aumentará para 23,2 

milhões em 2040, correspondendo a 9,4% da população nacional. Ademais, de acordo com a 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) no ano de 2014 o diabetes esteve relacionado com a 

morte de mais de 48 mil pessoas entre 20 e 60 anos de idade, com uma prevalência estimada de 

8,7%4. 

Seu caráter crônico, a gravidade das complicações e os recursos necessários para conte-

las, tornam a DM uma doença muito onerosa não apenas para os sujeitos afetados e seus 

familiares, mas também para os sistemas de saúde em diferentes países. De acordo com a 

Sociedade Brasileira de Diabetes4, estudo realizado nos Estados Unidos, estimou que os custos 

dos cuidados de saúde para um indivíduo com diabetes eram duas ou três vezes maiores do que 

os para que não possuem a doença. 

No Brasil, a DM, junto com a hipertensão arterial, é responsável pela primeira causa de 

mortalidade e internações, de amputações de membros inferiores e superiores e representa ainda 

62,1% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à 

diálise5. 
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As evidências demonstram que mais de 10% das pessoas com DM são suscetíveis a 

desenvolver úlceras nos pés em algum momento de sua vida. Essa suscetibilidade favorece 

lesões decorrentes de neuropatia periférica, que acometem de 80 a 90% dos casos, bem como 

doença vascular periférica e deformidades, denominadas pé diabético. Essas complicações 

afetam a população com DM duas vezes mais do que os indivíduos sem a doença. Estima-se 

que cerca de 30% de indivíduos com 40 anos ou mais de idade apresentam esses agravos6. 

Diante desse prisma, o cuidado relacionado a diabetes se mostra complexo e envolve uma 

variedade de aspectos que vão além do simples controle glicêmico e do uso de fármacos 

hipoglicemiantes. Um amplo compilado de evidências apoia diversas intervenções para 

melhorar os desfechos macro e microvasculares no DM, implementados de acordo com a 

disponibilidade dos recursos locais7. 

 A qualidade dos cuidados empregados pode ser medida em termos de processo de 

atendimento, incluindo testes regulares de hemoglobina glicada (HbA1c) e a realização de 

controle glicêmico periodicamente. Há algum tempo, as normas internacionais recomendam o 

controle dos fatores de risco, notadamente os níveis lipídicos, a pressão arterial elevada, o uso 

do tabaco e a detecção de possíveis complicações como retinopatia, nefropatia, neuropatia, 

dentre outros, no início do processo de adoecimento para alcançar os melhores resultados8. 

 O manejo adequado da DM em todos os níveis de atenção evita sequelas e 

complicações da doença. Assim, em dezembro de 2010, o Ministério da Saúde estabeleceu 

diretrizes para organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), e em 2013, instituiu a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 

Posteriormente, estabeleceu diretrizes para a organização das linhas de cuidado da Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas9. 

 As Redes de atenção à saúde (RAS) têm por objetivos melhorar a qualidade da atenção 

prestada e garantir a longitudinalidade do cuidado, através de medidas e ações articuladas de 

prevenção, promoção e tratamento. Bem como, busca aprimorar a utilização dos recursos e 

promover a equidade em saúde. As RAS são compostas por: uma população específica, uma 

estrutura operacional e um modelo de atenção à saúde9. 

Dentro dessa perspectiva, o modelo de atenção às doenças crônicas baseia-se na 

promoção da saúde e na prevenção de agravos através de ações destinadas a subpopulações que 

apresentem fatores de risco ligados ao comportamento e ao estilo de vida, a exemplo de uso 

excessivo de álcool, dieta inadequada e tabagismo10. 
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 Desse modo, a Atenção Primária em saúde (APS) deve ser o centro de comunicação 

da Rede funcionando como ordenadora e coordenadora do cuidado a DM no Brasil, permitindo 

o exercício da universalidade e da integralidade nas ações de saúde11.  

A Atenção Primária permite uma reorganização das ações e a coordenação de todo o 

sistema através de uma mudança do modelo assistencial hospitalocêntrico, visto que, os 

cuidados primários à saúde pautam-se em um conjunto de diagnósticos cujas internações 

poderiam ser evitadas diante de uma atenção resolutiva e no tempo adequado8. 

Assim, em 2002 foi implementado o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus com as metas e diretrizes de ampliar as ações 

de prevenção, diagnóstico, tratamento e controle dessas patologias, bem como o registro de 

informações padronizadas em um sistema de banco de dados específico. Este sistema foi 

denominado Sistema de Cadastramento e Acompanhamento dos Hipertensos e Diabéticos, o 

Hiperdia, utilizado nos serviços de atenção básica9. Em 2013, o uso desse sistema foi 

descontinuado pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, objetivando-se a 

implantação de um sistema informatizado único, o SISHIPERDIA deixou de ser alimentado e 

os dados referentes às pessoas com doenças crônicas passaram a ser registrados no e-SUS AB12.  

A avaliação constante do desempenho do serviço é fundamental para identificar pro-

blemas na atenção, nortear os direcionamentos e aprimorar a qualidade da atenção à saúde. 

Diante desta realidade, em 2011 o Ministério da Saúde, em parceria com os estados e muni-

cípios, propôs várias iniciativas centradas na qualificação da Atenção Básica no contexto da 

estratégia Saúde Mais Perto de Você, com destaque para o Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), visando à institucionalização da 

cultura avaliativa na Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (SUS) e a gestão com base no 

acompanhamento de processos e resultados13. 

No âmbito do PMAQ-AB, a área de Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial 

Sistêmica, possui três indicadores para monitoramento da atenção a DM. Sendo eles: 1-

Proporção de diabéticos cadastrados, este indicador expressa o percentual de diabéticos 

cadastrados dentre os diabéticos estimados para a população de 15 anos ou mais, residente em 

determinado local e período; 2-Média de atendimentos por diabético, que consiste no número 

médio de atendimentos para a população com diabetes mellitus, residente em determinado local 

e período; e 3-Proporção de diabéticos acompanhados no domicílio, que mede o percentual de 

diabéticos residentes que foram acompanhados por meio de visitas domiciliares dentre os 

cadastrados pela equipe, em determinado local e período13. 



19 
 

A grande variabilidade que caracteriza os serviços de saúde leva à necessidade de 

disciplinar processos e definir normas de atuação, como um meio de garantir a resposta, dos 

profissionais de saúde, com segurança, flexibilidade e qualidade técnico-científica7,8.  

Dessa forma, é imprescindível que as instituições de saúde, principalmente na APS, 

assumam um compromisso para a qualidade do seu produto final, através da criação de uma 

estrutura organizativa, com atividades organizativas que visem a melhoria da qualidade através 

da implementação de Programas de Gestão da Qualidade, ou seja, um conjunto de elementos 

estruturais e de atividades que tem como objetivo específico a melhoria contínua da 

qualidade7,8. 

 As atividades no âmbito da qualidade podem dividir-se em ciclos de melhoria, 

planejamento e monitorização. Os ciclos de melhoria, partem da identificação de um problema 

de qualidade ou oportunidade de melhoria, em alguns aspectos dos serviços, com o objetivo de 

os solucionar ou melhorar. 

Atualmente, a inclusão dos cuidados padronizados para a DM tem sido subutilizada na 

maioria dos serviços, devido à fragmentação do atendimento, duplicidade de serviços, 

inadequação nas informações clínicas e o enfraquecimento nos modelos para atendimento de 

doenças crônicas, culminando na insuficiência da extensão de alguns dos principais atributos 

da APS, como longitudinalidade, acesso e estratégias de organização desses serviços11. Logo, 

a implementação dos ciclos de melhoria possibilita a melhoria e/ou resolutividade desses 

problemas. 

