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RESUMO 
 
Introdução A retinopatia diabética (RD), complicação frequente e uma das principais 
causas evitáveis de cegueira no Brasil e no mundo, é assintomática em estágios 
iniciais. O controle metabólico e pressórico inadequado está relacionado com sua 
instalação e progressão. Habitualmente, pacientes diabéticos atendidos na atenção 
primária em Sorocaba e região são encaminhados para o serviço especializado de 
oftalmologia (Hospital Oftalmológico de Sorocaba - HOS) apenas quando apresentam 
sintomas, já em estágio avançado da RD, o que exige intervenção oftalmológica, como 
o laser ou mesmo, cirurgia. Para a realização destes procedimentos há necessidade de 
ajuste clínico que, atualmente, ocorre na rede básica através de contrarreferência, 
gerando demora, baixa resolutividade e consequentes perdas sociais, econômicas e 
individuais (até cegueira). Objetivos Criar e oferecer programa multiprofissional de 
ajuste clínico intensivo e de educação em diabetes (ED) a pacientes com RD atendidos 
no HOS; avaliar possíveis mudanças no nível de entendimento e no controle 
metabólico desta população após a participação no programa; avaliar a evolução do 
quadro oftalmológico após a intervenção com relação a realização dos procedimentos 
propostos em comparação com população semelhante que não sofreu a intervenção; 
analisar os custos do tratamento da RD frente a alternativa de ajuste clínico oportuno e 
intensivo, inserido no processo de atendimento oftalmológico especializado. Material e 
Métodos O programa consistiu de quatro atendimentos médicos individuais em 
semanas consecutivas com suporte de ED, com auxílio de “Mapas de Conversação”™, 
na primeira e terceira semanas. Os ajustes terapêuticos basearam-se na avaliação 
clínica e análise da automonitorização glicêmica estruturada com sete medidas de três 
dias intercalados que antecediam o próximo atendimento. Um grupo sofreu intervenção 
clínico-educativa (n=24) e do outro, controle, (n=24) apenas avaliou-se os dados de 
prontuário. Ambos apresentavam as mesmas características clínicas. O grupo 
intervenção foi avaliado antes e após quanto ao conhecimento sobre DM, adesão ao 
tratamento e atitudes no enfrentamento da doença com questionários apropriados. 
Comparou-se a evolução do quadro oftalmológico nos dois grupos quanto à realização 
dos procedimentos indicados e custos envolvidos nas atividades de cada processo de 
ajuste clínico: o usual (da rede básica) e o proposto pelo estudo. Para a análise 
econômica foram mapeadas as atividades de cada processo de ajuste clínico, definidos 
seus custos unitários e comparadas as alternativas através do método de custo-
efetividade. Resultados Constatou-se diferença significante no grupo intervenção com 
melhora do controle glicêmico, maior taxa de realização de procedimentos agendados 
(96% vs 48%; p=0,00), menor tempo de realização (1,2 mês vs 5 meses) e melhor 
índice custo-efetividade. Comprovou-se incremento significante no conhecimento sobre 
a doença, adesão ao tratamento e na melhora da atitude frente à doença. Discussão 
Programa de ajuste clínico intensivo com suporte em ED para pacientes com RD em 
estágio avançado oferecido em serviço especializado como alternativa ao atualmente 
praticado na atenção primária tem melhor relação custo-efetividade, transcorre em 
menor tempo e pode minimizar as perdas pessoais, sociais e institucionais decorrentes 
da evolução da RD relacionada ao controle clínico inadequado. 
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus (terapia). Retinopatia Diabética. Educação em 
Saúde. Custos e Análise de Custos (em Saúde). 
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ABSTRACT 
 

Introduction Diabetic retinopathy (DR), a frequent complication and one of the main 
preventable causes of blindness in Brazil and worldwide, it is asymptomatic in the early 
stages. The inappropriate metabolic and pressoric control is related to its onset and 
progression. Typically, diabetic patients seen in primary care of the Unified Health 
System (SUS) in Sorocaba and region are referred to the specialized service of 
ophthalmology (Ophthalmologic Hospital of Sorocaba - HOS) only when symptoms are 
already at an advanced stage of DR, which it requires ophthalmic intervention as laser 
or even surgery. For the accomplishment of these procedures is needed clinical setting 
that currently occurs in the primary care by generating counter-delay, low resolution and 
resulting social, economic and individual losses (even blindness). Objectives Create 
and offer multidisciplinary program of intensive clinical setting and diabetes education 
(DE) to patients with diabetic retinopathy (DR) treated at HOS; assess possible changes 
in the level of understanding and metabolic control of this population after attending the 
program; assess development in ophthalmologic table after the intervention referred to 
completion of the proposed procedures compared to similar people who did not undergo 
intervention; analyze the costs of treatment of DR forward the alternative of timely and 
intensive clinical setting, inserted in the specialized eye care process. Materials and 
Methods The program consisted of four individual medical care in consecutive weeks 
with support of groups of DE, with the aid of "Conversation Maps"™, in the first and 
third weeks. Therapeutic adjustments were based on clinical evaluation and structured 
blood glucose monitoring map analysis of seven measures of the three interleaved days 
preceding the next attendance. One group underwent clinical-educational intervention 
(n = 24) and another, control (n = 24) only assesseded the data obtained from medical 
records. Both had the same clinical characteristics. The intervention group was 
assessed before and after in terms of knowledge about DM, treatment adherence and 
attitudes in fighting the disease with appropriate questionnaires. It was compared the 
evolution of the ophthalmic conditions under the two groups on the achievement of 
specified procedures and costs involved in the activities of each clinical setting process: 
current (primary care) and proposed by the study. For economic analysis the activities 
of each clinical setting process were focused, defined its unit costs and compared 
alternatives through the cost-effective method. Results There were significant 
differences in the intervention group with improved of glycemic control, higher rate of 
accomplishment of scheduled procedures (96% vs. 48%; p = 0.00), lower performance 
time (1.2 month vs. 5 months) and better cost-effectiveness ratio. It proved to be a 
significant increase in knowledge about the disease, treatment adherence and improved 
attitude to the disease. Discussion Intensive clinical setting program with DE in support 
for patients with DR at an advanced stage offered in a specialized service as an 
alternative to currently practiced in primary care is more cost-effective, takes place in 
less time and can minimize personal losses, social and institutional arising from the 
development of DR related to inadequate clinical control. 
Key words: Diabetes Mellitus (therapy). Diabetic Retinopathy. Health Education. Costs 
and Cost Analysis (in Health). 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O manejo de doenças crônicas altamente prevalentes, como o diabetes mellitus 

(DM) e a hipertensão arterial sistêmica (HAS), no sistema público de saúde, é 

executado, a princípio, por médicos generalistas da Atenção Primária. O controle 

adequado destas patologias, desde o diagnóstico, pode evitar o surgimento de 

complicações (1,2) limitantes e desgastantes ao indivíduo e sua família, além de serem 

onerosas ao sistema de saúde. Geralmente, nos estágios iniciais, estas complicações 

não causam sintomas, o que leva à necessidade rotineira de rastreamento preventivo e 

de diagnóstico precoce (3). Em vários casos, o médico generalista necessita 

encaminhar o paciente para um serviço de Atenção Secundária ou Especializada para 

a realização das avaliações pertinentes. É o que ocorre no caso da retinopatia 

diabética (RD). Em seus estágios iniciais, a RD é assintomática, mas pode ser 

detectada por exame de mapeamento de retina, comumente chamado de exame de 

fundo de olho (FO), realizado por oftalmologista ou médico treinado (4). Normalmente, 

existe alta demanda para o agendamento com os especialistas o que leva à demora e 

dificuldade de acesso. 

Mais de 90% dos diabéticos tipo 1 e de 70% dos diabéticos tipo 2, atendidos no 

sistema público de saúde no Brasil, encontram-se com controle glicêmico inadequado 

(5). Esta situação é propícia para o surgimento de complicações e a sistematização do 

rastreamento da RD e de encaminhamento para o especialista, no cotidiano dos 

serviços de saúde pública, ainda necessita de estudos e avaliações para sua adequada 

implementação. Já é previsto, nas Estatégias de Cuidado do DM do Ministério da 

Saúde, que tal rastreamento deva ser realizado pela Atenção Básica (6). No caso da 

RD é comum o encaminhamento ocorrer apenas quando há sintomas e o paciente tem 

lesão detectada já no primeiro exame. Ou seja, raramente ocorre o rastreamento 

visando ao diagnóstico precoce. Neste ponto, invariavelmente, é necessária a 

realização de algum procedimento oftalmológico, como o laser, injeção intra-ocular de 

medicação anti-vasogênica ou até, cirurgia. O controle clínico adequado é fundamental 
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para a realização e melhor resultado destas intervenções, assim como, para retardar a 

progressão da RD (1,2). 

O atraso no diagnóstico, a dificuldade de acesso aos tratamentos efetivos, quer 

seja da patologia de base quanto das complicações, facilita o surgimento de um 

cenário de alta demanda de indivíduos com complicações limitantes, como as 

alterações visuais causadas pelo DM. Esta população vai necessitar de ajuste clínico 

efetivo e rápido e, normalmente esta atribuição pertence aos profissionais das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). No entanto, a baixa resolutividade do suporte 

clínico e o tempo de espera entre o atendimento primário e a referência ao especialista, 

além da contrarreferência para obtenção do controle clínico e posterior realização de 

procedimentos oftalmológicos, aumentam o risco de piora da RD, levando a situações 

irreversíveis associadas a prejuízos pessoais e sociais. 

Neste panorama, além de campanhas de prevenção das complicações crônicas 

e suporte clínico mais eficaz no nível primário, é possível que um programa de ajuste 

clínico intensivo e oportuno em conjunto à intervenção oftalmológica, possa diminuir os 

custos pessoais e sociais da RD. Existem modelos bem sucedidos de programas de 

ajuste clínico e terapêutico intensivo (7), conduzido por endocrinologista com suporte 

de ações educativas que geram autonomia consequente ao paciente para que participe 

efetivamente de seu tratamento – condição fundamental para o manejo de doenças 

crônicas (8). Seguindo um modelo semelhante, adaptado à realidade local, foi proposta 

intervenção clínica para pacientes do ambulatório de retina do Hospital Oftalmológico 

de Sorocaba (HOS), único centro especializado de referência do Departamento 

Regional de Saúde (DRS) XVI que atende Sorocaba e outros 47 municípos da região. 

Além da análise das respostas clínicas dos pacientes submetidos ao programa 

de educação e da condição oftalmológica após a intervenção, torna-se importante 

analisar os custos desta alternativa. Ou seja, a avaliação econômica do programa de 

ajuste clínico oportuno e intensivo inserido no processo de atendimento oftalmológico 

especializado, em comparação ao suporte oferecido usualmente, pode sensibilizar os 

gestores da área da saúde para sua manutenção e disseminação. 
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1.1 Histórico e contexto pessoal 

Logo nos primeiros anos de minha carreira como endocrinologista, passei a me 

dedicar com mais interesse aos estudos em diabetes. Percebia na lida diária e no 

contato com os pacientes que podia e deveria aprimorar meus conhecimentos na área 

e desenvolver melhor as técnicas de educação em saúde, fundamentais para o apoio 

ao diabético. Conheci estruturas primorosas de atendimento multiprofissional do 

diabetes como o Instituto da Criança com Diabetes (ICD), de Porto Alegre-RS, o Centro 

de Diabetes de Curitiba-PR (CDC), a Joslin Center em Boston, Estados Unidos e o 

Steno Center, na Dinamarca. Mas o maior impacto ocorrreu ao passar uma semana do 

verão de 2006, convivendo com crianças e jovens com DM no acampamento anual da 

Associação do Diabetes Juvenil do Brasil (ADJ Brasil). Foram sete dias de aprendizado 

intenso e de grandes lições de vida e de superação. Nesta época, já havia colocado 

alguns projetos em prática. Trabalhava em clínica privada com mestres e, então, 

parceiros Dr. Alexandre Franzin Vieira e Dra. Maria Helena Senger, quando, 

juntamente com enfermeira educadora em diabetes, nutricionista e psicóloga criamos o 

SEMPRE em DIA (Serviço Multiprofissional de Educação em Diabetes). Em 2004, 

ajudei a fundar a Associação de Diabetes de Votorantim (ADIV). O projeto atual nasceu 

do meu compromisso em transportar meus mais de 10 anos em estudos focados em 

diabetes e educação em diabetes (ED) para um serviço de saúde público. Vislumbrava 

no HOS uma estrutura onde poderia transformar as ideias de anos em prática 

cotidiana. Uma delas, é a de criar um centro de apoio ao paciente diabético que atinja 

grande número de pessoas com pouco ou nenhum acesso a este tipo de serviço. 

