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Resumo 
 

Dentre os tipos de Diabetes,  o tipo 2 compreende 90% dos agravos 

presentes no mundo e está intimamente relacionado com o excesso de peso e o 

sedentarismo. A redução significativa da morbimortalidade pela doença depende 

de medidas de prevenção. Na atenção básica, é possível desenvolver um 

atendimento e acompanhamento integral em 80% dos casos de Diabetes tipo 2. 

Sendo assim, o trabalho objetiva descrever e avaliar as medidas preventivas e de 

controle de complicações nos indivíduos já portadores da enfermidade em 

Unidades Básicas de Saúde da Família da cidade de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul no período entre Março e Agosto de 2014, através de um estudo 

transversal, modelo inquérito de avaliação de serviço que têm por referencial 

teórico-metodológico uma das categorias básicas de avaliação da qualidade de 

serviços de saúde: estrutura-processo-resultado, com aplicação do formulário 

específico para a categoria “resultado do cuidado” a trinta pacientes portadores 

de Diabetes tipo 2 cadastrados e atendidos em três Unidades Básicas de Saúde. 

Os dados coletados até o momento demonstram que 44,4% referiram apresentar 

complicações crônicas do diabetes, todos eles com alteração ocular.  Além disso, 

dos que apresentam complicações, 25% já têm lesão renal e outros 25% 

sofreram amputação. Cerca de 88,8% apresentam alguma comorbidade, sendo a 

Hipertensão Arterial Sistêmica 100% prevalente. Somente 11,1% receberam 

prescrição de dieta, exercícios físicos e medicamentos no posto de saúde onde 

consultaram. Todos os pacientes afirmaram que receberam orientações quanto a 

cuidados com os pés e alimentação específica para o diabético, bem como 

88,8% foram orientados quanto a importância do exercício físico. Entretanto, 

apenas 33,3% realizam exercício físico, todos eles com frequência superior a 3 

vezes por semana. Nenhum dos pacientes faz uso de tabaco. É possível concluir 

que é necessária a busca de estratégias para ampliar a adesão do paciente às 

ferramentas e padronização de estratégias, farmacológicas ou não, no intuito de 

reduzir a incidência de complicações crônicas do diabetes tipo 2, micro e 

macrovasculares. 

 



Introdução 
 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença endócrino-metabólica, de caráter 

crônico que evolui com alterações micro e macrovasculares, culminando em alto 

índice de morbimortalidade (VERÍSSIMO, 2013).   

Essas complicações, crônicas e insidiosas em sua instalação, podem ser 

cerebrovasculares, visuais, cardíacas, renais, vasculares periféricas e 

neuropáticas e culminam num problema de saúde pública, no que diz respeito ao 

custo atrelado aos cuidados necessários. Além disso, são responsáveis por 65% 

das mortes por DM, posicionando esta doença no sétimo lugar entre as maiores 

causas de morte nos Estados Unidos (SOUZA et al., 2012).  

Estudos recentes demonstram que as doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) constituem o problema de saúde de maior magnitude no Brasil, e entre 

elas está o DM. Atingem fortemente camadas pobres da população e grupos 

vulneráveis, correspondendo a 72% das causas de mortes e de 75% dos gastos 

com atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013). 

Diante desses desafios, o Ministério da Saúde protagonizou, junto a outras 

instituições de relevância nacional e internacional, a construção do Plano de 

Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis no Brasil, 2011-2022. Almeja-se, ao longo dos dez anos, o 

desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, 

sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT 

e seus fatores de risco, incluindo o fortalecimento dos serviços de saúde, a partir 

dos eixos: a) vigilância, informação, avaliação e monitoramento; b) promoção da 

saúde e c) cuidado integral (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

A redução significativa da morbimortalidade por DM depende de ações que 

podem ser realizadas através de prevenção primária (rastreio de indivíduos em 

risco), prevenção secundária (identificar casos não diagnosticados) e pela 

prevenção terciária (tratamento dos já acometidos, visando prevenir 

complicações agudas e crônicas). Na atenção básica, é possível desenvolver um 

atendimento e acompanhamento integral em 80% dos casos de DM tipo 2 

(FERREIRA & FERREIRA, 2009), minimizando as complicações crônicas e 

conferindo qualidade de vida aos pacientes. 