Diante deste prisma, no contexto clínico da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) 

envolvida neste trabalho, foi identificada a ausência de padronização das intervenções 

relacionadas ao tratamento e acompanhamento aos portadores de diabetes mellitus, observada 

a partir da elevação do índice de hospitalizações e de amputações de membros inferiores.  

Assim, este estudo teve como objetivo geral avaliar e melhorar a assistência prestada 

aos diabéticos mediante a utilização do ciclo de melhoria da qualidade na Unidade Básica de 

Saúde Família (UBSF) Nordeste I. Os objetivos específicos foram avaliar o nível de qualidade 

inicial e verificar se houve algum efeito devido à intervenção realizada, efetuando uma 

reavaliação. 
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1.2 MÉTODOS  

 

1.2.1 Caracterização do estudo  

Trata-se de um estudo quantitativo, com delineamento quase experimental, tipo antes-

depois e sem grupo controle.  

Foi desenvolvido através da aplicação de um ciclo interno de melhoria da qualidade que 

consiste na identificação de um problema de qualidade ou oportunidade de melhoria, em alguns 

aspectos dos serviços ofertados, com o objetivo de solucioná-los ou melhora-los, através de 

passos predefinidos14. 

Para efeitos de rigor científico e de redação do presente artigo seguiu-se as linhas 

orientadoras do SQUIRE (Standards for Quality Improvement Reporting Excellence) em uma 

sequencia adaptada a cronologia do trabalho. O SQUIRE permite uma descrição mais efetiva 

dos ciclos e acrescentam a sua legitimidade enquanto método científico para a melhoria 

contínua da qualidade15. 

 

1.2.2 Aspectos éticos 

 

Este projeto de intervenção seguiu os aspectos éticos relativos de acordo com a 

Resolução 466/12. A carta de consentimento emitida pelo secretário municipal de saúde do 

município de Guarabira, enunciou parecer favorável à realização deste estudo (APENDICE 1).  

 

1.2.3 Âmbito do estudo 

 

O ciclo de melhoria foi realizado no Município de Guarabira/PB, pertencente a 2° região 

de saúde e da 1° macrorregião de saúde do estado da Paraíba.  

A região é composta por 25 municípios conforme disposto na Figura 1, sendo que o 

município de Guarabira possui um total de 58.162 habitantes, com uma área territorial de 

165,744 km2. Possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,67 e as principais 

atividades econômicas são o comércio, a indústria e o turismo religioso ligado ao santuário do 

Frei Damião que atrai romeiros de todos os lugares do país. Se configura então como um 

município polo no setor de serviços e na saúde para as demais cidades circunvizinhas.   

No âmbito da saúde o município de Guarabira possui gestão plena no sistema de saúde 

com 70% de cobertura da Estratégia de Saúde da Família no ano de 2016, cujas equipes estão 
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distribuídas em 19 Unidade Básicas de Saúde da Família nas zonas urbana e rural. O setor 

público, além da atenção à saúde no nível primário, administrado pela gestão municipal, dispõe 

de um Hospital Regional de gestão estadual, que presta serviços de pronto-atendimento adulto, 

pediátrico e obstétrico, além de internação obstétrica, clínica, cirúrgica e pediátrica. 

 

Figura 1: Mapa da 2° região de saúde do estado da Paraíba. Brasil

 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, 2016 

 

O ciclo de melhoria supracitado foi desenvolvido na UBSF Nordeste I, situada na zona 

urbana do município. Em termos de área de abrangência, a unidade é responsável por uma 

população de aproximadamente 2.498 pessoas, dividida em cerca de 790 núcleos familiares de 

acordo com o banco de dados do sistema e-SUS AtendSaúde utilizado pelo município para 

alimentação do e-SUS AB (2016). 

Os serviços oferecidos são consultas programadas e não programadas no âmbito dos 

cuidados de saúde primários, a saber: cuidado continuado, atendimento a demanda espontânea, 

visitas domiciliares, atenção odontológica e atividades de educação em saúde.  Há o apoio 

matricial através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com a oferta de consultas de 

nutrição, psicologia, serviço social, fisioterapia, educação física e fonoaudiologia. 

 

1.2.4 Intervenção 

  

Esse trabalho teve o propósito de avaliar os efeitos de um ciclo de melhoria da qualidade 

na assistência oferecida aos diabéticos da UBSF Nordeste I. 
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Este método de trabalho faz parte das atividades propostas pelos Programas de Gestão 

da Qualidade que visam desenvolver e aprimorar a efetividade, a eficiência e a satisfação dos 

principais atores na assistência à saúde, devendo ser um processo consciente e quantificável 

com vistas a excelência dos serviços. 

O ciclo de melhoria foi desenvolvido através de seis etapas metodológicas sequenciais: 

 

Figura 2: Ciclo de Melhoria da atenção ao Diabetes Mellitus tipo 2 na atenção 

primária 

 

Fonte: Figura elaborada pela autora, adaptada de Saturno, 2008. 

 

 

1.2.5 Identificação e priorização do problema de qualidade 

 

Inicialmente, para identificação da oportunidade de melhoria, efetuou-se uma análise 

qualitativa utilizando a técnica de grupo nominal14, uma técnica grupal para a tomada de 

decisões acerca de tema para o qual não haja consenso. Geralmente a sessão é estruturada 

considerando-se as seguintes etapas: apresentação da questão nominal, redação individualizada 

das opiniões e respostas de cada participante, exposição de cada opinião, debate, votação, 

discussão da classificação global e reclassificação coletiva a partir de nova rodada de debate16. 

Identificação e 
priorização de um 

problema de qualidade 

Analise das causas do 
problema

Desenvolvimento de 
critérios para avaliar o 

nível de qualidade

Avaliação inicial da 
conformidade dos 

critérios

Intervenção de 
melhoria dirigida aos 

critérios mais 
problemáticos

Reavaliação do nível de 
qualidade para verificar 

a efetividade da 
intervenção realizada
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Essa análise foi feita pelo grupo de trabalho, composto por: um médico, uma enfermeira, 

uma odontóloga, uma técnica de enfermagem e 7 agentes comunitários de saúde, totalizando 

11 profissionais envolvidos na atividade. Aplicando a Técnica do Grupo Nominal, foram 

identificados diversos e diferentes problemas, cujas estratégias para enfrentamento de 

problemas foram escolhidas através da Matriz de Priorização, baseada em quesitos de 

frequência, riscos e custos.  

Na matriz de priorização os problemas de qualidade são avaliados de forma separada, 

concedendo uma pontuação em cada um dos critérios, para contabilizar posteriormente o total 

de pontos obtidos. O nível de priorização é estabelecido ao ordenar os problemas de qualidade 

por ordem decrescente, segundo a pontuação obtida17. 

Consensualmente, foi então identificada a oportunidade de melhoria relacionada com a 

qualificação da assistência no tratamento e acompanhamento aos portadores de diabetes 

mellitus devido, principalmente, a incidência de amputações, visto que no ano de 2014 

constatou-se um total de 6 amputações de membros inferiores, com uma média de 1 amputação 

a cada 2 meses de acordo com relatório trimestral da unidade. 

 

1.2.6 Análise das causas do problema 

 

Através do diagrama de causa-efeito18 (Figura 3) construído pelo grupo de trabalho, foi 

realizada a análise qualitativa das causas do problema priorizado. O diagrama de causa e efeito 

tem como objetivo facilitar a identificação das causas de problemas que devem ser solucionados 

ou mesmo os fatores que levam a determinado resultado que desejamos obter através da 

representação gráfica, também conhecida como “espinha de peixe”. 