Encontrei apoio no diretores do HOS para desenvolver este projeto voluntário e suporte 

fundamental do chefe do Departamento de Retina, Dr Arnaldo F. Bordon. Ao comentar 

sobre estas ideias com o professor e amigo, Dr. João Carlos Ramos Dias, ele me 

convenceu no direcionamento deste projeto para o Mestrado Profissional. Encontrei, 

novamente, na Dra. Maria Helena Senger a acolhida peculiar. Enquanto elaborava o 

projeto e organizava o início das atividades, recebi um grande incentivo de outro amigo, 

Dr. Walter José Minicucci. Ele estava prestes a assumir a presidência da Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD) no biênio 2014-15 e, sabendo de meu projeto, convidou-
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me para compor a diretoria do recém criado Departamento de Saúde Ocular da SBD. O 

próximo presidente, Dr. Luiz Alberto Turatti (2016-17) já me pediu que assuma a 

coordenação deste departamento em sua gestão. Temos planos de integrar e 

aproximar os profissionais de endocrinologia e oftalmologia com projetos de educação 

médica continuada e ações efetivas de prevenção e tratamento da RD, nacionalmente. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Criar e oferecer programa multiprofissional de ajuste clínico intensivo e de 

educação em diabetes aos pacientes com retinopatia diabética atendidos 

no Hospital Oftalmológico de Sorocaba; 

 Avaliar possíveis mudanças no nível de entendimento e no controle 

metabólico desta população após a participação no programa. 

 Avaliar evolução do quadro oftalmológico após a intervenção com relação 

a realização dos procedimentos propostos em comparação com 

população semelhante que não sofreu a intervenção. 

 Analisar os custos do tratamento da retinopatia diabética frente a 

alternativa de ajuste clínico oportuno e intensivo, inserido no processo de 

atendimento oftalmológico especializado. 
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Procedimentos oftalmológicos em pacientes com retinopatia proliferativa: 

impacto do ajuste clínico com suporte de educação em diabetes 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A retinopatia diabética (RD) é uma das principais causas de cegueira em 

pessoas entre 25 e 74 anos de idade na maioria dos países desenvolvidos e também 

no Brasil (9,10), onde a prevalência é descrita entre 24 a 39% (11–14). Fatores de risco 

para RD são a duração do diabetes mellitus (DM), a hiperglicemia, a hipertensão 

arterial (HAS) e a dislipidemia. Os ajustes glicêmico, pressórico e lipídico podem 

diminuir o risco de desenvolvimento e retardar a evolução desta complicação (2,15,16). 

Além disso, proporcionam condições mais seguras para a realização das intervenções 

oftalmológicas, quando necessárias, e aumentam as taxas de sucesso destes 

procedimentos (10).  

Estudos anteriores demonstraram a relação entre o controle metabólico e 

pressórico e a RD.  No DCCT (Diabetes Control and Complications Trial), os pacientes 

sob controle glicêmico intensivo com algum grau de RD apresentaram redução de 54% 

no risco de progressão e, de maneira geral, a cada 1% de redução da hemoglobina 

glicada ocorreu uma diminuição no risco de progressão da RD de 39% (2). Já em 

pacientes com diabetes tipo 2, o UKPDS (United Kingdon Prospective Diabetes Study) 

apontou a importância do controle intensivo da pressão arterial. Após nove anos de 

acompanhamento e controle pressórico, o risco de progressão de RD diminuiu em 47% 

(17).  No Brasil, as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), apoiadas 

nesses estudos, ressaltam a importância dos controles glicêmico, pressórico e lipídico 

para inibir o desenvolvimento ou a progressão da RD (10). 

Os procedimentos oftalmológicos mais usuais frente a RD são a laserterapia 

(fotocoagulação por laser dos pequenos vasos da retina), a injeção intra-ocular de 

agente antivasogênico (anti-VEGF, antifator de crescimento endotelial vascular) e a 
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vitrectomia (cirurgia). Em linhas gerais, a laserterapia nos estágios mais precoces da 

RD é bastante eficaz. O tratamento precoce com laser para o edema macular (EM), 

como demonstrou o Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (18), reduz a 

incidência de perda visual moderada (duplicação de ângulo visual ou aproximadamente 

uma perda visual 2-linhas) de 30% para 15% ao longo de 3 anos. Em outro braço do 

mesmo estudo, a panfotocoagulação mostrou redução do risco de perda visual grave 

(<5/200) em mais de 50%. Os agentes anti-VEGF são anticorpos que inibem o fator de 

crescimento vascular envolvido na fisiopatologia do edema macular (EM), mas também 

podem ser utilizados como coadjuvantes no tratamento da RD e no preparo para a 

vitrectomia. Podem ser aplicados a cada quatro a seis semanas, conforme resposta 

clínica. O estudo DRCR.net, (19) demonstrou que os pacientes do grupo que recebeu 

ranibizumabe, um agente anti-VEGF, com laser focal ou grid, apresentou acuidade 

visual superior e melhora na tomografia de coerência óptica (OCT), em comparação 

com os resultados do laser focal ou grid sozinho. A vitrectomia é indicada em casos 

mais avançados, com hemorragia vítrea de longa data (em que a visualização do status 

do pólo posterior é muito difícil), descolamento de retina tracional e associação de 

descolamento e tração de retina (10). 

Diagnóstico e encaminhamento para tratamento oftalmológico oportunos podem 

prevenir 98% das perdas visuais severas e até reduzir o risco de cegueira em casos de 

RD mais avançada, como a RD proliferativa (RDP) (20). Portanto, é necessário prover 

acessos efetivos ao diagnóstico e ao tratamento da RD para diminuir suas 

consequências deletérias na visão. 

Os pacientes diabéticos que necessitam de avaliação diagnóstica e/ou de 

tratamento da RD em Sorocaba, cidade de aproximadamente 600 mil habitantes 

localizada no estado de São Paulo, são encaminhados para o ambulatório de retina do 

Hospital Oftalmológico de Sorocaba (HOS), o único especializado na região abrangida 

pelo Departamento Regional de Saúde (DRS) XVI, que atende 48 municípios. Aqueles 

com controle metabólico inadequado vêm sendo contra-referenciados à alguma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) para compensação clínica, o que gera atraso no 

atendimento e na intervenção terapêutica. Por conta disso, muitos pacientes não 



21 
 

conseguem realizar os procedimentos oftalmológicos indicados, predispondo-os à 

progressão de seu quadro, que pode culminar com a cegueira. Este tempo perdido é 

precioso, pois sabe-se que 5% dos pacientes com RD não proliferativa (RDNP) leve, 

27% com RDNP moderada e 50% com RDNP grave irão evoluir para RDP em um ano, 

se não receberem cuidados clínicos adequados. E, em torno de 50% dos pacientes 

com RDP não tratados podem evoluir para cegueira em cinco anos (21–23). O edema 

macular (EM) em qualquer fase de RD deve ser tratado rapidamente, ao menos com 

laser (24). Ou seja, os pacientes estão sendo expostos a condições que podem agravar 

seu quadro oftalmológico. 

 Por outro lado, o surgimento de alguma complicação do DM é considerado um 

momento crítico para avaliar, prover e reforçar a abordagem do paciente com o 

instrumental da educação em diabetes (ED) (25). Isto visa qualificá-lo para o auto-

manejo de sua doença, atuando numa ocasião propícia para gerar maior adesão às 

condutas terapêuticas, uma vez que o paciente se encontra sensibilizado pela 

manifestação de uma temida complicação crônica(26). Programa de ED com foco em 

distúrbios da visão, descrito por Wagner et cols, se mostrou eficaz (27). O efeito foi 

maior ao envolver toda a equipe de saúde implicada no tratamento da RD (28,29). 

Diante do quadro descrito, delineou-se a possibilidade de criar um serviço de 

atendimento clínico voltado ao ajuste metabólico intensivo e cuidadoso com suporte da 

ED, apendicular a um centro especializado e de referência em oftalmologia. Supõe-se 

que a utilização de ferramentas de ED como suporte a um programa de ajuste clínico 

intensivo possa trazer mudanças benéficas na evolução da doença e no modo como o 

paciente a enfrenta. Oferecer este ajuste em outros níveis de atenção à saúde, além do 

primário, pode ser oportuno e viável do ponto de vista clínico. 

 

2. OBJETIVOS 

a) Criar e oferecer programa multiprofissional de ajuste clínico intensivo e de educação 

em diabetes aos pacientes com retinopatia diabética atendidos no Hospital 

Oftalmológico de Sorocaba; 
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b) Avaliar possíveis mudanças no nível de entendimento e no controle metabólico 

desta população após a participação no programa. 

c) Avaliar evolução do quadro oftalmológico após a intervenção com relação a 

realização dos procedimentos propostos em comparação com população 

semelhante que não sofreu a intervenção. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Oftalmológico de Sorocaba/SP (CAAE 32784014.7.0000.0088). Todos os 

participantes foram esclarecidos sobre a pesquisa, seus objetivos e os procedimentos e 

manifestaram sua concordância com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, TCLE (Apêndice I). 

Trata-se de estudo descritivo, analítico, transversal e quantitativo. Inicialmente, 

foi implementado um ambulatório de atendimento clínico e controle intensivo em DM 

com suporte de programa de ED no HOS. A equipe foi composta por endocrinologista, 

educadora em diabetes (nutricionista, gentilmente cedida pela Eli Lilly®, certificada para 

a condução de trabalho em grupo) e teve a colaboração voluntária de aluno do primeiro 

ano do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Sorocaba, 

que acompanhou os atendimentos. 

Os dados clínicos e laboratoriais foram coletados dos prontuários e nas 

consultas que ocorreram durante a realização do programa no período entre junho de 

2014 e maio de 2015. Os pacientes encaminhados ao programa de controle clínico 

intensivo, conforme critérios abaixo especificados, compuseram o grupo intervenção. 

Deles foram coletados os dados referentes a idade, gênero, grau de escolaridade, 

presença de tabagismo e/ou etilismo, hábitos nutricionais e de atividade física, tipo e 

tempo de diagnóstico do diabetes, presença de complicações crônicas, doenças 

associadas, medidas de peso, índice de massa corpórea (IMC), esquema terapêutico 
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em uso. Também foram obtidos dados pela monitorização glicêmica, considerando os 

valores de glicemia (mg/dl): glicemia de jejum (GJ), glicemia pré-prandial (Gpré), 

glicemia pós-prandial (Gpós), glicemia média (Gméd, obtida pela soma de todos os 

valores da glicemia capilar colhidas em sete momentos em três dias da semana - quinta-

feira, sábado e segunda-feira da semana anterior à consulta - dividida pelo número de 

valores), desvio padrão da Gméd (DP), hemoglobina glicada estimada (HbA1c estim, em 

%). Gméd e DP foram obtidos através das fórmulas apropriadas para este fim no 

programa Microsoft Excel 2010™. O DP da Gméd é usado para estimar a variabilidade 

glicêmica que, quanto menor, se relaciona com melhor controle glicêmico (7). A HbA1c 

estim foi obtida através da fórmula: HbA1c estim = G méd + 46,7 / 28,7 (30).  