Objetivos 
 

Descrever as medidas preventivas e de controle de complicações oferecidas 

pelas equipes de saúde da família. 

Quantificar a adesão dos pacientes ao cuidado disponibilizado pelas 

Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). 

Descrever a prevalência de complicações crônicas do DM tipo 2.  

 
Metodologia  
 

Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, modelo inquérito de 

avaliação de serviço que têm por referencial teórico-metodológico uma das 

categorias básicas de avaliação da qualidade de serviços de saúde: estrutura-

processo-resultado (E–P–R) proposta por Donabedian e Starfield com base nas 

dimensões da Atenção Primária à Saúde (DONABEDIAN, 1996; STARFIELD, 

2004).  

Para a avaliação do resultado do atendimento, foi realizada a aplicação de um 

questionário que aborda informações relativas ao atendimento dos pacientes 

portadores de DM tipo 2, usuários da rede de atenção básica à saúde na região 

urbana do município de Campo Grande no período de Março a Agosto de 2014. 

O município, capital do estado de Mato Grosso do Sul, tem atualmente 

805.397 habitantes de acordo com o Censo IBGE 2010, população ajustada para 

2013 (IBGE, 2013). Para atender as necessidades de saúde da sua população, o 

sistema municipal de saúde pública conta com  28 Unidades Básicas de Saúde e  

34  UBSFs.  

Para ser incluído no estudo, além de possuir idade igual ou superior a 18 

anos, independente do sexo, os portadores de DM tipo 2 abordados deveriam ter 

conhecimento de sua doença, residir na cidade e estar em acompanhamento das 

UBSFs em questão. Foram excluídos os pacientes com quadro clínico instável, e 

aqueles que por qualquer motivo preferiram não participar do estudo, visto que a 

participação tem caráter voluntário. Aqueles que aceitaram participar da pesquisa 

assinaram um termo de consentimento livre esclarecido.  

O questionário foi aplicado em 3 UBSFs, com o objetivo de identificar 10 

diabéticos em cada serviço (n=30). 



O estudo iniciou-se após a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Plataforma Brasil sob protocolo CAAE 28265014.0.0000.5161. 

O Banco de dados foi tratado no programa Excel (Microsoft Corp. Estados 

Unidos). 
 

Desenvolvimento 
 

O sorteio de cada uma das 3 unidades dentre as existentes na cidade foi 

desenvolvido por um sistema de sorteio casual simples, a partir da listagem de 

UBSFs do município.  

Os questionários foram aplicados através de visita domiciliar naqueles que 

aceitaram participar, assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e 

preencheram os critério de elegibilidade. 

 
Coleta de dados 
 

A obtenção dos dados ocorreu mediante entrevistas domiciliares, juntamente 

aos Agentes Comunitários de Saúde, com o objetivo de obter informações 

referentes às características demográficas, socioeconômicas, da doença e do 

tratamento, bem como as características do cuidado oferecido pela equipe de 

saúde da família, as características do cuidado dispensado pelo médico da 

equipe de saúde da família e a adesão do paciente ao cuidado disponibilizado 

pela UBSF. 

Dos 30 pacientes que devem ser incluídos no estudo, 9 foram entrevistados 

até o momento. Não foi encontrado nenhum paciente com menos de 51 anos, 

sendo que 44,4% tinha de 51 a 60 anos e 55,5% acima de 70 anos. As mulheres 

até o momento foram maioria, perfazendo 77,7% da amostra estudada. Quanto a 

escolaridade, mais da metade dos entrevistados (55,5%) não possui ao menos o 

Ensino Fundamental Completo. Cerca de 88,8% tinha renda familiar de até um 

salário mínimo, pertencendo à classe social E, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 

 