 

Figura 3: Diagrama de causa-efeito. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Posteriormente, foi efetuada uma classificação das causas em “não modificável” e 

“modificável”. Em função destas categorias causais, foram determinadas providencias a tomar 

para as causas modificáveis, sendo que os requisitos de qualidade identificados como “não 

avaliado” eram aqueles que necessitavam de planejamento de uma avaliação de forma a 

verificar o seu nível de cumprimento. Para isso, tornou-se necessária a elaboração de critérios 

para medir a qualidade.  

 

1.2.7 Elaboração dos critérios de qualidade 

 

Os critérios de qualidade consistem em parâmetros efetivos para medir a qualidade de 

um serviço e correspondem aos objetivos de qualidade que esperamos alcançar, ou seja, a meta 

de excelência que almejamos atingir19. Os critérios foram preparados a partir dos parâmetros 

de acompanhamento determinados pela Sociedade Brasileira de Diabetes4 e pelo Ministério da 

Saúde20. 

Para elaboração dos critérios de qualidade, foi criado um grupo de trabalho, formado 

pela enfermeira, médico, odontóloga e uma técnica de enfermagem, referentes a assistência aos 

portadores de diabetes mellitus utilizando um formato que incluiu as suas definições, exceções 

e esclarecimentos19 (Quadro 1). Todos os critérios elaborados são relativos ao processo 

assistencial, visto que englobam as atividades ou os procedimentos realizados pelos 

profissionais de saúde para transformar os recursos em resultados, objetivando atender às 

expectativas e necessidades de saúde dos pacientes utilizando o mais avançado nível de 

conhecimento existente.  

A validade interna dos critérios foi alvo de reflexão de todo grupo de trabalho, quanto à 

pertinência face ao contexto de realização do ciclo de melhoria, sendo importante analisar a sua 

validade facial (validade lógica ou aparente), de conteúdo (relacionado com as dimensões da 

qualidade, necessidades e expectativas dos utilizadores) e de critério (evidência científica que 

o justifica) e assegurar a sua presença19.  

A validade de critério foi assegurada de acordo com as evidências científicas e metas de 

referência para cada critério de forma a garantir a sua medição. A validade de conteúdo é 

explicada pela dimensão da qualidade a medir, a qualidade técnico-científica, quanto às 

necessidades e expectativas dos diabéticos assistidos na UBSF Nordeste I, em relação ao 

cuidado prestado pelos profissionais durante o acompanhamento periódico.  

No quadro 1, apresenta-se a definição individual, as exceções, os esclarecimentos e o 

índice de kappa de cada critério. 
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Quadro 1: Critérios de qualidade elaborados para medir o nível de qualidade da 

assistência aos diabéticos. 
Critérios Exceções  Esclarecimentos Índice de 

kappa 

C1. Todos os pacientes 

diabéticos devem passar por 

avaliação médica a cada três 

meses. 

-- Todos os pacientes diabéticos 

cadastrados e acompanhados 

pela UBSF. 

 

0,77 

C2. Todos os pacientes 

diabéticos devem ter uma 

consulta de enfermagem a cada 

dois meses 

A consulta inicial deve ser 

feita preferencialmente 

pelo médico da UBSF. 

Todos os pacientes diabéticos 

cadastrados e acompanhados 

pela UBSF. 

 

0,64 

C3.Deve ser realizada a 

mensuração do peso, da 

pressão arterial e da glicemia 

capilar antes de todas as 

consultas. 

-- Deve constar no prontuário (na 

evolução do paciente) os 

valores de peso, pressão arterial 

e glicemia capilar. 

 

0,73 

C4. O Exame clínico dos 

membros inferiores deve ser 

realizado semestralmente. 

-- Deve ser anotada na evolução 

do paciente, a avaliação quanto 

a presença de lesões cutâneas 

(infecções bacterianas ou 

fúngicas), estado das unhas, 

calos e deformidades. Como 

também a avaliação dos pulsos 

arteriais periférico, edema de 

membros inferiores, ocorrência 

ou risco para Amputação e 

Classificação do pé em: 

Isquêmico/Neuropático. 

 

0,54 

C5. Deve ser realizada visita 

domiciliar de todos os 

pacientes diabéticos 

acamados/domiciliados, no 

mínimo 2 vezes ao ano por 

profissionais do nível superior. 

-- As visitas domiciliares devem 

ser realizadas pela enfermeira, 

pelo médico e pela dentista, 

simultaneamente ou não, 

acompanhados por técnico de 

enfermagem e agente 

comunitário de saúde e 

devidamente registradas no 

prontuário do paciente e no 

livro de registro de visitas 

domiciliares. 

 

0,76 

C6. Todos os diabéticos devem 

realizar o exame de glicemia de 

jejum no mínimo duas vezes ao 

ano. 

Pacientes em uso de 

insulina ou com 

modificação da terapia 

devem realizar o exame a 

cada três meses. 

Meta terapêutica: 

Glicemia de jejum: < 100 mg/ 

dL e < 130 mg/dL. 

 

0,77 

C7. Todos os diabéticos devem 

realizar o exame de HbA1C 

(hemoglobina glicada) no 

mínimo duas vezes ao ano. 

Quatro vezes por ano (a 

cada três meses) por 

aqueles que se 

submeteram a alterações 

do esquema terapêutico ou 

que não estejam atingindo 

os objetivos 

recomendados com o 

tratamento vigente. 

Meta terapêutica:  

-Adultos: < 7%  

-Adolescentes: < 7,5 % 

 

0,67 

C8. Todas as pessoas com DM, 

independente dos níveis 

glicêmicos, deverão passar por 

avaliação e orientação 

nutricional, a cada 6 meses. 

-- A consulta deve ser realizada 

pela nutricionista do NASF, 

podendo ser realizada 

individualmente ou em grupo. 

 

0,58 
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C9. Todos os diabéticos devem 

passar por avaliação 

odontológica. 

-- Todos os diabéticos devem 

possuir avaliação 

odontológica, devidamente 

registrada no prontuário 

odontológico da UBSF. 

 

0,70 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de: Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes, 2015; Ministério da Saúde: Estratégias para o Cuidado da pessoa com Doença 

Crônica-Diabetes Mellitus, 2013. 

 

Ademais, procedeu-se à realização de um estudo piloto para certificar a confiabilidade 

dos critérios, antes da avaliação. As avaliações foram realizadas de forma independente, sem 

que um avaliador conhecesse os resultados do outro avaliador, utilizando uma amostra de 30 

prontuários. Foi identificado que todos os critérios tinham uma confiabilidade consistente 

(concordância geral observada superior a 95% para todos eles)21 ou seja, a confiabilidade é 

equivalente ao grau de reprodutibilidade dos resultados, quando o instrumento é utilizado por 

observadores distintos.  

 

1.2.8 População alvo e amostras 

 

Este estudo teve como público alvo os pacientes diabéticos abrangidos e acompanhados 

na UBS Nordeste I. O serviço tem cadastrados cerca de 120 diabéticos, com idades que variam 

entre 36 e 79 anos, sendo 62% de mulheres. 

O tipo de amostragem, consistiu na utilização do universo de 100 diabéticos cadastrados 

e acompanhados pela UBSF Nordeste I. 

A descrição das unidades em estudo permite determinar as características das unidades 

elementares da medida de cada critério, relativamente aos diabéticos incluídos, aos 

profissionais envolvidos no atendimento e ao segmento do processo assistencial19. 

 

Quadro 2- Descrição das características das unidades de estudo, por critério. 
Critérios Receptor do serviço Provedores  Período do 

Processo avaliado 

Critério 1 Pacientes diabéticos 

pertencentes a área de 

abrangência da UBSF 

Nordeste I. 

Médico da UBSF 

Nordeste I. 

Registro no prontuário de 

2 consultas de 

avaliação/orientação, 

desde julho/2015. 