Com relação aos aspectos de ED, procurou-se detectar o nível de entendimento 

dos pacientes sobre sua doença, suas complicações e a correlação destas com o 

controle metabólico; saber se reconhecem a retinopatia como uma complicação do DM 

e que o ajuste dos níveis glicêmicos, pressóricos e de colesterol podem melhorar seu 

prognóstico; avaliar a aderência aos autocuidados e habilidades no manejo de situações 

pertinentes ao diabetes (ex.: hipoglicemia) e de insumos para o autocuidado (ex.: 

monitor de glicemia e insulina). 

Quanto ao aspecto oftalmológico, buscou-se o motivo do encaminhamento ao 

HOS, a origem do paciente (encaminhamento externo, interno ou entrada pelo Pronto 

Socorro do HOS), o tempo decorrido entre o encaminhamento e a primeira consulta no 

HOS, o tempo de diagnóstico de RD e se tal diagnóstico foi feito no primeiro exame de 

mapeamento de retina. 

Após a conclusão da intervenção clínico-educativa, submeteu-se adendo 

(Apêndice II) ao trabalho que, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Oftalmológico de Sorocaba/SP, sob mesmo CAAE (Anexo I), permitiu que fossem 

avaliados os dados de prontuário de 24 pacientes (grupo controle) com características 

clínicas e oftalmológicas similares ao grupo intervenção. Este levantamento ocorreu 

entre junho e setembro de 2015 e os primeiros pacientes com as mesmas 
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características do grupo intervenção, obtidas em dados dos prontuários do ambulatório 

de retina do HOS, foram incluídos como grupo controle.   

Neste grupo controle foram analisados os dados referentes à idade, sexo, 

escolaridade, origem, tipo e tempo de DM, tempo de diagnóstico de RD (se no primeiro 

FO ou não), IMC, presença de HAS, uso de medicações e histórico oftalmológico 

relativos a indicação e realização (ou não) de procedimentos.  

Todos os dados foram tabulados em planilhas do Microsoft Excel™ e analisados 

através de ferramentas de estatística descritiva e outras escolhidas conforme 

especificidade para cada conjunto de dados. O número de pacientes da amostra que 

sofreu a intervenção clínico-educativa foi limitado inicialmente pela capacidade de 

atendimentos durante o tempo destinado à coleta de dados. Este número  foi analisado 

a posteriori, considerando alcançar, minimamente, os seguintes parâmetros: poder de 

teste de 0,8 e nível de significância de 0,05. Para comparação de parâmetros antes e 

depois da intervenção educativa foi usado o teste de Wilcoxon. As amostras 

dependentes foram analisadas pelos testes t de student e χ2 (chi quadrado de Pearson 

para amostras maiores e de Fischer, para as menores). O programa STATA™, versão 

13, foi utilizado para as análises estatísticas. As diferenças foram consideradas 

significantes quando o valor de p foi menor ou igual a 0,05. 

3.1. Trajetória dos pacientes no programa 

a) Encaminhamento e avaliação inicial 

O ambulatório de retina do HOS recebe pacientes da rede pública de Sorocaba 

e de todos os municípios da DRS XVI, bem como de consultórios particulares. Os 

pacientes também provêm de encaminhamento internos, de outros ambulatórios da 

instituição ou quando são atendidos primeiramente no pronto socorro do HOS. Todos os 

pacientes são atendidos via SUS. 

Os pacientes diabéticos do ambulatório de retina foram direcionados pelos 

oftalmologistas para o programa, através de ficha de encaminhamento especificamente 
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criada para este trabalho (Apêndice III) conforme os critérios abaixo especificados, 

adotados em razão do alto risco de perda de visão e necessidade de realização de 

procedimentos oftalmológicos em caráter prioritário, associados ao mau controle 

metabólico.  Os pacientes com maior pontuação tiveram prioridade na inclusão no 

programa. 

1. Urgência oftalmológica – RDP e/ou EM: 3 pontos; 

2. Hemoglobina glicada (HbA1c) > 8,0 %: 1 ponto; 

3. Pressão arterial (PA) >140 x 90 mmHg: 1 ponto. 

Para o início do acompanhamento foram solicitados ao serviço de saúde de 

origem os seguintes exames laboratoriais: glicemia de jejum, hemoglobina glicada, 

creatinina, potássio, hemograma, urina I, colesterol total e frações, triglicérides, TSH 

(hormônio tireoestimulante), TGP (transaminase glutâmica pirúvica), ácido úrico e 

microalbuminúria (amostra isolada). Este pedido era encaminhado à rede pública via 

carta criada para este trabalho (Apêndice IV). Nesta, também era solicitado o 

fornecimento de glicosímetro, aparelho para dosagem da glicemia capilar e fundamental 

para realização do auto-monitoramento glicêmico (AMG) abaixo descrito, e para o 

posterior ajuste terapêutico. 

b) Atividades no ambulatório de diabetes e acompanhamento 

b) 1. Instrumentos de avaliação sobre diabetes 

Uma vez no ambulatório de DM foram aplicados aos pacientes os seguintes 

questionários, referentes a(ao): 

- conhecimento sobre diabetes (teste de conhecimento, Apêndice V): criado 

pelo autor e por ele aplicado, contendo 21 questões fechadas e uma aberta 

(“O que é diabetes?”). Foi desenvolvido a partir do currículo de ED aplicado no 

presente programa (ver item 3.3) na tentativa de avaliar a assimilação do seu 

conteúdo. Foi aplicado no primeiro, quarto e quinto encontros; 
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- adesão ao tratamento (QAD – Questionário de Autocuidados com o Diabetes 

(Anexo II): validado para língua portuguesa, contém sete blocos de perguntas 

(totalizando 18 questões) relacionadas à frequência semanal da prática de 

ações de autocuidado com o diabetes (31). O QAD foi aplicado pelo autor no 

primeiro, quarto e quinto encontros; 

 

- atitudes frente à doença (ATT19 - Diabetes Attitudes Questionnaires (Anexo 

III): questionário auto-preenchível (com a colaboração de acompanhantes 

previamente capacitados, quando necessário) e se refere ao ajustamento 

psicológico do paciente com DM, como ele se sente e o efeito do DM em sua 

vida (32). Consiste de 19 itens com respostas em escala Likert de cinco 

pontos e o escore total varia entre 19 a 95 pontos. Um alto escore indica 

atitude positiva em relação à doença, segundo os autores da versão validada 

para a língua portuguesa (32). A principal razão para aplicação da escala de 

atitudes deveu-se à avaliação da intervenção educacional. Foi entregue no 

primeiro, terceiro e quarto encontros e recolhido nos encontros subsequentes. 

 

b) 2. Ferramentas de Educação em Diabetes e guia para ajuste terapêutico 

Foram utilizadas(os): 

 Mapas de Conversação™ (Anexo IV): aplicados pela nutricionista educadora 

em DM. Foram criados pela Healthyi® (empresa norte-americana que 

desenvolve ferramentas de educação em saúde) em parceria com a 

Federação Internacional de Diabetes (IDF) e são distribuídos no Brasil pela Eli 

Lilly®. Já foram testados em estudos controlados, mostrando promover 

melhora em variáveis clínicas (33). 

 

 Formulário ACCU CHEK 360° View™ (Anexo V): Foi utilizado por três dias, 

prévios à consulta, com sete medidas de glicemia capilar. Ainda há um 

espaço para o médico, na presença do paciente, traçar a curva da glicemia 

para melhor visualização de tendências e padrões. As informações contidas 
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nestes formulários foram chamadas de mapas de AMG (Mapas 1, 2, 3 e 4, 

conforme data de entrega abaixo explicitada) para facilitar o entendimento 

pelos pacientes. O uso desta ferramenta espelhou-se no trabalho de Pimazoni 

(7), que demonstrou boa eficiência como apoio à conduta clínica e replicável 

ao público alvo aqui escolhido. No presente estudo foram feitas duas 

adaptações: 1) no modelo original era solicitado ao paciente que trouxesse as 

sete medidas de glicemia capilar dos três dias anteriores ao atendimento. 

Como os atendimentos no ambulatório ocorriam às terças-feiras, optou-se em 

solicitar as medidas de quinta, sábado e segunda para se evitar os dois dias 

do fim de semana, sempre considerados mais atípicos; 2) optou-se por 

realizar quatro encontros consecutivos e um após trinta dias, ao invés de seis 

consecutivos, como no artigo original, para diminuir os deslocamentos (e 

consequente risco de evasão) e avaliar se ocorreria alguma mudança 

significativa quando os contatos passaram a ser menos intensivos.  

 

b) 3. Acompanhamento 

O acompanhamento no programa ocorreu através do atendimento de 

endocrinologista, com o apoio da educadora em diabetes. Além da avaliação clínica 

usual os seguintes parâmetros foram sistematicamente obtidos: pressão arterial, peso e 

IMC. Todos os registros eram anotados em ficha de atendimento criada para este 

trabalho (Apêndice VI). 

O ajuste clínico deu-se em decorrência da avaliação clínica e laboratorial e dos 

dados da AMG. Os encontros ocorreram em uma manhã por semana, respeitando a 

seguinte programação: 

 

1. Primeira semana: 

a. Aplicação dos questionários de conhecimento e QAD e entrega 

do questionário ATT19 para o paciente trazer respondido na 

segunda semana; 
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b. Atendimento médico para análise clínica e laboratorial, ajuste de 

conduta e orientação sobre AMG para retorno em uma semana; 

c. ED em reunião em grupo ou individualmente, com duração de 

uma hora. Temas abordados: aspectos em relação ao uso de 

insulina, manejo do glicosímetro e importância da AMG. 

 

2. Segunda semana: 

a. ED em grupo utilizando-se os Mapas de Conversação™. Temas: 

fisiopatologia do diabetes, insulina, AMG e hipoglicemia; 

b. Recolhimento das respostas do questionário ATT19 e do mapa 

360 View preenchido; 

c. Atendimento médico para análise clínica e do mapa de AMG 

(Mapa 1) e ajuste de conduta. 

 

3. Terceira semana: 

a. ED em grupo ou individualizada. Temas: alimentação saudável e 

importância do exercício.  

b. Entrega do questionário ATT19 para ser trazido preenchido na 

quarta semana; 

c. Atendimento médico para análise clínica e do mapa de AMG 

(Mapa 2) e ajuste de conduta. 

 

4. Quarta semana: 

a. ED em grupo utilizando-se os Mapas de Conversação™. Temas: 

alimentação saudável e complicações crônicas; 

b. Aplicação dos questionários de conhecimento e QAD; 

c. Atendimento médico para análise clínica e do mapa de AMG 

(Mapa 3) e ajuste de conduta. 

Após um mês, ocorreu a quinta consulta, quando os pacientes trouxeram novo 

mapa de AMG (Mapa 4) referente à semana anterior ao atendimento e o instrumento 
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ATT19 preenchido. Foram, também, submetidos aos questionários QAD e Teste de 

Conhecimentos.  

c) Reencaminhamento e contrarreferência 

No quinto encontro cada paciente recebeu carta de contra-referência para o 

serviço de origem (no nível primário de atenção à saúde ou particular), contendo resumo 

dos procedimentos realizados (Apêndice VII). Ao mesmo tempo, era reencaminhado em 

caráter prioritário para o ambulatório de retina (Apêndice VIII), onde, em geral, foi 

atendido em uma semana. 