Tabela 1. Dados sociodemográficos do total de portadores de DM tipo 2, usuários da rede de 
atenção básica à saúde na região urbana do município de Campo Grande no período de Março a 

Agosto de 2014. 
Variáveis N % 
Idade    
51 a 60 anos 4 44,4 
61 a 70 anos 0 0 
> 70 anos 5 55,5 
Sexo  
Feminino 7 77,7 
Masculino 2 22,2 
Estado Civil  
Solteiro 1 11,1 
Casado 4 44,4 
Divorciado 1 11,1 
Viúvo 3 33,3 
Renda familiar em salários mínimos  
0 a 1 8 88,8 
2 a 3 0 0 
4 a 5 1 11,1 
6 a 9 0 0 
>10 0 0 
Escolaridade   
Não frequentou escola 1 11,1 
Ensino Fundamental Incompleto 4 44,4 
Ensino Fundamental Completo 2 22,2 
Ensino Médio Incompleto 1 11,1 
Ensino Médio Completo 1 11,1 
Profissão/ocupação   
Autônomo 1 11,1 
Assalariado 2 22,2 
Aposentado 6 66,6 

 

Quanto às características da doença, 77,7% sabiam ser diabéticos há mais de 

3 anos. Quando questionados, 88,8% referiram frequentar as respectivas UBSFs 

há mais de 3 anos e, referente a frequência de consultas, 55,5% realizaram 

menos de duas consultas nos últimos 6 meses. Em contrapartida, 44,4% 

realizaram mais de 4 consultas no último semestre.  

Somente 11,1% receberam prescrição de dieta, exercícios físicos e 

medicamentos no posto de saúde onde consultaram, sendo que a Tabela 2 

mostra a distribuição dos mesmos em relação à execução desses três itens.  
 

 



Tabela 2. Características do tratamento realizado por uma amostra de portadores de DM tipo 2, 
usuários da rede de atenção básica à saúde na região urbana do município de Campo Grande no 

período de Março a Agosto de 2014. 

Característica do tratamento N % 
Dieta 2 22,2 
Exercício 0 0 
Medicamento 6 66,6 
Dieta + Exercício + Medicamento 1 11,1 
 

Todos os pacientes afirmaram que receberam orientações quanto a cuidados 

com os pés e alimentação específica para o diabético, bem como 88,8% foram 

orientados quanto a importância do exercício físico. Entretanto, apenas 33,3% 

realizam exercício físico, todos eles com frequência superior a 3 vezes por 

semana. 

Apenas 11,1% dos pacientes entrevistados é insulinodependente, enquanto 

outros 55,5% usam monoterapia (metiformina) e 11,1% usam associação de 

metiformina e glibenclamida. Um quinto dos pacientes (22,2%) não faziam uso de 

qualquer medicação alopática.  

Dentre os entrevistados, nenhum deles fazia uso de tabaco. Entretanto, 

44,4% referiram apresentar complicações crônicas do diabetes, todos eles com 

alteração ocular.  Além disso, dos que apresentam complicações, 25% já têm 

lesão renal e outros 25% sofreram amputação. Cerca de 88,8% apresentam 

alguma comorbidade, sendo a Hipertensão Arterial Sistêmica 100% prevalente. 

 

Resultados Preliminares 
 

Sabe-se que a história natural do DM é composta aparecimento de 

complicações crônicas microvasculares (retinopatia, a nefropatia e a neuropatia 

diabética), inerentes a doença, e macrovasculares,  não específicas do diabetes, 

sendo mais graves nos indivíduos diabéticos, o que as torna importantes na 

morbimortalidade associada ao diabetes. Para se ter uma ideia da dimensão 

dessas complicações, o risco da pessoa diabética de desenvolver complicações 

crônicas, em comparação ao não diabético é: 30 vezes superior para cegueira, 

40 vezes superior para amputações de membros inferiores, 2 a 5 vezes superior 

para Infarto Agudo do Miocárdio e 2 a 3 vezes superior para um Acidente 

Vascular Encefálico (BRASIL, 2013). 