Critério 2 Pacientes diabéticos 

pertencentes a área de 

abrangência da UBSF 

Nordeste I. 

Enfermeira da UBSF 

Nordeste I 

Registro no prontuário de 

3 consultas de 

avaliação/orientação, 

desde julho/2015. 

Critério 3 Pacientes diabéticos 

pertencentes a área de 

abrangência da UBSF 

Nordeste I. 

Técnicas de 

enfermagem da UBSF 

Nordeste I. 

Registro no prontuário dos 

valores de glicemia 

capilar, peso e pressão 

arterial na evolução das 
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consultas médicas ou de 

enfermagem, desde 

julho/2015  

Critério 4 Pacientes diabéticos 

pertencentes a área de 

abrangência da UBSF 

Nordeste I. 

Médico e Enfermeira 

da UBS Nordeste I. 

Registro no prontuário de 

avaliação de membros 

inferiores, na evolução de 

consultas médicas ou de 

enfermagem, desde 

julho/2015 

Critério 5 Pacientes diabéticos 

pertencentes a área de 

abrangência da UBSF 

Nordeste I. 

Médico, Enfermeira e 

Odontóloga da UBSF 

Nordeste I 

Registro no prontuário de 

3 visitas domiciliares (1- 

médica, 1-enfermagem, 1 

–odontóloga), desde 

julho/2015. 

Critério 6 Pacientes diabéticos 

pertencentes a área de 

abrangência da UBSF 

Nordeste I. 

Solicitação médica ou 

da enfermeira 

Registro no prontuário de 

1 resultado de Glicemia de 

Jejum, desde julho/2015. 

Critério 7 Pacientes diabéticos 

pertencentes a área de 

abrangência da UBSF 

Nordeste I. 

Solicitação médica ou 

da enfermeira 

Registro no prontuário de 

1 resultado de 

Hemoglobina Glicada, 

desde julho/2015. 

Critério 8 Pacientes diabéticos 

pertencentes a área de 

abrangência da UBSF 

Nordeste I. 

Nutricionista do 

NASF 

 

Registro no prontuário de 

1 avaliação/orientação da 

nutricionista, desde 

julho/2015.  

Critério 9 Pacientes diabéticos 

pertencentes a área de 

abrangência da UBSF 

Nordeste I. 

Odontóloga da UBSF 

Nordeste I. 

 

Registro no prontuário de 

1 avaliação/orientação da 

odontóloga, desde 

julho/2015.  

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos do ciclo de melhoria, 2016. 

 

1.2.9 Coleta dos dados 

 

O período para a coleta dos dados foi de um mês (mês de junho/2015 para a avaliação e 

mês de janeiro/2016 para a reavaliação). O tipo de amostragem escolhida para todos os critérios 

foi a aleatória simples, garantindo a representatividade da amostra. O total de casos, tanto da 

primeira quanto da segunda avaliação, foram 100 para cada critério.  

Para coleta de dados foram utilizados os prontuários clínicos e odontológicos dos 

pacientes diabéticos. Essa avaliação se consistiu em uma coleta retrospectiva, utilizando o 

método de revisão das anotações nas fichas gerais, com registro em uma planilha de coleta de 

dados elaborada para esta finalidade. 

A reavaliação do nível de qualidade foi separada temporalmente da avaliação inicial em 

24 semanas, e durante esse período, foi implementada a intervenção de melhoria. 

 

1.2.10 Estratégia de Intervenção de Melhoria 
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O planejamento das intervenções para melhoria da qualidade baseou-se num método de 

planejamento estruturado e participativo, que incluiu todos os profissionais implicados no 

processo de trabalho do serviço.  

As sugestões elencadas objetivando a melhoria da atenção aos diabéticos, foram 

organizadas através de um diagrama de afinidades, que é uma técnica de grupo utilizada para 

coletar, ordenar e converter em plano de ação todas as ideias do grupo encarregado de melhorar 

o problema avaliado21, apresentadas em três linhas estratégicas principais a serem 

implementadas (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Diagrama de Afinidades 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos do ciclo de melhoria, 2016. 

Linha estratégica Intervenções pactuadas 

 

 

 

 

 

1.Organização do serviço 

1.1. Implementação do calendário de visitas periódicas aos 

diabéticos acamados/domiciliados; 

1.2. Pactuação junto a nutricionista do NASF, o acompanhamento 

e orientação periódicos dos pacientes diabéticos. 

1.3. Estabelecida a realização de antropometria, glicemia capilar e 

aferição da PA na triagem de todas as consultas; 

1.4.Estabelecido agendamento semanal, com classificação de 

risco, para atendimento multiprofissional aos diabéticos 

(Enfermeira, Médico e Odontóloga) como dois turnos por semana 

para cada profissional; 

1.5. Fixação nos consultórios de tabela com parâmetros clínicos 

de exames laboratoriais e rotinas de atendimento, de acordo com 

as evidencias mais atuais, para auxílio nas decisões clinicas. 

 

 

2. Sistematização da 

assistência 

2.1. Implementado uso do protocolo de atenção ao diabético da 

SBD para alinhamento das condutas referentes a diagnostico, 

tratamento e manejo nas complicações. 

2.2.Estabelecidas reuniões periódicas (mensais) com grupos de 

diabéticos para ensino do autocuidado, com temas sobre 

alimentação adequada, cuidados com o corpo, práticas de 

atividades físicas, importância do tratamento farmacológico, entre 

outros.  

2.3. Criação e implementação da ficha de avaliação do pé 

diabético. 

 

3. Capacitação dos 

profissionais 

 

3.1. Realização de capacitação em cuidado ao diabético para os 

agentes comunitários de saúde, recepcionista e técnicos de 

enfermagem, com noções sobre prevenção, diagnóstico precoce, 

tratamento, complicações e avaliação do pé diabético. Foram 

realizados 6 encontros, com a participação da nutricionista, 

psicóloga e educadora física (NASF). 
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Em seguida ao delineamento das ações a serem implementadas, e de modo a 

acompanhar e supervisionar a execução das mesmas, foi construído o diagrama de Gantt que 

representa a sequência temporal correta das atividades do plano de ação. 

Objetivando tornar as intervenções mais efetivas, a equipe reunia-se periodicamente 

para discutir, avaliar pontos positivos e negativos e propor estratégias de melhoria de acordo 

com as necessidades observadas.  

 

1.2.11 Análise dos dados 

 

Para apreciação da melhoria conseguida, realizou-se o cálculo da estimativa pontual e 

por intervalo (95% de confiança) do nível de cumprimento dos critérios considerados nos 

momentos da avaliação inicial bem como na reavaliação. A estimativa da melhoria alcançada, 

após a intervenção aplicada, foi calculada através da melhoria absoluta e relativa de cada um 

dos critérios estabelecidos. Além disso, para verificar a significância estatística da melhoria 

alcançada, foi realizado um teste de hipótese unilateral através do cálculo do valor de Z. Para o 

resultado, considerou-se como hipótese nula a ausência de melhoria, a qual se rejeitava quando 

o valor da significância estatística (valor de p) era inferior a 0,05. 

Além disso, foi elaborado um gráfico de Pareto antes-depois, que consiste numa 

representação gráfica completa e informativa dos principais defeitos de qualidade identificados 

nas duas avaliações e que possibilita a priorização de estratégias de intervenção. 