3.2 Metas consideradas para controle e perfil positivo do paciente sobre o 

DM 

O programa visou obter controle intensivo dos níveis glicêmicos, pressóricos e de 

lípides com metas específicas para esta população. Os ajustes bruscos em pacientes 

com diabetes de longa data, com complicações crônicas e idosos foram evitados pelo 

risco de hipoglicemia, eventos cardiovasculares e piora inicial da RD. Por isso, as metas 

não foram tão rigorosas, seguindo o que sugere a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(34). Estão abaixo explicitadas: 

1. Hemoglobina glicada (HbA1c): até 7,5%; 

2. Glicemia pré refeição (Gpré) – jejum, antes do almoço e do jantar: < 130 

mg/dl; 

3. Glicemia 2h após refeicão (Gpós): < 150 mg/dl; 

4. Glicemia média (Gméd) < 169 mg/dl 

5. Desvio padrão da Gméd (DP) < 56; 

6. Pressão arterial sistólica (PAs) < 130 mmHg; 

7. Pressão arterial diastólica (PAd) < 90 mmHg; 

8. LDL (low density lipoprotein) colesterol < 100 mg/dl. 

No estudo ADAG (A1C-Derived Average Glucose) de 2008 (30), Nathan D et al, 

demonstraram a relação entre HbA1c e a estimativa da glicemia média e descrevem a 
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fórmula de conversão: Gméd = (28,7 x HbA1c) – 46,7. Desta maneira, ao se estabeler 

que a meta de HbA1c era até 7,5%, através da fórmula, conclui-se que a meta de Gméd 

deveria ser < 169 mg/dl.  

Também é sabido que a variabilidade glicêmica pode estar relacionada com o 

surgimento e progressão das complicações do diabetes (35) e o desvio padrão da Gméd 

(DP) é uma bom parâmetro para avaliá-la. O DP ideal deve ser um terço da Gméd (36).  

Quanto aos questionários (teste de conhecimento, QAD e ATT19), estipulou-se 

metas a serem atingidas nas respostas para comparação entre os indivíduos e nas 

diferentes etapas: 

1. Teste de conhecimento: > 75% de acertos, adotado por conveniência; 

2. QAD: > 75% de acertos (31,37). 

3. ATT19: > 60 pontos (32,38,39). 

  

3.3 Currículo de Educação em Diabetes 

A Associação Americana de Educadores em Diabetes (AADE) sugere a aplicação 

de sete medidas de avaliação comportamental para identificar a qualidade dos 

resultados obtidos com um programa de educação efetivo (40). 

Os temas abordados pelo currículo da ED foram a alimentação saudável, 

abandono do sedentarismo, monitorização glicêmica, manejo dos medicamentos (em 

especial, insulina), prevenção e correção da hipoglicemia e, especificamente, por se 

tratar de pacientes com retinopatia, aspectos peculiares a esta complicação. Em todos 

os encontros foram realizadas as atividades de ED de forma individual ou em atividades 

em grupo com a utilização dos Mapas de Conversação™. 

 

4. RESULTADOS  
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4.1 Dados iniciais sócio-demográficos e clínico-laboratoriais dos pacientes 

do gruppo intervenção 

Durante o período do presente trabalho foram realizados 33 encaminhamentos 

de pacientes ao programa. Todos foram atendidos, sendo que seis deles não puderam 

participar por dificuldade para retorno semanal, pela distância, por falta de condução, 

por realizar outros tratamentos (hemodiálise, por exemplo) e, até mesmo, por já terem 

suporte de endocrinologista no local de origem. Foi realizado um projeto piloto com três 

pacientes. Entre outros ajustes realizados no piloto, ficou estabelecido o tempo 

necessário para atendimento completo. Desta forma, determinou-se o corte temporal 

de atendimento de quatro pacientes por semana, concluindo-se o acompanhamento de 

24 pacientes. 

No grupo de 24 indivíduos (14 homens), a média de idade foi de 55,6 ± 11 anos 

(média ± desvio-padrão, DP) com variação de 32 a 69 anos e média de tempo de 

diagnóstico de diabetes referido de 18 ± 8,5 anos (variação: dois a 33 anos). Quanto ao 

tipo de diabetes, quatro eram tipo 1. As avaliações estatísticas realizadas com ou sem 

estes indivíduos com DM1 não mostraram diferenças, portanto eles foram incluídos 

com os diabéticos tipo 2. 

Os pacientes referiam diagnóstico de RD há 2,4 ± 2,8 anos, com tempo médio 

de DM até o diagnóstico de 15 ± 8,5 anos. Estavam em acompanhamento no 

ambulatório de retina há 15 ± 12 meses (variação de três meses a quatro anos). 

Considerando o nível de escolaridade, 13 (54%) indivíduos tinham ensino 

fundamental incompleto, seis (25%) fundamental completo, um (4%) médio incompleto, 

dois (8%) médio completo, um (4%) superior incompleto e um (4%) superior completo.  

Dos 24 indivíduos, apenas cinco eram de Sorocaba e a média da distância de 

deslocamento dos pacientes para o HOS foi de 62 ± 59 Km (variação: quatro a 188 

Km). Apenas um indivíduo tinha acompanhamento clínico em consultório particular; o 

restante era proveniente da rede pública de saúde. 
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As queixas apresentadas ao início do acompanhamento estão apresentadas no 

gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Percentual de sintomas referidos na primeira consulta 

Apenas seis (25%) participantes não tinham diagnóstico de HAS, porém, em 

cinco (21%) deles foi necessária a introdução de medicação antihipertensiva. A 

pressão arterial sistólica média de início foi de 159,0 ± 25,6 mmHg e a diastólica, 89,0 ± 

12,0 mmHg e apenas cinco (21%) dos participantes apresentavam-se dentro das metas 

de pressão arterial. 

Todos os indivíduos coletaram exames laboratoriais no início do programa. O 

tempo entre solicitação, coleta e entrega dos exames foi entre um a dois meses. Na 

tabela 1 estão apresentadas a média ± DP destes resultados e a proporção de 

indivíduos dentro das metas de controle estipuladas, descritas em Material e Métodos. 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

NICTÚRIA

POLIÚRIA

POLIDIPSIA

POLIFAGIA

PARESTESIAS

ANGINA

DISFUNÇÃO ERÉTIL

HIPOTENSÃO POSTURAL

Frequência (%) 

Sintomas referidos na primeia consulta 



33 
 

Tabela 1: Média e desvio padrão dos valores de exames laboratoriais e 

proporção de indivíduos dentro da meta de controle no início do Programa 

 Média (± DP) Número percentual de 

indívíduos* na meta  

Glicemia de jejum (mg/dl) 177,0 (± 62,0) 5 (22%) 

Hemoglobina glicada (%) 8,8 % (± 1,9) 5 (22%) 

Colesterol (mg/dl) 209,0 (± 46,3) 12 (52%) 

HDL-colesterol (mg/dl) 43,0 (± 9,3) 15 (n=22; 68%) 

LDL-colesterol (mg/dl) 137,0 (± 40,0) 2 (n=22; 9%) 

Triglicérides (mg/dl) 148,0 (± 62,0) 13 (56%) 

* n total = 23, a não ser quando assinalado; DP: desvio padrão; HDL: High Density 
Lipoprotein; LDL: Low Density Lipoprotein. 

Dezoito (75%) pacientes estavam em uso de insulina no início do programa. Os 

cinco (22%) pacientes dentro da meta para glicemia de jejum e quatro (17%) com 

hemoglobina glicada até 7,5% estavam em uso de insulina. Dos indivíduos que 

estavam fora da meta para LDL-colesterol (20 em 22; 91%), 16 (80%) não estavam em 

uso de estatina. Os dois (9%) pacientes que apresentavam-se dentro da meta, não 

estavam em uso de estatina. 

Nos resultados de exames relacionados à função renal, foi excluída uma 

paciente do grupo, pois estava em programa de hemodiálise. Dentre os outros 23, foi 

observado níveis de creatinina de 1,2 ± 0,8 mg/dl (variação: 0,6 a 3,5); potássio de 4,6 

± 0,6 mEq/l (variação: de 3,1 a 6,1). Dos 19 pacientes que realizaram dosagem de 

proteína urinária, observou-se microalbuminúria em oito (42%) pacientes; proteinúria 

em um (5%) paciente. Os demais dez não apresentaram alteração. 

Vinte e cinco por cento dos pacientes (n=6) apresentou TSH acima do normal, 

configurando hipotireoidismo primário, sendo necessária a reposição hormonal com 

levotiroxina. 
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Níveis de ácido úrico e TGP (transaminase glutâmico-pirúvica) encontravam-se 

dentro da normalidade em todos os indivíduos avaliados. 

4.2 Resultados clínicos e das respostas aos questionários no 

acompanhamento (grupo intervenção)  

Para avaliar a efetividade da intervenção, foi feita comparação entre os dados 

obtidos no mapa de automonitoramento 1 (entregue na segunda consulta) com os 

dados do mapa 3 (entregue na quarta consulta) e mapa 4 (entregue na quinta 

consulta). Também foram analisados o desempenho nos questionários e os dados 

clínicos como peso, IMC e pressão arterial. Além disso, foram avaliados os níveis de 

GJ, Gpré, Gpós, Gméd e DP, HbA1c estimada (HbA1c), bem como a presença de 

hipoglicemia, somente se a medida de glicemia capilar menor que 70 mg/dl tenha sido 

registrada (41). 

Todos os participantes já possuiam glicosímetro e insumos para realização de 

glicemia capilar no início do programa. Outros receberam em resposta à solicitação 

encaminhada. 

O grupo intervenção apresentou melhora significante dos parâmetros 

metabólicos, dos níveis de pressão arterial, assim como do desempenho nos 

questionários de conhecimento e QAD, como apresentado nas tabelas 2 e 3. 
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Tabela 2: Média e desvio padrão dos níveis de glicemia, hemoglobina glicada 

estimada e pressão arterial obtidos e comparados nos encontros em diferentes 

semanas  

 Mapa1 

Segunda 
consulta 

Mapa3 

Quarta 
consulta 

Mapa4 

Quinta 
consulta 

Mapa1 vs 
Mapa3* (p) 

Mapa1 vs 
Mapa4* (p) 

Glicemia jejum (mg/dl) 171 ± 51 128 ± 36 131 ± 48 0,00 0,00 

Glicemia pré-prandial 
(mg/dl) 

174 ± 43 139 ± 29 131 ± 44 0,00 0,00 

Glicemia pós-prandial 
(mg/dl) 

199 ± 50 167 ± 29 161 ± 36 0,00 0,00 

Glicemia média (mg/dl) 184 ± 42 151 ± 27 150 ± 33 0,00 0,00 

Desvio Padrão 59 ± 17 47 ± 19 44 ± 17 0,02 0,00 

HbA1c estimada (%) 8,0 ± 1,5 6,9 ± 0,9 6,8 ± 1,2 0,00 0,00 

PA sistólica (mmHg) 159 ± 26  146 ± 21  0,02** 

PA diastólica (mmHg) 88 ± 12  82 ± 9  0,01** 

* Teste t de student; vs: versus; PA: pressão arterial ; HbA1c: hemoglobina glicada 
** comparação dos níveis pressóricos obtidos na segunda e na quinta consulta 
 

Tabela 3: Média e desvio padrão dos resultados dos questionários sobre 

conhecimento, QAD e ATT19, obtidos e comparados nas diferentes avaliações.  

 Avaliação 

1 

Avaliação 

2 

Avaliação 

3 

Avaliação 

1 vs 2*(p) 

Avaliação 

1 vs 3*(p) 

Teste de conhecimento (%) 64 ± 15 79 ± 12 81 ± 12 0,00 0,00 

QAD (%) 64 ± 13 82 ± 10 84 ± 14 0,00 0,00 

ATT19 (pontos) 60 ± 8 61 ± 8 64 ± 11 0,34 0,09 

* Teste t de student; vs: versus; QAD:Questionário de Autocuidados com o Diabetes; 
ATT19: Diabetes Attitudes Questionnaires 

Não houve aumento significante no número de pacientes que apresentaram 

episódios de hipoglicemia no Mapa 3 (p = 0,34) e 4 (p = 0,28) com relação ao Mapa 1. 

Na primeira avaliação (Mapa 1) observou-se episódios de hipoglicemia em nove (39%) 

participantes. Nos Mapas 3 e 4, ocorreu hipoglicemia em oito (33%) e dez (48%) 

pacientes, respectivamente. Houve aumento significante do número de hipoglicemias 
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em apenas um (4%) paciente entre os Mapas 1 e 3 (p = 0,05) e em três (12,5%) entre 

os Mapas 1 e 4 (p = 0,02, 0,02 e 0,00). 