A hiperglicemia, a obesidade, a resistência a insulina e a disfunção endotelial 

caracterizando a síndrome metabólica apresentam fatores de risco comuns ao 

DM que podem ser combatidos com medidas farmacológicas e não 

farmacológicas na atenção primária, bem como o tabagismo e a hipertensão, o 

que já foi evidenciado ser eficaz na redução de mais de 50% no risco de 

desenvolver complicações do DM tipo 2 como doença cardiovascular, retinopatia, 

nefropatia e neuropatia autonômica (BRASIL, 2013). Entretanto, apesar de o  

presente estudo ter evidenciado que mais de 88,8% receberam orientações 

quanto a dieta e exercício físico,  os paciente ainda apresentam adesão reduzida 

(33,3%) a prática de exercício físico regular e menor ainda (11,1%) quando se 

fala em associação de medidas farmacológicas e não farmacológicas (dieta, 

exercícios e medicação). De acordo com os dados da American Diabetes 

Association (2013), as metas glicêmicas são glicemia de jejum entre 70-

130mg/dL e pós-prandial abaixo de 180 mg/dL. Entretanto, apenas 44,4% 

apresentavam valores de glicemia capilar registrados na caderneta de 

acompanhamento, dentre os quais 50% apenas apresentavam a glicemia capilar 

abaixo de 180 mg/dL, evidenciando que a caderneta e a automonitoração são 

ferramentas subestimadas na manutenção dos níveis glicêmicos e, 

consequentemente na prevenção de complicações microvasculares. 

Dentre as medidas farmacológicas na prevenção de complicações 

macrovasculares, ao questionarmos o uso de AAS, apenas 33,3% o fazem. 

Apesar de alguns estudos afirmarem que o uso de terapia antiplaquetária seria 

benéfica apenas no diabético com doença cardiovascular (prevenção secundária)  

(BRASIL, 2013), estudos randomizados evidenciam uma redução de 44% no 

risco de Infarto Agudo do Miocárdio com emprego de baixas doses de AAS (325 

mg em dias alternados) em comparação com o grupo placebo (DIRETRIZES DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014). Um dado extremamente 

positivo encontrado foi de que 100% da amostra é composta de não tabagistas, 

refletindo que a prevenção do tabaco enquanto complicador macrovascular de 

pacientes com DM está sendo efetiva.  

No que se trata da prevalência das complicações microvasculares, a 

retinopatia diabética foi a mais referida (44,4%), semelhante ao encontrado por 

Sheffel et al., (2004) e um pouco mais elevada do que encontrada por Rodrigues 

et al., (2011). Quanto a doença renal, Sheffel et al., (2004) encontrou 37% de 



prevalência, número elevado quando comparado a prevalência nas UBSFs de 

Campo Grande (22,2%). 

A doença vascular periférica, enquanto complicação macrovascular, 

culminando em amputação apresentou 22,2% de prevalência na amostra 

estudada, número bastante reduzido quando comparado a Rodrigues et al. 

(2011), onde esta estava presente em 37,1% dos casos, que também verificou 

17,1% de prevalência de Cardiopatia Isquêmica, não encontrada no presente 

estudo.  

 

Considerações Finais 
 

Em conclusão, o presente estudo avaliou o atendimento aos diabéticos tipo 2 

no aspecto “resultado do atendimento. Apesar de a pesquisa ter chegado a 

valores conclusivos na avaliação das ações de prevenção de complicações, bem 

como no estudo da prevalência, é interessante dar seguimento à pesquisa, 

aplicando-a a todos os serviços existentes na zona urbana do município, 

tornando o estudo amplamente representativo.  

Fica evidente que é necessária a busca de estratégias para ampliar a adesão 

do paciente às ferramentas e padronização de estratégias, farmacológicas ou 

não, no intuito de reduzir a incidência de complicações crônicas do DM tipo 2, 

micro e macrovasculares. 

Esse tipo de estudo descritivo, permite o conhecimento da realidade local e 

possibilita o planejamento das ações futuras, bem como servir como parâmetro 

para avaliar o impacto dessas ações.  
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