 A elaboração do gráfico iniciou-se com a construção de uma tabela de frequências 

absolutas e relativas de não cumprimentos, cujos valores foram depois transpostos para um 

plano cartesiano com três eixos, em que o eixo central é o eixo das frequências absolutas das 

duas avaliações, e os eixos da esquerda e da direita correspondem, respectivamente, à 

porcentagem relativa de não cumprimentos da avaliação inicial e da reavaliação. Foram também 

incluídas no gráfico linhas que traduzem a frequência acumulada dos defeitos de qualidade em 

cada avaliação. 
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1.3 RESULTADOS 

 

1.3.1 Avaliação inicial do nível de qualidade 

 

Na primeira avaliação da qualidade da assistência aos diabetes observou-se uma 

fragilidade no cumprimento da maioria dos critérios de qualidade delineados para este estudo, 

conforme os resultados descritos na Tabela 1. 

Isso foi notado mediante a realização de uma estimação do nível de cumprimento dos 

critérios avaliados para um grau de confiança de 95% e, verificou-se que as porcentagens de 

cumprimento na avaliação inicial se situaram entre um mínimo de 13% e o máximo de 50%. 

Os critérios com maiores níveis de cumprimento foram os critérios 6 (realização do 

exame de glicemia de jejum no mínimo duas vezes ao ano) com 66% de cumprimento, critério 

5 (realização de Visita domiciliar dos pacientes diabéticos acamados/domiciliados) com 50% 

de nível de cumprimento, e o critério 1 (Todos os pacientes diabéticos devem passar por 

avaliação médica a cada três meses) com 47% de cumprimento.  

Dentre as principais lacunas visualizadas neste estudo, observou-se a menor proporção 

de cumprimento dos critérios na realização de exame clinico dos membros inferiores com 0% 

de cumprimentos, seguido da realização do exame de hemoglobina glicada com 13% de 

cumprimentos, mensuração do peso, da pressão arterial e da glicemia capilar com 22% de 

cumprimentos, avaliação nutricional com 32% de cumprimentos, avaliação odontológica com 

33% dos cumprimentos, por fim a avaliação de enfermagem com 44% de cumprimentos. 

 

1.3.2 Efeito do ciclo de melhoria da qualidade 

 

A maneira correta de verificar se conseguimos melhorar é através da observação da 

diferença entre os níveis de cumprimento da reavaliação comparados aos níveis da primeira 

avaliação22. Através da Tabela 1, podemos observar que após a realização do plano de 

intervenção de melhoria da qualidade, houve melhorias (absolutas e relativas) em todos os 

critérios de qualidade que tinham apresentado defeitos na primeira avaliação. Visto que todos 

os critérios obtiveram significação estatística (p<0,001). Os critérios 1, 5 e 6 apresentaram um 

percentual acima de 47% de cumprimento nas duas avaliações realizadas. 
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Tabela 1: Cumprimento dos critérios de qualidade da atenção aos diabéticos 

antes e depois da intervenção de melhoria (Guarabira, 2016). 

 

 1ª 

Avaliação 

N=100 

2°  

Avaliação 

N=100 

Melhoria 

Absoluta 

Melhoria 

relativa 

Significação 

estatística 

Critérios p1 (IC 

95%) 

p2 (IC 

95%) 

p2 - p1 p2-p1 

1-p1 

p 

1-Avaliação médica 47 (± 9,8) 71 (± 8,9) 24 52% <0,001 

2-Consulta de 

Enfermagem 

44 (± 9,7) 78 (± 8,1) 34 60% <0,001 

3- Mensuração de peso, 

pressão arterial e 

glicemia capilar. 

22 (± 8,1) 74 (± 8,6) 52 66% <0,001 

4- Exame clínico dos 

membros inferiores 

0,0 73 (± 8,7) 73 73% <0,001 

5-Visita domiciliar aos 

pacientes diabéticos 

acamados/domiciliados 

50 (± 9,8) 88 (± 6,4) 38 77% <0,001 

6-Exame de glicemia de 

jejum 

66 (± 9,3) 84 (± 7,2) 18 28% 0,002 

7-Exame de HbA1C 

(hemoglobina glicada) 

13 (± 6,6) 58 (± 9,7) 45 51% <0,001 

8-Avaliação e 

orientação nutricional 

32 (±9,1) 84 (± 7,2) 52 76% <0,001 

9-Avaliação 

odontológica 

33 (± 9,2) 67 (± 9,2) 34 50% 0,002 

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos das 2 avaliações, 2016. 

 

Apesar da melhoria ser mais evidente no critério 4, em que se verifica uma mudança de 

ausência de cumprimentos para 73 cumprimentos e no critério 8 de 32 para 84 cumprimentos 

do critério, constata-se uma melhoria global no cumprimento de todos os critérios.  

O gráfico 1 de cumprimento dos critérios antes e depois da intervenção demonstra que 

todos os critérios apresentaram um aumento da melhoria relativa que variou entre 28% e 77%. 

Os critérios 4 e 6 alcançaram uma melhoria estatisticamente significativa < 0,001, com elevadas 

percentagens de cumprimento após a intervenção: C8-76% e C5-77%. As melhorias absolutas 

e relativas existiram em todos os critérios, com maior destaque também nos critérios 2(60%) e 

3(66%) de melhoria obtida. 
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 Gráfico 1: Nível de cumprimento dos critérios na 1ª e 2ª avaliação (Guarabira, 2016) 

 

C1. Avaliação médica a cada três meses; C2. Consulta de enfermagem a cada dois meses; C3. Mensuração do 

peso, da pressão arterial e da glicemia capilar antes de todas as consultas; C4. O Exame clínico dos membros 

inferiores semestralmente; C5. Visita domiciliar aos diabéticos acamados/domiciliados; C6. Exame de glicemia 

de jejum no mínimo duas vezes ao ano; C7. Exame de HbA1C (hemoglobina glicada) no mínimo duas vezes ao 

ano; C8. Avaliação/orientação nutricional a cada 6 meses; C9. Avaliação odontológica  

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

1.3.3 Prioridades de Intervenção 

 

As prioridades de intervenção foram representadas por meio do diagrama de Pareto 

antes e depois, representado no Gráfico 2. Ele demonstra as frequências absolutas, relativas e 

acumuladas de não cumprimentos antes e depois da intervenção aplicada. Esse diagrama 

permite uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, 

possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos. 

Analisando os resultados, no Diagrama de Pareto Antes-Depois, representado no gráfico 

2, conseguimos visualizar a melhoria global conseguida através da área sombreada que aparece 

na parte direita do gráfico. Verificamos que houve uma melhoria mais acentuada nos critérios 

referentes a realização de exame clinico dos membros inferiores (4), bem como no tocante a 

solicitação/realização do exame de hemoglobina glicada (7). 
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Gráfico 2: Diagrama de Pareto antes-depois 

   

              Frequência absoluta                    Frequência acumulada 

 

C1. Avaliação médica a cada três meses; C2. Consulta de enfermagem a cada dois meses; C3. Mensuração do 

peso, da pressão arterial e da glicemia capilar antes de todas as consultas; C4. O Exame clínico dos membros 

inferiores semestralmente; C5. Visita domiciliar aos diabéticos acamados/domiciliados; C6. Exame de glicemia 

de jejum no mínimo duas vezes ao ano; C7. Exame de HbA1C (hemoglobina glicada) no mínimo duas vezes ao 

ano; C8. Avaliação/orientação nutricional a cada 6 meses; C9. Avaliação odontológica  

 

Após a intervenção, a melhoria relativa variou entre 28% e 77%, sendo muito 

significativa (p <0,001) na maioria deles. A frequência absoluta de não conformidades diminuiu 

de 593 (primeira avaliação) para 214 (segunda avaliação), o que corresponde a uma melhoria 

de 379 no índice de não cumprimentos (Gráfico 2). 
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1.4 DISCUSSÃO  

 

No presente estudo verificou-se a existência inicial de um problema de qualidade 

relativo ao número elevado de pacientes diabéticos que sofreram amputações relacionadas, em 

grande parte, a complicações da doença. A partir das avaliações feitas observou-se que este 

problema poderia estar associado a ineficiência do acompanhamento realizado pela unidade 

básica de saúde em identificar lesões precocemente. 