O número de indivíduos que atingiu as metas das variáveis clínicas e de ED está 

apresentado nas tabelas 4 e 5. 

Tabela 4: Números absoluto e relativo de indivíduos que atingiram as metas de 

controle clínico-laboratorial na quarta e quinta consultas (Mapas 3 e 4), comparados 

com os resultados da primeira consulta (Mapa 1). 

*Teste do chi2; vs: versus; HbA1c: hemoglobina glicada; PA: pressão arterial 
** comparação dos níveis pressóricos obtidos na segunda e na quinta consulta 

 Mais indivíduos atingiram metas dos níveis da pressão arterial, mas este 

percentual não foi significante (PAs de 29% para 50%, p = 0,07 e PAd de 54% para 

71%, p = 0,12). Enquanto a média da PAs permaneceu acima da meta (PAs média 146 

mmHg), a PAd média de 82 mmHg, atingiu a meta proposta (tabelas 2 e 4). Houve 

aumento significante do número de indivíduos em uso de anti-hipertensivos ao final do 

programa (de 17 para 22; p = 0,03) assim como da quantidade média de 

antihipertensivos prescritos por indivíduo (de 1,25 ± 1,01 para 1,92 ± 1,15; p = 0,04; 

gráfico 2). 

 Mapa1 

Segunda 
consulta 

Mapa3 

Quarta 
consulta 

Mapa4 

Quinta 
consulta 

Mapa1 vs 
Mapa3 p* 

Mapa1 vs 
Mapa4 p* 

 n (%) n (%) n (%)   

Glicemia de jejum 6 (26) 13 (54) 11 (52) 0,05 0,07 

Glicemia pré-prandial 5 (22) 12 (50) 10 (48) 0,04 0,07 

Glicemia pós-prandial 9 (39) 17 (71) 16 (76) 0,03 0,01 

Glicemia média 10 (43) 18 (75) 17 (81) 0,01 0,01 

Desvio padrão 11 (48) 18 (75) 18 (86) 0,03 0,01 

HbA1c estimada 10 (43) 18 (75) 17 (81) 0,03 0,01 

PA sistólica 7 (29)  12 (50)  0,07** 

PA diastólica 13 (54)  17 (71)  0,12** 
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Também houve aumento de indivíduos que atingiram as metas nos 

questionários aplicados, estatisticamente significante na comparação entre a primeira e 

a segunda e terceira avaliações (Tabela 5). Diferentemente do esperado pela literatura 

(32) o grupo de indivíduos que obteve melhora significante de desempenho no Teste 

de Conhecimento, não apresentou desempenho diferente no ATT19. 

Tabela 5: Números absoluto e relativo de indivíduos que atingiram as metas nas 

respostas aos questionários (TC, QAD e ATT19) nas avaliações 2 e 3, comparados aos 

resultados da avaliação 1. 

 Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3 Avaliação 

1 vs 2*(p) 

Avaliação 

1 vs 3*(p) 

TC 8 (33) 18 (75) 18 (86) 0,00 0,00 

QAD 8 (33) 19 (79) 17 (85) 0,00 0,00 

ATT19 12 (50) 10 (50) 15 (75) 0,50 0,04 

*Teste do chi2; vs: versus; TC: teste de conhecimento; QAD: Questionário de 
Autocuidados com o Diabetes ; ATT19: Diabetes Attitudes Questionnaires. 

Houve tendência a aumento na proporção de pacientes em uso de insulina (de 

18 para 23 indivíduos; p = 0,06; gráfico 2). A dose média em uso pelo grupo no início 

do programa era de 35 ± 25 UI. Após os ajustes clínicos, a dose média final foi de 46 ± 

28 UI (p = 0,08), ou seja, houve aumento em 31% da dose média. 

Houve aumento significante do número de pacientes que passaram a usar 

estatina (de 5 para 17; p = 0,00). Não houve diferença com relação ao uso de AAS 

(ácido acetil-salicílico) ou hipoglicemiantes orais (p = 0,28 e 0,37, respectivamente; 

gráfico 2). 
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HO = Hipoglicemiantes orais; Anti-HAS = Anti-hipertensivos; AAS = Ácido acetilsalicílico 

Gráfico 2: Porcentagem de indivíduos em uso das medicações para DM, HAS e 

dislipidemia no início e ao final do programa. 

Não houve alteração significante do peso e IMC no período em que o estudo 

transcorreu, como se observa na tabela 6. 

Tabela 6: Comparação do peso corporal, índice de massa corpórea (IMC), e 

cintura abdominal (CA) inicial (primeira consulta) e final (quinta consulta). 

 Inicial 
Média ± DP 

Final 
Média ± DP 

P 

PESO (kg) 77 14,9 77 14,6 0,51 

IMC (kg/m2) 28,6 4,6 28,6 4,4 0,51 

IMC: índice de massa corpórea 

Para avaliar a possível influência da escolaridade na resposta clínico-educativa, 

os pacientes foram divididos em dois grupos: grupo de menor escolaridade (n = 14), 

composto por aqueles com nível fundamental completo ou incompleto e o grupo de 

maior escolaridade (n = 10). Ao início do programa, o grupo com menor escolaridade 

apresentava valores melhores de glicemia de jejum (167 ± 54 mg/dl vs 194 ± 56; p = 

75% 75% 
71% 

38% 

21% 

71% 

92% 
96% 

46% 

71% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

HO Insulina Anti-HAS AAS Estatina

P
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
e

 in
d

iv
íd

u
o

s 
e

m
 u

so
 d

e
 

m
e

d
ic

aç
õ

e
s 

n
o

 in
íc

io
 e

 f
in

al
 d

o
 p

ro
gr

am
a 

(%
) 

Inicial Final

0,00 
0,03 



39 
 

0,14) e hemoglobina glicada (8,3 ± 1,4 vs 9,6 ± 2,3; p = 0,08), mas sem significado 

estatístico. Da mesma forma, na avaliação do Mapa 1, ele apresentava GJ, DP da 

Gméd e HbA1c estim significantemente melhores que o de maior escolaridade (p = 

0,03; 0,02 e 0,01, respectivamente). No Mapa 3, ambos os grupos apresentavam GJ, 

Gméd, DP da Gméd e HbA1c semelhantes. Os grupos tiveram comportamento 

semelhante na primeira avaliação dos três questionários, porém, os indivíduos com 

maior escolaridade obtiveram melhor rendimento no teste de conhecimentos na 

segunda avaliação (84 ± 10 vs 74 ± 12 pontos; p = 0,02). 

4.3 Análise do número de pacientes no grupo intervenção 

Com o valor da glicemia média obtido antes e após a intervenção (184 ± 42 e 

151 ± 27 mg/dl, respectivamente) foi realizada, a posteriori, a análise do número de 

indivíduos estudados, respeitando o nível de significância de 0,05. Verificou-se que 

com 24 pacientes, o poder do teste alcançou 0,96, valor acima do previamente 

considerado aceitável (0,80). 

4.4 Análise de respostas individuais (grupo intervenção): bons e maus 

respondedores 

Considerou-se como bom respondedor o paciente que atingiu o desfecho 

composto de alcance de meta de Gméd e DP  (Gméd < 169 mg/dl e DP < 56) na quarta 

consulta (Mapa 3) ou, ao menos, no quinto encontro (Mapa 4), sem maior frequência 

de hipoglicemia. 

Para avaliar possíveis fatores ligados ao padrão de resposta à intervenção, os 

pacientes foram divididos em dois grupos: a) Grupo 1 (bons respondedores): 17 

pacientes e b) Grupo 2 (maus respondedores): seis pacientes. 

A tabela 7 mostra a distribuição dos pacientes nos grupos, o momento em que 

atingiram as metas de Gméd e DP e se apresentaram aumento da ocorrência de 

episódios de hipoglicemia. O paciente GRB não atingiu as metas no Mapa 3, porém 

não compareceu ao quinto encontro, sendo excluído da amostragem. 
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Tabela 7: Divisão dos 23 pacientes em grupos de bons (grupo 1, n=17) e maus 

(grupo 2, n=6) respondedores, momento (+) em que atingiram as metas de Gméd, DP 

e ocorrência de hipoglicemia. 

Grupo 1 (n=17) Mapa1 Mapa2 Mapa3 Mapa4 Hipo 

JRF - + + + Não 

ESL - + + + Não 

MG - + + + Não 

MMRA - - + + Não 

JGS - + + + Não 

MAS - - + + Não 

RSA - - + + Não 

ADV - - - + Não 

ESA ? - + + Não 

IPO + + + + Não 

JB + + + + Não 

BJPS + + + + Não 

BAPM + - + + Não 

SRLO + + + ? Não 

MOSO + - + - Não 

RGMB + + + + Não 

FRP + - - + Não 

Total de bons respondedores 8 9 15 15 0 

Grupo 2 (n=6)      

MFSC - - - - Não 

MSS - - - - Não 

GAB - - - - Não 

JNS - - - - Sim 

JPL - - - - Sim 

MRS - - - + Sim 

Total de maus respondedores 6 6 6 5 3 

 -: não atingiu as metas de Gméd e DP, +: atingiu as metas de Gméd e DP, ?: dado perdido; Hipo: hipoglicemia 
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Não houve diferença entre os grupos de bons e maus respondedores quanto ao 

peso, IMC, pressão arterial sistólica e diastólica, sexo, escolaridade, idade (56 ± 10 vs  

55 ±12 anos, p = 0,43), tempo de diagnóstico de DM (17 ± 9 vs 20 ± 7 anos, p = 0,21) e 

tempo de diagnóstico de RD (33 ± 36 vs 22 ± 4 meses, p = 0,12). Observou-se, porém 

que todos os pacientes do Grupo 2 deram entrada no ambulatório de retina do HOS 

pelo Pronto Socorro da Instituição, o que não ocorreu no Grupo 1, resultando em 

diferença significante quanto à origem destes pacientes (p = 0,05). 

Com relação aos exames laboratoriais colhidos antes do início do programa, 

observou-se que o Grupo 1 apresentou glicemia de jejum menor (156 ± 59 mg/dl vs 

225 ± 45 mg/dl, p = 0,01), mas HbA1c semelhante (8,7 ± 1,9% vs 9,3 ± 1,7%, p = 0,26) 

ao Grupo 2. A análise dos dados evolutivos coletados durante o programa, ao se 

comparar os mapas 3 e 4 com o mapa 1 dentro do mesmo grupo, mostrou que houve 

melhora dos parâmetros glicêmicos nos dois grupos, com exceção do DP da glicemia 

média no grupo 2. Houve diferença significante entre os resultados finais da Gpré, 

Gpós, Gméd, DP entre os dois grupos com valores melhores no Grupo 1, no quarto 

encontro (Mapa 3). Quanto à PA, houve melhora da PAs e PAd (inicial vs final) apenas 

no grupo 1 e não houve diferença entre os dois grupos (tabela 8). 
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Tabela 8: Dados evolutivos de controle glicêmico e pressórico nos grupos 1 e 2, 

comparados no mesmo grupo e entre os grupos diferentes. 