Desse modo, optou-se pela realização de um ciclo de melhoria da qualidade e após 

implementação deste, os resultados apresentados na segunda avaliação demostraram que houve 

melhoria significativa no cumprimento de todos os critérios avaliados.  

O critério relativo a realização de visitas domiciliares aos diabéticos acamados e 

domiciliados, obteve uma melhoria relativa de 77%, sendo esta atividade de primordial 

importância no acompanhamento das pessoas com DM, visto que permite atendimento aos 

pacientes impossibilitados de chegar à UBSF garantindo a todos os diabéticos o mesmo cuidado 

integral.  

Durante as visitas, foi possível identificar vários pacientes com esquemas de tratamento 

errados, lesões de membros inferiores em grau avançado, subutilização das medicações, uso da 

insulina com acondicionamento inapropriado, número elevado de frascos vencidos há mais de 

40 dias e realização de rodízio inadequado na sua aplicação. 

Sobre isso, é possível enfatizar que a visita domiciliar se constitui em um método efetivo 

para propiciar uma ação preventiva de complicações da doença, conhecer o contexto em que a 

família vive e os recursos que a mesma dispõe para utilizá-los no tratamento da diabetes, bem 

como, inclui orientação e educação para prestação de assistência ao usuário no domicílio de 

acordo com seu contexto de vida e de suas condições econômicas e sociais9. 

Durante a realização do ciclo de melhoria, também foi possível inferir, que apesar de 

serem pessoas que já estavam em tratamento há algum tempo e tendo recebido orientações 

acerca de sua condição crônica, tinham dificuldades de compreensão sobre sua situação de 

saúde e os cuidados diários necessários ao controle da doença. Isso se expressou, por exemplo, 

no desconhecimento sobre os riscos da não verificação da glicemia capilar, automedicação, 

comportamentos de risco para o pé diabético, como hábito de andar descalço, e dificuldade de 

adesão as medidas não farmacológicas, como prática de atividades físicas e hábitos alimentares 

adequados.  

Nesse contexto, é importante salientar, que as condições crônicas são prolongadas e 

requerem uma estratégia de atenção que reflita esta circunstância e esclareça as funções e 
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responsabilidades dos pacientes no gerenciamento de seus problemas de saúde. Tratamento 

clínico adequado é necessário, embora não seja o suficiente para se obter resultados ótimos de 

saúde. Os pacientes precisam mudar seu estilo de vida, desenvolver outras habilidades e 

aprender a interagir com organizações de saúde para terem êxito no gerenciamento de suas 

condições crônicas. Eles não podem se considerar, nem mesmo serem vistos como receptores 

passivos de serviços de saúde23.   

No caso do diabetes, o autogerenciamento representa um grande desafio porque envolve 

inúmeras mudanças de comportamento que os pacientes têm de integrar ao seu dia-a-dia. O 

auto monitoramento dos níveis de glicose no sangue, a adesão ao tratamento e adaptações ao 

medicamento, verificações regulares para detectar problemas com os pés, dietas alimentares e 

atividades físicas constantes constituem preocupações diárias. De fato, no específico dessa 

condição crônica, os pacientes e os familiares são responsáveis por mais de 95% do 

tratamento2,24. Para isso, a construção do vínculo do paciente com o serviço, através das visitas 

e da participação nos grupos, fortalece a corresponsabilização pelo tratamento prevenindo e 

identificando complicações. 

Para conscientização dos diabéticos, durante o ciclo de melhoria, foram estabelecidas 

reuniões periódicas sobre as medidas de autocuidado e corresponsabilização no tratamento e 

acompanhamento. Nesses encontros foram tratados diversos temas como alimentação saudável, 

atividades físicas, cuidados com os pés, uso racional de medicamentos e importância do 

acompanhamento periódico na UBSF. As reuniões são mensalmente organizadas pelos ACS e 

ministradas pela equipe multiprofissional (enfermeiras, médico, nutricionista, psicóloga, 

fisioterapeuta, educadora física e técnicas de enfermagem). 

 Estudos revelam que a participação de diversos profissionais nas práticas educativas 

em DM, dá destaque para as atitudes motivadoras durante a prestação de cuidados, e que quando 

o tratamento e metas dos usuários concordam entre si melhora o controle da doença24,25. 

A criação desses grupos de convivência, compostos por profissionais qualificados, 

portadores de diabetes mellitus aderentes e não aderentes ao tratamento e seus familiares, pode 

ser uma alternativa para compartilhar experiências exitosas, bem como as barreiras enfrentadas 

pelos pacientes e profissionais para alcançar a adesão ao tratamento medicamentoso, 

seguimento do plano alimentar e pratica de atividades físicas26. 

As intervenções comportamentais direcionadas para a melhoria do autogerenciamento 

do cuidado demonstram eficácia em vários marcadores biológicos para o diabetes. Observam-

se reduções nos níveis de hemoglobina glicosada, na taxa de gordura corpórea, no peso, nos 

níveis de glicêmicos e no controle da pressão sanguínea25,26.  
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Em estudo comparativo feito na Dinamarca, acerca das práticas gerais para um 

programa inovador e abrangente de diabetes que incluía avaliação sobre o desempenho dos 

provedores, apontamentos para visitas regulares aos pacientes diabéticos e apoio à decisão e ao 

autogerenciamento do cuidado em relação à prática usual, verificou-se que após 6 anos, os 

pacientes desse grupo de intervenção apresentavam níveis de glicose e colesterol 

significativamente mais baixos do que os pacientes submetidos ao tratamento usual23. 

 Para o controle clinico e metabólico dos pacientes com DM, é essencial uma 

reorganização de hábitos alimentares. O comportamento alimentar é modificado de acordo com 

as exigências e limitações impostas pela síndrome, devendo ser revistas escolhas alimentares, 

diminuindo as calorias para evitar ganho de peso, aumentando a atividade física, moderando a 

ingestão de gordura, espaçando as refeições e monitorizando a glicemia, objetivando, 

finalmente, seu controle27.  

Com este objetivo, o critério correspondente a avaliação/orientação nutricional, obteve 

uma melhoria relativa de 76%, em relação a avaliação inicial, após reorganização do serviço e 

efetivação do acompanhamento nutricional, através da nutricionista do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família com programação de consultas individuais e em grupo, realizadas na UBSF 

e em visitas domiciliares.  

De acordo com a Sociedade Americana de Diabetes, a terapia nutricional é fundamental 

para a manutenção do controle metabólico, estado nutricional adequado, qualidade de vida, 

formação de hábitos alimentares saudáveis, bem como para a prevenção ou o tratamento de 

complicações agudas e crônicas advindas da doença28. Uma pesquisa realizada em Minas 

Gerais constatou que o nutricionista pode colaborar na elaboração de um plano alimentar que 

atenda às recomendações nutricionais preconizadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes, 

principalmente em relação ao teor de colesterol na dieta, de acordo com as particularidades e 

especificidades de cada paciente, incluindo a variável renda familiar29.  

Considerando que a população abrangida pelo serviço possui baixo nível sócio 

econômico, foi possível inferir que o hábito alimentar dos diabéticos era caracterizado pela 

grande presença de cereais, óleos e gorduras, açúcares, carnes gordas e alimentos 

industrializados, em paralelo ao consumo insuficiente de hortaliças e frutas.  Além disso, a 

dificuldade em seguir os planos alimentares ficou bastante evidente, tanto em relação a 

aquisição dos alimentos indicados quanto ao consumo de alimentos prejudiciais, como 

refrigerantes e doces pelos familiares, dificultando a adesão a dieta prescrita. 

Diante disso, a nutricionista optou por trabalhar na perspectiva de demonstrar a 

variedade dos alimentos que eles poderiam consumir, bem como as formas de preparo e 
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combinações para uma dieta equilibrada. Visto que, para ter uma alimentação saudável não é 

preciso excluir coisas ditas “saborosas”, porém é necessário saber equilibrar evitando os 

exageros e o consumo frequente de alimentos altamente calóricos30. Além disso, procurou-se 

desmistificar a ideia de que tudo que é “gostoso” engorda e é caro, apresentando alternativas, 

possibilitando que o usuário descubra o quanto uma alimentação rica em alimentos saudáveis 

pode ser saborosa, e com o mesmo orçamento familiar. 

No que diz respeito aos critérios relativos a realização de glicemia de jejum e 

hemoglobina glicada, houve uma melhoria relativa bastante significativa na taxa de 

cumprimentos de 28% e 51% respectivamente, demonstrando progresso no controle glicêmico 

periódico dos diabéticos.  

O controle glicêmico mais rigoroso pode prevenir complicações crônicas e mortalidade. 

Essa redução de complicações pode ser obtida pelo controle glicêmico intensivo com a 

manutenção da hemoglobina glicada ≤ 7,0% e pelo manejo dos demais fatores de risco 

cardiovasculares, como tabagismo e hipertensão arterial. Em pessoas com DM tipo 2, o controle 

glicêmico periódico pode prevenir o desenvolvimento e a progressão de complicações 

microvasculares e reduzir a ocorrência de infarto agudo do miocárdio, especialmente se 

associado ao controle pressórico regular29,30. 

Estudo realizado na região sudeste do Brasil, demonstrou que a quantificação da 

hemoglobina glicada e do colesterol total apresentaram associação significativa à adesão ao 

exercício físico e à mudança alimentar, respectivamente. Assim, a quantificação dessas 

variáveis evidenciou que a chance dos pacientes com mau controle glicêmico apresentar adesão 

ao exercício físico é quase duas vezes a chance daqueles em controle adequado da glicemia26,28. 

No que concerne ao exame clinico de membros inferiores, como já demonstrado, na 

avaliação inicial foi identificada a ausência de realização dessa pratica na UBSF, sendo motivo 

de preocupação da equipe, visto que o índice de amputações se encontrava alto. Após a 

implementação das intervenções (capacitação da equipe, criação e implementação do roteiro de 

avaliação do pé diabético e do grupo periódico de diabéticos) observou-se um cumprimento de 

73% no índice de realização de avaliação do pé diabético, constatada na reavaliação dos 

prontuários após intervenções, no período analisado. 

A avaliação dos pés da pessoa com DM, assim como o cuidado integral do indivíduo, 

deve ser periódica, tendo como objetivo a detecção precoce de alterações que confiram um risco 

aumentado para o desenvolvimento de úlceras e outras complicações do Pé Diabético, levando 

ao cuidado oportuno das alterações31. 
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Deve-se salientar que, na maioria das pessoas com DM, o risco de desenvolver 

problemas nos pés inicia-se com lesões traumáticas, que se complicam com infecção, podendo 

resultar em amputações quando não instituído tratamento rápido e eficaz. Para que as medidas 

de prevenção sejam efetivas, além do controle glicêmico, a inserção da pessoa em grupos 

educativos tem sido amplamente recomendada nos serviços de atenção à saúde, mediante uso 

de tecnologia leve e média leve32. 

No manual do pé diabético31, com o intuito de transmitir, de maneira simples e clara, a 

importância da abordagem integral da pessoa com DM, foi criado o desenho de uma mão 

(Figura 4), cujas intervenções são apresentadas do dedo polegar ao dedo mínimo em ordem 

decrescente de relevância para os resultados na saúde do indivíduo. 

 

Figura 4– “Dê uma mão ao seu paciente com Diabetes” 

 

Fonte: Manual do pé diabético, Ministério Saúde, 2016. 

 

A orientação e conscientização às pessoas diabéticas com problemas que acometem os 

membros inferiores é um processo individualizado e contínuo, que inclui avaliação, 

planejamento e ensino. O autocuidado e a avaliação dos fatores de risco por parte da equipe 

multiprofissional de saúde são medidas necessárias para a detecção precoce dos fatores de risco 

e prevenção do pé diabético30,32. 

É importante lembrar que a adesão às orientações e ao tratamento está ligada 

diretamente a orientação da equipe multidisciplinar de saúde para o paciente, seguido de uma 

supervisão adequada e cuidados prestados em intervenções oportunas. Diante desse contexto, 

foram realizadas intervenções como a reorganização dos agendamentos e classificação de risco, 

com vistas a intensificar as consultas médicas e de enfermagem.  
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Desse modo foram obtidas melhorias relativas de 52% e 60% respectivamente, no 

critério de consultas aos pacientes diabéticos no período analisado.  É evidente a existência de 

risco adicional para evolução negativa dos quadros clínicos dos diabéticos na ausência de um 

acompanhamento mais frequente dos profissionais de saúde. Diante desta lógica, podemos 

inferir que os pacientes cientes dos maiores riscos envolvidos na evolução de suas condições 

sem o devido monitoramento, consultariam mais frequentemente o médico, buscando um maior 

controle das mesmas 30, 32, 33. 

Pesquisa realizada no Serviço de Endocrinologia do Ambulatório Central da 

Universidade de Caxias do Sul, identificou que quanto maior a frequência de consultas, melhor 

o controle glicêmico, diminuindo a chance do aparecimento de complicações34. E, de acordo 

com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2013, verificou que para cerca de 45% 

pacientes com DM, as consultas ocorrem nas Unidades Básicas de Saúde e, na maioria destas, 

o médico que atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores, sendo que 80% 

dos diabéticos realizam pelo menos uma consulta médica anual para diabetes favorecendo 

consideravelmente o controle metabólico da doença35.  

O programa de melhoria do acesso e qualidade (PMAQ) na atenção básica, tem como 

um dos indicadores relativos a DM, a média de atendimentos por diabético, ou seja, o número 

médio de atendimentos para a população com diabetes mellitus, residente na área de 

abrangência13. Porém observa-se uma lacuna, quanto a inobservância da qualidade desses 

atendimentos. 

Sobre isso, é importante destacar que os parâmetros de produtividade ainda vigentes no 

país se sustentam numa lógica anterior à da Estratégia Saúde da Família, logo, a perspectiva da 

qualidade dos atendimentos também deve estar dentro da integralidade da atenção em saúde da 

atual Política Nacional de Atenção Básica. Os parâmetros de produtividade são recomendações 

para orientar os gestores do SUS dos governos federal, estadual e municipal no planejamento, 

programação e priorização das ações de saúde a serem desenvolvidas, mas no âmbito dos 

serviços é crucial que a quantidade não seja priorizada em detrimento de um cuidado de 

qualidade. 

No que diz respeito as consultas de enfermagem, verificou-se um aumento significativo 

na adesão ao controle periódico, evidenciado pelo elevado número de consultas e visitas 

domiciliares realizadas pela enfermeira. Logo, pudemos observar que essa atividade tem um 

importante papel no engajamento do usuário no autocuidado, possibilitando-lhe atingir um 

melhor nível de saúde. Sobre isso, um estudo realizado em um município do Sudoeste da Bahia 
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elucidou que os enfermeiros possuem competência interpessoal, conhecimento, habilidade e 

capacidade para interagir com o paciente, aceitando seus problemas, crenças e desejos33,35. 