 Grupo 1 (n=17) Grupo 2 (n=6) Grupos 1 vs 2 

 média ± DP (p)* média ± DP (p)* p* 

Glicemia de jejum (mg/dl)    

Mapa 1 166 ± 44 191 ± 58 0,13 

Mapa 3 129 ± 31 (0,01) 129 ± 49 (0,04) 0,50 

Mapa 4 130 ± 44 (0,01) 135 ± 56 (0,06) 0,43 

Glicemia pré-prandial (mg/dl)    

Mapa 1 162 ± 39 201± 42 0,04 

Mapa 3 131 ± 19 (0,01) 164 ± 34 (0,06) 0,03 

Mapa 4 131 ± 23 (0,00) 130 ± 71 (0,03) 0,51 

Glicemia pós-prandial (mg/dl)    

Mapa 1 185 ± 50 237 ± 31 0,00 

Mapa 3 154 ± 20 (0,02) 203 ± 21 (0,03) 0,00 

Mapa 4 144 ± 21 (0,03) 204 ± 31 (0,05) 0,00 

Glicemia média (mg/dl)    

Mapa 1 171 ± 41 216 ± 30 0,01 

Mapa 3 140 ± 17 (0,05) 182 ± 27 (0,03) 0,00 

Mapa 4 137 ± 20 (0,00) 180 ± 39 (0,05) 0,02 

Desvio Padrão    

Mapa 1 54 ± 14 66 ± 14 0,05 

Mapa 3 39 ± 13 (0,00) 68 ± 18 (0,58) 0,00 

Mapa 4 38 ± 14 (0,00) 58 ± 15 (0,18) 0,01 

PAsist (mm/Hg)    

Inicial 163 ± 27  148 ± 19 0,08 

Final 147 ± 22 (0,03) 141 ± 18 (0,26) 0,26 

PAdiast (mm/Hg)    

Inicial 89 ± 13 88 ± 10 0,42 

Final 80 ± 10 (0,01) 86 ± 5 (0,34) 0,34 

* p referente à comparação com o Mapa 1 ou dados da segunda consulta do mesmo grupo; 
PAsist: pressão arterial sistólica; PAdiast: pressão arterial diastólica 
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A dose média inicial de insulina era semelhante entre os grupos (29 ± 23 UI vs 

41 ± 29 UI; p = 0,19), porém, ao final do programa a dose média de insulina do Grupo 2 

era maior (35 ± 22 UI vs 64 ± 23 UI; p = 0,01). Durante o programa, o ajuste terapêutico 

levou a um incremento significantemente maior da dose média de insulina nos 

indivíduos do Grupo 2 em relação ao Grupo 1 (p = 0,00). Houve aumento de 57% (de 

41 ± 29 UI para 64 ± 23 UI) da dose média de insulina no Grupo 2 contra apenas 20% 

(de 29 ± 23 UI para 35 ± 22 UI) no Grupo 1. Não houve diferença inicial ou final entre 

os grupos com relação ao número de indivíduos em uso de antihipertensivos ou a 

média de classes de antihipertensivos em uso por indivíduo, bem como no número de 

indivíduos em uso de estatina, AAS e HO. 

Quanto aos dados colhidos através dos questionários, notou-se que o Grupo 1 

teve melhor rendimento no primeiro Teste de Conhecimento (67 ± 15 pontos vs 55 ± 12 

pontos, p = 0,04), porém pior atitude frente ao DM refletido pelo padrão de resposta ao 

ATT19 (57 ± 8 vs 67 ± 7 pontos, p = 0,00). Não houve diferença no desempenho do 

QAD entre os grupos no início do programa (p = 0,34). Nas avaliações seguintes (2 e 3) 

os grupos tiveram rendimento semelhante. Houve melhora significante do rendimento 

nos três questionários no Grupo 1 durante o programa (tabela 9). No Grupo 2 só houve 

melhora significante no Teste de Conhecimentos e limítrofe no QAD. Não houve 

diferença no ATT19. 
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Tabela 9: Comparação dos dados evolutivos do desempenho aos questionários 

entre os Grupos 1 e 2, comparados no mesmo grupo e entre os grupos diferentes. 

 Grupo 1 

n=17 

Grupo 2 

n=6 

Grupos 

1 vs 2 

 média ± DP (p)* média ± DP (p)* P 

Teste de Conhecimentos (%)    

Avaliação 1 67 ± 15 55 ± 12 0,04 

Avaliação 2 80 ± 9 (0,00) 70 ± 14 (0,04) 0,07 

Avaliação 3 83 ± 7 (0,00) 76 ± 18 (0,02) 0,20 

QAD (%)    

Avaliação 1 63 ± 13 66 ± 16 0,34 

Avaliação 2 84 ± 10 (0,00) 77 ± 10 (0,09) 0,09 

Avaliação 3 85 ± 13 (0,00) 81 ± 15 (0,06) 0,29 

ATT19 (pontos)    

Avaliação 1 57 ± 8 67 ± 6 0,00 

Avaliação 2 60 ± 8 (0,15) 64 ± 7 (0,22) 0,14 

Avaliação 3 63 ± 10 ( 0,04) 68 ± 13 (0,43) 0,21 

* p referente à comparação com a Avaliação 1; QAD:.Questionário de Autocuidados 
com o Diabetes ; ATT19: Diabetes Attitudes Questionnaires. 

 

4.5 Condição oftalmológica (grupo intervenção) 

Todos os pacientes apresentavam RD proliferativa, já que foi estabelecido como 

prioridade o encaminhamento do paciente com urgência oftalmológica. A maioria dos 

pacientes (n=13; 54%) deu entrada no ambulatório de retina através do Pronto Socorro 

da Instituição. Alguns, estavam na fila de espera para a primeira consulta, mas tiveram 

agudização do quadro, enquanto outros usaram deste expediente para conseguir 

acelerar o agendamento consulta, segundo relatos pessoais. Entre os outros 11 

pacientes, oito esperaram, em média, 13,4 ± 10,4 meses para a primeira consulta. A 

grande maioria (96%) apresentou alteração no exame de fundo de olho (mapeamento 

de retina) logo no primeiro exame e 52% já haviam realizado procedimentos 
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oftalmológico anteriormente ao início do acompanhamento no HOS. Apenas dois 

indivíduos já haviam feito mapeamento em rotina de rastreamento antes do diagnóstico 

de RD. O tempo de diagnóstico de RD variou de um mês a 10 anos. 

Os dados nos prontuários dos pacientes do grupo que recebeu a intervenção 

clínica e educativa mostravam que, no início do acompanhamento no HOS, alguns 

pacientes ainda apresentavam RDNP, mas evoluiram para RDP durante a passagem 

pelo ambulatório de retina e, assim, foram encaminhados para o programa. Além disso, 

seis (25%) pacientes já se apresentaram com “olho único”, ou seja, apenas um dos 

olhos ainda poderia sofrer intervenção clínica - oftalmológica. Ao iniciar o programa, já 

eram nove (37%) nesta situação. 

4.6 Evolução do quadro oftalmológico (grupo intervenção) 

Ao ingressar no programa, as condutas terapêuticas oftalmológicas propostas 

estão apresentadas no gráfico 3. 

 

antiVEGF; injeção intra-ocular de antifator de crescimento do endotélio vascular 

GRÁFICO 3: Distribuição dos pacientes segundo conduta oftalmológica proposta 

até um ano antes do acompanhamento no programa de ajuste clínico. 

Na tabela 10 observa-se as indicações de procedimentos conforme o grupo, se 

bom (1) ou mau (2) respondedor. 

11; 46% 

8; 33% 

3; 13% 
2; 8% 

Distribuição dos pacientes segundo indicação de 
conduta oftalmológica (n=24).  

Cirurgia Laser antiVEGF Expectante
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Tabela 10. Distribuição das indicações de procedimentos nos grupos 1 e 2. 

 Grupo 1 (n=17) Grupo 2 (n=6) 

Laser 5 (29%) 2 (40%) 

Anti-VEGF 2 (12%) 1 (20%) 

Cirurgia 9 (53%) 2 (40%) 

Expectante 1 (6%) 1(20%) 

antiVEGF; injeção intra-ocular de antifator de crescimento do endotélio vascular 

Observou-se que muitos destes pacientes já não tinham condições para 

indicação cirúrgica, optando-se por laser ou injeção intra-ocular de anti-VEGF (vascular 

endothelial growth factor). De todos os procedimentos indicados para os pacientes 

encaminhados para o ambulatório de ajuste clínico, apenas uma cirurgia não foi 

realizada, por conta de perda do momento cirúrgico. O procedimento já havia sido 

indicado há mais de um ano antes de iniciar o acompanhamento no programa do 

estudo, evoluindo para inoperável durante este período. Este paciente havia atingido as 

metas do programa, pertencendo ao grupo de bons respondedores. Das 11 cirurgias 

indicadas, dez foram realizadas após 4 ± 1,7 meses após a passagem no programa. 

Observou-se que 96% dos procedimentos propostos antes da passagem do paciente no 

programa foram realizados após esta intervenção. 

4.7  Grupo controle: características sócio-demográficas e clínicas 

Os indivíduos do grupo controle (n=24; 14 homens), tinham idade média de 59 ± 

12 anos (variação: 31 – 79 anos). O tempo médio de diagnóstico de diabetes referido 

era de 19 ± 10 anos (variação: 2 – 40 anos) e de RD era de 5 ± 6 anos (variação: 0,25 

– 20 anos). Em média, desenvolveram RD após 13 ± 8 anos (variação: 0 – 35 anos) de 

DM. Dois deles não sabiam ter DM e fizeram diagnóstico por queda da acuidade visual 

(ao FO, já apresentavam RD). Apenas dois (8%) faziam avaliação rotineira de fundo de 

olho e quase a totalidade deste grupo (92%) apresentou RD no primeiro exame. 

Seis pacientes (25%) apresentavam nível de escolaridade referido como  

fundamental incompleto. Seis tinham o fundamental completo e outros seis, o médio 
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incompleto (25% cada), três médio completo, dois superior incompleto e um superior 

completo. Oito (33%) eram provenientes de Sorocaba. Em média, a distância de 

deslocamento até o HOS era de 40 ± 52 Km (variação de 4 a 244 Km). 

A via mais comum de entrada no ambulatório de retina foi o encaminhamento do 

pronto-socorro (PS) da própria Instituição, utilizada por 18 pacientes (75%). A espera 

entre a consulta no PS e a primeira consulta no ambulatório de retina foi de, 

aproximadamente, dois meses. Encaminhados da rede pública eram quatro (17%) e de 

outro ambulatório da Instituição, dois (8%). Dentre os encaminhados da rede pública, 

alguns chegaram a esperar mais de dois anos para a primeira consulta. 

O Gráfico 4 mostra a relação de medicamentos em uso no momento do 

levantamento dos dados de prontuários.  

 

HO = hipoglicemiante oral; Anti-HAS = antihipertensivo; AAS = ácido acetil salicílico. 

GRÁFICO 4: Dados relativos das medicações em uso no grupo controle  

Em média, os indivíduos deste grupo frequentavam o ambulatório de retina há 

2,8 ± 3,0 anos (variação: 3 meses – 15 anos). Na Tabela 11 estão listados os 

procedimento indicados para os pacientes do grupo controle no último ano, quantos 

foram realizados e tempo de espera aproximado para sua realização. Em alguns casos, 
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houve indicação de laser ou anti-VEGF prévios a cirurgia, sendo este o procedimento 

principal. Nestas situações, o evento principal foi registrado na tabela. 

TABELA 11: Número de procedimentos indicados para o grupo controle no 

último ano, número de procedimentos realizados e tempo de espera aproximado. 

 Indicado (n) Realizado (n) Tempo de espera aproximado 

Laser 6 5 2 ± 1 meses 

Anti-VEGF 4 2 3 ± 2 meses 

Cirurgia 13 4 4 ± 2 meses 

Expectante 1 1  

Anti-VEGF = injeção intra-ocular de antifator de crescimento do endotélio vascular 

De todos os procedimentos propostos aos pacientes do grupo controle no último 

ano, 48% foram realizados com tempo médio de espera de 3,0 ± 1,7 meses. Das 13 

cirurgias indicadas, quatro (31%), foram realizadas em 4,0 ± 2,0 meses. As nove (69%) 

cirurgias não realizadas foram indicadas há 11,0 ± 11,0 meses. 