Esses profissionais têm como subsídios indispensáveis a confiança e o respeito, e assim, 

buscam harmonização dos interesses e expectativas de ambos os envolvidos no processo do 

cuidar nas consultas, visitas domiciliares ou grupos de educação em saúde. Essas características 

favorecem na aderência dos pacientes aos cuidados estabelecidos para o tratamento e 

acompanhamento36. O trabalho do enfermeiro com a família e sociedade torna as pessoas com 

diabetes mais seguras diante dos problemas enfrentados, com melhor aceitação da doença e 

maior adesão ao tratamento proposto33,36. 

Dentre os resultados descritos, observamos os dados referentes a verificação de peso, 

pressão arterial e glicemia capilar antes das consultas. Para isso, o processo de trabalho da 

equipe foi reorganizado para que na triagem fossem executadas as verificações de peso, altura, 

glicemia capilar e pressão arterial, sendo esses dados entregues ao profissional responsável pelo 

atendimento no dia. Desse modo, os resultados demonstraram um aumento nos registros dessas 

variáveis de 66% após a implementação dessas intervenções.  

Sobre isso devemos salientar que, para o cuidado integral à pessoa com DM, a avaliação 

de saúde deve contemplar a mensuração de parâmetros que permitam a composição da análise 

clínica de risco de doenças cardiovasculares e de levantamento de necessidades para a 

implementação do cuidado, de modo a alcançar os objetivos de um plano assistencial comum 

dentro da equipe multiprofissional37. 

É importante lembrar que, nos indivíduos com diabetes, como resultado de alteração da 

função autonômica e de lesões extensas de órgãos, são frequentes a presença de uma maior 

variabilidade da pressão arterial, e essa característica tem implicações diagnósticas, 

prognósticas e terapêuticas de modo que se recomenda que o número de medidas da PA para 

tomada de decisões deva ser maior, e a tomada de PA em ambiente doméstico e sobretudo do 

MAPA deve realizar-se sempre que possível. Desse modo, esta intervenção tem contribuído 

para a identificação de comorbidades e a prevenção de complicações38. 

Dentro das intervenções elencadas, a avaliação sistemática do peso é imprescindível 

visto que a presença de sobrepeso e obesidade exerce uma influência considerável na elevada 

morbidade e mortalidade da doença decorrente principalmente da associação com a doença 

cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade em pacientes com DM tipo 2. Entretanto, 

apesar do conhecimento sobre a importância do excesso do peso corporal na morbimortalidade 

da doença, o controle desta variável clínica é, em geral, pouco enfatizado na maioria dos 
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trabalhos pertinentes, prevalecendo sempre nas amostras um maior número de pacientes com 

sobrepeso e obesidade31,39. 

O acompanhamento do excesso de peso com vistas à manutenção do peso saudável, é 

importante, pois uma pequena redução de peso já traz ganhos importantes na saúde, e se a 

redução gradual for constante, em torno de 5 a 7% do peso inicial por exemplo, ocorre a 

diminuição da resistência insulínica, melhorando o controle glicêmico e lipídico. Além disso, a 

redução de peso possibilita também a diminuição de problemas, como dores na coluna, no 

quadril e nos joelhos, causados pela sobrecarga de peso sobre as articulações, facilitando a 

prática de atividades físicas30,32. 

No entanto, é imprescindível que no contato com o usuário, o profissional valorize 

outros ganhos, como o seu bem-estar, a sua autoestima, o seu humor, a melhoria nos resultados 

dos exames laboratoriais, a melhoria no sono, na função intestinal, na pressão arterial, na 

qualidade de vida, ou seja, não se deve centrar a atenção somente nos dados antropométricos, 

ganho ou perda de peso. 

Por fim, no que diz respeito ao critério alusivo a avaliação odontológica, foi possível 

obter uma melhoria relativa de 50%, após reorganização do agendamento para consulta 

odontológica e conscientização dos diabéticos sobre a necessidade de cuidados com a saúde 

bucal. O trabalho do odontólogo na assistência a pacientes diabéticos tem por finalidade a 

avaliação clínica criteriosa de cada paciente, boa orientação quanto aos cuidados de higiene oral 

e medidas preventivas com ênfase na prevenção da doença periodontal e o encaminhamento 

para tratamento odontológico especializado, sempre que necessário. 

Pesquisas demonstram que os pacientes com diabetes têm maior probabilidade de 

desenvolver doença periodontal e, neles esta se instala mais rapidamente e é mais severa, 

podendo ainda induzir a um estado crônico de resistência à insulina, contribuindo para 

hiperglicemia40.  

A relação entre diabetes e doença periodontal torna necessário o tratamento periodontal 

do paciente com diabetes, sendo importante a conscientização da equipe multiprofissional sobre 

tal associação, a fim de determinar um plano de tratamento adequado para cada caso41. 

A literatura mostra que a doença periodontal, dentre outros fatores, está relacionada à 

higiene bucal deficiente. É necessário, portanto, a atuação da equipe de saúde bucal através, 

principalmente, de ações de prevenção de saúde bucal com o objetivo de orientar e promover o 

autocuidado neste grupo de pacientes42. 

Outrossim, a atuação do odontólogo em todas as atividades da UBSF, principalmente 

nos grupos, parece ter potência tanto para fortalecer a importância e o significado da saúde 
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bucal junto aos demais profissionais da equipe de saúde bucal, com o restante da equipe e, 

sobretudo, com a comunidade. 

Em suma, verificou-se ao final do trabalho melhorias evidentes de qualidade, devido ao 

progresso alcançado no acompanhamento aos diabéticos. É de crer que dever-se-á fazer um 

novo ciclo de melhoria, sendo também desejável conhecer-se o impacto que a melhoria de 

registro terá na continuidade dos cuidados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

1.5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos demonstram que o presente estudo alcançou o objetivo de aplicar 

um ciclo de melhoria da qualidade para avaliação e melhoria da atenção aos diabéticos 

acompanhados pela UBSF Nordeste I no município de Guarabira/PB. Na avaliação realizada a 

partir dos critérios de qualidade estabelecidos foram encontradas diversas inconformidades na 

assistência em diabetes. 

Desse modo, o ciclo de avaliação e melhoria interna mostrou-se útil e efetivo como 

instrumento de gestão da qualidade do processo assistencial avaliado, com o objetivo de 

solucionar as lacunas identificadas, mesmo não tendo atingido o nível de qualidade ótimo, ou 

seja, a ausência de não conformidades de todos os critérios analisados. 

Esta ferramenta de gestão possibilitou a incorporação de estratégias de enfrentamento 

aos problemas observados, principalmente no que concerne a responsabilização de todos os 

profissionais envolvidos na assistência e a mudança no processo de trabalho do serviço, pois, 

permitiu planejar com tranquilidade as ações necessárias a curto, médio e longo prazo. 

O estudo apresenta limitações relacionadas ao desenho metodológico, visto que não 

apresentou grupo controle, bem como, com relação a aquisição dos dados secundários, devido 

inexistência de padronização para o registro das consultas nos prontuários, onde foram 

observadas diversas informações incompletas. Outrossim, a comparação dos resultados obtidos 

com os encontrados na literatura foi limitada, principalmente no tocante as diferenças 

metodológicas. 

Para o sucesso da mudança deve-se assinalar, entre outras, o envolvimento dos 

profissionais assim como a informação proporcionada através da educação permanente. A 

aquisição de informação é fundamental para que as pessoas possam realizar o seu trabalho de 

forma eficaz e efetiva, induzindo responsabilidade e fazendo com que cada membro 

desempenhe a monitorização do trabalho por si realizado. 

Assim, deve ser dado seguimento ao ciclo de melhoria, através do monitoramento, 

objetivando o aperfeiçoamento dos critérios que ainda possuem inconformidades. 
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2 APENDICES 

 

2.1. Apêndice 1 – Autorização do Secretário Municipal de Saúde de Guarabira. 

 