Os pacientes que não haviam conseguido agendar o laser tiveram a indicação 

do procedimento há menos de 2 meses, mesma situação de um paciente que espera o 

Anti-VEGF. O outro paciente que não realizou Anti-VEGF teve a conduta alterada para 

indicação de cirurgia após três meses devido à rápida evolução da RDP. Um dos 

pacientes que realizou Anti-VEGF, só o fez depois de reagendamento, pois na primeira 

tentativa o procedimento foi cancelado por hiperglicemia. 

Dentre os pacientes que realizaram cirurgia, um não era insulinizado, mesmo 

com mais de 30 anos de diabetes e tinha diagnóstico recente de RD (3 meses). 

Também com diagnóstico recente de RD (3 meses) e em torno de 15 anos de DM, dois 

pacientes insulinizados, apresentaram-se estáveis clinicamente na primeira consulta do 

ambulatório de retina e conseguiram realizar a cirurgia com menos de três meses de 

acompanhamento. Permanecem com quadro oftalmológico estável. Uma paciente 

insulinizada, com 13 anos de DM e dois de RD conseguiram realizar a cirurgia somente 

após seis meses da indicação por atraso na avaliação pré-anestésica (APA) que 
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corresponde à realização de exames pré-operatórios e, eventualmente, oftalmológicos, 

além da avaliação do clínico. Mantém o quadro oftalmológico estável. 

Na Tabela 12 observa-se o resumo dos casos que tiveram indicação mas não 

realizaram a cirurgia.   

TABELA 12. Distribuição por motivos do cancelamento de cirurgia oftalmológica 

no grupo controle 

 Número de procedimentos (%) 

Perda do momento cirúrgico 1 (11,0%) 

Sem data na agenda 3 (33,5%) 

Não realizou APA 4 (44,5%) 

Cancelada no ato* 1 (11,0%) 

APA = avaliação pré-anestésica; *cancelamento por pico hipertensivo 

 

4.8  Grupo Intervenção versus Grupo Controle 

Seguem abaixo, tabelas e gráfico comparando os grupos intervenção e o 

controle. 

TABELA 13. Comparação dos dados sócio-demográficos entre grupo 

intervenção versus grupo controle  

 Grupo Intervenção (n=24) Grupo Controle (n=24) p 

Idade média (anos) 56 ± 11 59 ± 12 0,19 

Sexo masculino 14 (58%) 14 (58%) 0,50 

Origem: Sorocaba 5 (21%) 8 (33%) 0,16 

Distância de 

deslocamento (Km) 

62 ± 59 40 ± 52 0,09 

Baixa escolaridade* 13 (54%) 6 (25%) 0,02 

* até o ensino fundamental incompleto 
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TABELA 14. Comparativo de dados clínicos e oftalmológicos do grupo 

intervenção versus grupo controle  

 Grupo Intervenção (24) Grupo Controle (24) p 

ΔtDiabetes (anos) 18 ± 8,5 19 ±10 0,35 

ΔtDM ao dx de RD (anos) 15 ± 8,5 13 ± 8,5 0,20 

ΔtRetinopatia (anos) 2,4 ± 2,8 5,0 ± 6,0 0,03 

Dx no 1º exame 92% 92% 0,50 

Entrada via PS-HOS 54% 75% 0,01 

ΔtAmbulatório de Retina 15 ± 12 meses 34 ± 36 meses 0,01 

Dose média de insulina 33 ± 25 UI 45 ± 26 UI 0,05 

Δt = Tempo de; DM = diabetes mellitus; dx = diagnóstico; RD = retinopatia diabética; 
PS-HOS = pronto-socorro do Hospital Oftalmológico de Sorocaba 

Com relação às medicações, segue o Gráfico 5. 

 
HO = hipoglicemiante oral; Anti-HAS = anti-hipertensivo; AAS = ácido acetil salicílico. 
Observa-se em “Estatina” p=0,05. Observa-se em “AAS” p=0,00. 

GRÁFICO 5. Comparação do percentual de indivíduos em uso das medicações 

listadas no grupo intervenção versus grupo controle. 
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No Grupo Intervenção havia menor proporção de indivíduos em uso de estatina 

e AAS, p = 0,05 e 0,00, respectivamente. O Grupo Controle fazia uso de quantidade 

maior de insulina (45 ± 26 vs 33 ± 25 UI; p = 0,05). 

Com relação aos procedimentos propostos e realizados em cada grupo, foram 

relizados mais procedimentos no grupo intervenção, atingindo 22 para 23 indicações 

(96%) em relação ao grupo controle, que somou 11 para 23 (48%). Esta foi uma 

diferença significante (p = 0,00, chi2). Foram realizadas dez (91%) das 11 cirurgias 

indicadas para o grupo intervenção e quatro (31%) das 13 indicações no grupo controle 

(p = 0,00, chi2). O tempo de espera para as cirurgias realizadas no grupo controle 

foram semelhantes ao do grupo intervenção (4 ± 2 meses). 

 

5. DISCUSSÃO 

O programa de ajuste clínico intensivo com suporte de ED oferecido em centro 

de referência especializado mostrou-se efetivo na correção do controle glicêmico 

inadequado dos pacientes estudados, portadores de RD em estágio avançado, 

diagnosticada tardiamente, atingindo as metas estabelecidas para esta população. 

Além disso, houve incremento nos parâmetros de conhecimento sobre a doença, 

aderência ao tratamento e atitudes frente ao DM, possivelmente como reflexo do 

suporte de ED. Pacientes submetidos ao programa tiveram maior taxa de realização de 

procedimentos agendados (96% vs 48%; p=0,00) quando comparados com população 

semelhante atendida no mesmo ambulatório de retina. 

O número de atendimentos programados necessários para o estudo foi atingido 

com sucesso, mesmo se tratando de um programa voluntário, limitado a uma manhã 

por semana e considerando que alguns procedimentos protocolares tomaram mais 

tempo do que num atendimento ambulatorial de rotina.  

O número de pacientes estudados (n=24) suplantou o mínimo necessário. Isto 

porque, ao se comparar as glicemias médias antes e após a intervenção, teriam sido 
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suficientes 15 pacientes para provar que o programa foi efetivo, considerando o poder 

de teste obtido de 0,96. 

O grupo que sofreu a intervenção (n = 24) era heterogêneo com relação à idade 

(variando de 32 a 69 anos), tempo de diagnóstico de diabetes (de dois a 33 anos) e 

tipo de diabetes (20 diabéticos tipo 2 e quatro, tipo 1). Esta situação, entretanto, não se 

contrapôs aos objetivos do estudo.  

Quanto maior o tempo de DM, maior o risco para RD (42). Em geral, é esperado 

que mais de 60% dos pacientes com DM tipo 2 com mais de 15 anos de diagnóstico 

possam ter algum grau de RD. No grupo estudado, pacientes com tempo médio de 

diagnóstico de DM de 18 anos já apresentavam RD em estágio avançado, englobando 

até pacientes que referiam pouco tempo de DM. Este dado pode estar associado ao 

fracasso das ações preventivas, relacionado aos diagnósticos tardios tanto do DM 

como da RD. O agravamento precoce também pode estar relacionado ao histórico de 

mau controle metabólico crônico, o fator mais importante para o desenvolvimento das 

complicações do DM. 

A maioria dos pacientes que passaram pela intervenção apresentava baixa 

escolaridade. A influência desta variável na resposta ao programa foi avaliada tanto 

com relação a melhora do controle clínico quanto ao ganho em aprendizado e 

incorporação de hábitos mais saudáveis com relação à doença, mas não houve 

comprovação estatística deste fator. No entanto, a constatação de que indivíduos com 

menor escolaridade apresentavam melhor controle glicêmico ao iniciar o programa e 

atingiram controle semelhante aos indivíduos com maior escolaridade na avaliação 

final, apesar de ter menor ganho no teste de conhecimento foi intrigante e precisa ser 

melhor avaliada com outros desenhos de estudos. 

É relevante que, mesmo percorrendo longas distâncias toda semana, alguns 

pacientes persistiram no programa. Ao mesmo tempo, este dado pode demonstrar o 

interesse e a carência desta população. A percepção da complicação pode gerar 

preocupação importante, mas o interesse em usufruir de amparo e ajuda também são 
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mobilizadores na busca de um melhor controle. É possível criar um paralelo desta 

situação com a de um “Evento Sentinela”. 

O Método do Evento Sentinela fornece o passo a passo para se criar modelos 

de estudo sobre quanto um evento negativo pode provocar a mudança de 

comportamento do indivíduo afetado com relação aos seus cuidados com a saúde e dá 

margem para se explorar o chamado “momento de aprendizado” (43). Originalmente 

foram adotados em estudos de epidemias de moléstias infecciosas quando a 

ocorrência de um evento fatal, como a morte por dengue, por exemplo (44), provoca a 

análise minuciosa do processo que culminou no evento e fornece dados para a criação 

de um novo modelo de intervenção para evitá-lo. Posteriormente, foram apropriados 

por Comissões de Acreditação de ambientes de saúde (evento de alerta) (45) e até, 

adaptados para estudo de suspensão do tabagismo após evento cardíaco (46). 

Seguindo esta linha, sabe-se que indivíduos com controle inadequado do DM obtêm 

melhora dos parâmetros glicêmicos após o diagnóstico de alguma complicação crônica 

e portanto, esforços para o diagnóstico precoce de complicações devem ser 

implementados em todos os níveis de atenção, já que podem alertar o paciente quanto 

a necessidade de melhor controle (26). Os dados aqui obtidos reforçam a aplicação 

deste conceito para o paciente diabético. 

Além disso, dentre os maiores temores do paciente com relação ao DM está o 

surgimento de complicações, como a RD (29). Apesar disso, grande parte dos 

pacientes não entende a importância e nem reconhece os benefícios do exame de 

fundo de olho (FO) de rotina e do diagnóstico precoce da RD (30). Trabalho de 

educação com foco nestes medos, quebrando mitos e dando suporte para prevenção, 

pode ser bastante eficaz (26). 

Os participantes do programa, em quase sua totalidade foram provenientes da 

rede pública de saúde e parecem refletir um padrão de mau controle metabólico.  

Avaliando-se os exames laboratoriais colhidos antes do início do programa e as 

condições clínicas que envolvem os principais fatores de risco para RD - hiperglicemia, 
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hipertensão e dislipidemia -, constatou-se o mau controle clínico e a suscetibilidade 

deste grupo para o avanço desta complicação. 

Neste cenário bastante propício para o surgimento de complicações crônicas, os 

sintomas frequentes de disfunção erétil (80%), hipotensão postural (54%) e parestesias 

de membros inferiores (50%) faz supor que outras complicações estejam presentes 

nessa população como a neuropatia autonômica e periférica. 

O fato de haver cinco pacientes hipertensos não diagnosticados e, mesmo 

dentre os que estavam em tratamento, apenas cinco (de 18; 28%) estarem dentro das 

metas, reforça a percepção que todo este quadro pode estar relacionado a um mau 

suporte clínico oferecido na rede básica e demonstra o grau de risco para 

desenvolvimento e progressão da RD e outras comorbidades. Sendo assim, era de se 

esperar o achado de outras complicações relacionadas ao tratamento e controle 

inadequados de doenças crônicas, além da RD. Um exemplo é a presença de 47% (9 

indivíduos em 19 avaliados) com algum grau proteinúria e, até, um dos 24 (5%) com 

doença renal crônica estabelecida. 

Apenas cinco de 24 indivíduos (21%) apresentaram-se dentro das metas para 

glicemia de jejum e hemoglobina glicada, mesmo em uso de insulina, fato esperado já 

que este era um dos motivos de encaminhamento para o programa. No entanto, os 

demais parâmetros eram desconhecidos (como a ocorrência de hipoglicemia). 

Segundo estudo epidemiológico que avaliou mais de 6000 pacientes de centros 

especializados de tratamento do diabetes, quase 90% dos pacientes com DM Tipo1 e 

73% com Tipo 2 estavam com hemoglobina glicada acima de 7% (47). Portanto, já era 

esperado que os pacientes aqui apresentados seguissem o mesmo padrão. Outras 

variáveis laboratoriais e clínicas inadequadas associadas, como níveis de lípides e de 

pressão arterial, reforçam esta suposição. 

O achado de 25% dos pacientes (seis de 24) com hipotireoidismo não 

diagnosticado também demonstra a fragilidade e baixa resolutividade do atendimento 

na atenção básica.   
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A abordagem inadequada de fatores de risco controláveis (controle glicêmico, 

hipertensão e dislipidemia) e a dificuldade para acesso ao atendimento adequado, 

básico e especializado, formam o terreno fértil para os problemas de sérias proporções 

clínicas e econômicas, culminando com prejuízo da qualidade de vida dos portadores 

de doenças crônicas. 

O programa foi efetivo para a obtenção do controle clínico (glicêmico e 

pressórico). Importante salientar que todo ajuste terapêutico foi realizado com 

medicações disponibilizadas na Rede Pública ou distribuídas pelo Programa Federal da 

Farmácia Popular. Houve a melhora significante de todas os parâmetros glicêmicos 

avaliados (GJ, Gpré, Gpós, Gméd, HbA1c estimada e desvio padrão), do entendimento 

e aquisição de hábitos de autocuidado sobre a doença, sem prejuízo em ganho de 

peso ou aumento da frequência de epidódios de hipoglicemia, preocupações iniciais 

neste projeto. 

É importante ressaltar que deve haver cuidado com ajustes bruscos dos níveis 

glicêmicos em pacientes diabéticos de longa data, com complicações crônicas (RD, por 

exemplo) e idosos, principalmente pelo risco de hipoglicemia e eventos 

cardiovasculares (48–50). Além disso, há evidências na literatura que demonstram 

haver inicialmente uma piora da RD em grupos de tratamento intensivo contra os de 

tratamento conservador, fato que se reverte a longo prazo (51). Recente publicação 

demonstrou que, mesmo em pacientes com longo histórico de controle glicêmico 

inadequado, a RD progrediu em 5.8% no grupo com ajuste glicêmico intensivo versus 

12.7% com tratamento conservador. Não houve diferença decorrente do controle dos 

níveis pressóricos (52). Estes dados reforçam a importância da criação de estratégias 

seguras de ajuste clínico intensivo mesmo em pacientes com longo histórico de 

controle inadequado e com complicações crônicas já estabelecidas para que se evite a 

progressão destas complicações,  

O programa foi efetivo para a obtenção do controle clínico (glicêmico e 

pressórico). Importante salientar que todo ajuste terapêutico foi realizado com 

medicações disponibilizadas na rede pública ou distribuídas pelo Programa Federal da 
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Farmácia Popular. Houve melhora significante de todas os parâmetros glicêmicos 

avaliados (GJ, Gpré, Gpós, Gméd, HbA1c estimada e desvio padrão), do entendimento 

e aquisição de hábitos de autocuidado sobre a doença, sem prejuízo em ganho de 

peso ou aumento da frequência de episódios de hipoglicemia, preocupações iniciais 

neste projeto. 

O aumento significante de indivíduos em uso de anti-hipertensivos e estatina, 

além da tendência a aumento do número de indivíduos em uso de insulina (p=0,06), 

mostram o quanto era necessário a intensificação da terapia. Com o apoio do trabalho 

de ED e os ajustes terapêuticos propostos a partir do quadro de monitorização 

estruturada, a maioria dos pacientes atingiu as metas de controle glicêmico. Houve, 

também, queda dos níveis de pressão arterial (PAs e PAd). Pode-se afirmar que os 

resultados obtidos foram relevantes, visto a importância destes parâmetros para a 

melhora na evolução da RD e a diminuição dos cancelamentos de procedimentos. 

Deve ser considerado também que estes ganhos se deram em apenas quatro contatos. 

Assim, é de se esperar que a continuidade deste suporte terapêutico poderia repercutir 

em melhor controle clínico dos que ainda não haviam atingido as metas, manutenção 

do bom controle para os demais e diminuição de risco de outras complicações do 

diabetes e hipertensão. 

Indivíduos com menor escolaridade apresentaram melhores níveis dos 

parâmetros glicêmicos na primeira avaliação, mas esta diferença não persistiu durante 

o programa. Na verdade, ao final da intervenção, eles apresentavam pior desempenho 

no Teste de Conhecimentos, fato que pode estar relacionado à inadequação da 

metodologia de educação aplicada para este tipo de população. 

Na tentativa de analisar quais os motivos de alguns participantes não atingirem 

as metas de bom controle clínico (Gméd < 169 mg/dl; DP < 56; sem aumento na 

incidência de hipoglicemia), o grupo intervenção foi separado em bons e maus 

respondedores (1 e 2, respectivamente). 



57 
 

Não houve diferenças entre os grupos dos bons e dos maus respondedores com 

relação ao ponto de partida, referentes a dados antropométricos, sexo, idade, 

escolaridade, níveis de  pressão arterial e tempo de diagnóstico de diabetes. Detectou-

se, entretanto, que todos os pacientes do Grupo 2 deram entrada no ambulatório de 

retina via PS do HOS, diferentemente do que ocorreu com o Grupo 1, no qual haviam 

pacientes procedentes da rede básica e de ambulatórios da própria instituição, 

também. Supõe-se, portanto, que poderiam ser pacientes com quadro oftalmológico 

mais avançado. Outro fenômeno a ser avaliado é a possibilidade da população lançar 

mão deste recurso para conseguir ludibriar a fila de espera para obter o ingresso e um 

agendamento mais rápido no ambulatório de retina. 

Apesar do Grupo 1 apresentar GJ significantemente melhor que o Grupo 2, a 

taxa de HbA1c era semelhante nos exames laboratoriais colhidos antes de iniciar o 

programa. No entanto, a média de ambos os parâmetros nos dois grupos encontrava-

se além dos valores considerados como metas de bom controle. Este achado é 

relevante pois foi observado que ambos os grupos obtiveram melhora significativa dos 

controles glicêmicos ao longo do programa e, aparentemente, o Grupo 2 necessitaria 

de mais tempo para atingir as metas. 

Outro dado de interesse, referente à evolução dos grupos durante o programa, 

foi o fato dos participantes do Grupo 2 não apresentarem melhora significativa do DP, 

sabidamente, o parâmetro glicêmico relacionado à maior variabilidade glicêmica e ao 

mau controle (53). Diferentemente do Grupo 1, os indivíduos do Grupo 2 não obtiveram 

melhora significante dos níveis pressóricos, fato que associado à resposta mais lenta 

do ajuste glicêmico, mostra novamente que este grupo necessitaria de mais tempo de 

acompanhamento e ajustes. 

Houve tendência de aumento do número de indivíduos em uso de insulina. Além 

disso, chamou a atenção a maior necessidade de aumento da dose média de insulina 

entre os indivíduos do Grupo 2. Isto denota que, possivelmente, os pacientes estavam 

submetidos a abordagem terapêutica inadequada, o que pode ter contribuído para a 

má evolução da complicação crônica e, provavelmente, precisavam de mais tempo 
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para o ajuste clínico. Dito de outra forma, o fato dos indivíduos do Grupo 2 

necessitarem de um aumento significante na dose média de insulina pode demonstrar 

que deverão percorrer uma jornada mais longa para atingir melhor controle e pode 

explicar o fato de serem maus respondedores no momento do estudo, apesar de 

apresentarem queda significativa em outros parâmetros metabólicos. 

Notou-se, também, que entre os indivíduos do Grupo 2, houve pior desempenho 

no teste de conhecimentos, o que pode refletir um retardo na curva de aprendizado, 

dificultando a aquisição de habilidades e competências para lidar com os ajustes de 

conduta. Provavelmente, estes pacientes se beneficiariam de um tempo mais longo de 

acompanhamento, uma vez que tiveram melhor desempenho no ATT19 ao início do 

programa, demonstrando melhor atitude frente ao DM ou maior efeito do evento 

sentinela. 

 5.1. Condição oftalmológica 

Sobre a condição oftalmológica do grupo que sofreu a intervenção, encontrou-se 

um cenário típico de serviço público de saúde de referência: alta demanda e 

resolutividade comprometida tanto pelo estágio avançado da retinopatia quanto mau 

controle das doenças de base (diabetes, hipertensão e dislipidemia) (11,12,54). O 

oferecimento do exame de rastreamento da RD é limitado, elevando o número de 

pacientes com algum grau de RD logo na primeira avaliação. Por outro lado, o acesso 

ao tratamento também é bastante concorrido, aumentando o número de pacientes que 

necessitam de atendimento de urgência, já em estágio avançado de RD, o que limita o 

grau de resolutividade. Alguns pacientes estudados ainda apresentavam RDNP no 

início de acompanhamento no HOS mas provavelmente, o tempo de espera para o 

início do acompanhamento e acesso aos procedimentos oftalmológicos, somados ao 

mau controle clínico crônico, determinou evolução rápida para RDP. Mesmo dentro do 

serviço de retina do HOS, a demora para a realização de uma intervenção é suficiente 

para a perda de visão se tornar definitiva. Ou seja, vários fatores existentes contribuem 

para o mau desfecho. 
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Em revisão dos prontuários destes pacientes detectou-se que 96% deles nunca 

haviam realizado avaliação de retina até o diagnóstico de RD. Dado pertinente com o 

achado por Campos, IR (55) em que apenas 11% da população avaliada no 

ambulatório de retina do HOS afirmou realizar fundo de olho (FO) preventivo. Outro 

estudo brasileiro (13), realizado em ambulatório de endocrinologia, mostrou que 65% 

dos pacientes com RD nunca havia realizado FO. As condições para as ações de 

prevenção da complicação oftalmológica na atenção primária têm sido deficientes. 

Mesmo em países desenvolvidos, este é um problema a ser resolvido. Levantamento 

americano de 2004 mostrou que menos da metade dos pacientes com diabetes 

realizava avaliação oftalmológica anualmente (56). 

Como todos os pacientes encaminhados para o programa já apresentavam 

RDP, a conduta oftalmológica proposta mais comum (46%) foi a cirurgia. Em alguns 

casos, esta opção era inviável ou com prognóstico reservado, optando-se por 

tratamento clínico-expectante (8%), laser (33%) ou anti-VEGF (13%). É de se ressaltar, 

portanto, a importância do ajuste clínico nestes casos, já que ele é imprescindível para 

a realização e obtenção de bons resultados dos procedimentos, especialmente o 

cirúrgico. 

Após a intervenção, 96% dos procedimentos propostos foram realizados em até 

quatro meses, havendo apenas um cancelamento cirúrgico. Pode-se dizer que esta 

boa evolução esteve relacionada ao preparo clínico mais ágil e efetivo realizado, bem 

como à conquista da colaboração dos pacientes com as atividades educativas. 

Para demonstrar o perfil diferenciado obtido com o programa, foi avaliada a 

evolução de um grupo de pacientes (controle), selecionados pela equipe de retina por 

apresentarem RDP com indicação de procedimento oftalmológico e, portanto, 

necessidade de avaliação e acompanhamento clínico. Diferentemente do grupo 

intervenção, os pacientes controles apresentavam melhor nível de escolaridade, maior 

tempo de diagnóstico de RD e faziam maior uso de dose média de insulina. 
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De 13 pacientes (54%) com indicação cirúrgica no grupo controle, apenas quatro 

realizaram o procedimento. O principal motivo para o cancelamento foi a falta de 

avaliação clínica pré-operatória (APA), correspondendo a 44% dos casos. Esse dado 

reflete bem a necessidade de se implantar um mecanismo que resolva esta distância 

temporal entre a necessidade de se realizar o procedimento oftalmológico e o ajuste 

clínico necessário para que ele se concretize. 

Ou seja, o índice de sucesso do grupo intervenção em relação ao grupo controle 

no que diz respeito à realização das cirurgias propostas, faz acreditar que este é outro 

parâmetro da efetividade e importância da proposta que foi concretizada. 

 

6. CONCLUSÕES 

A intervenção clínico-educativa elaborada e aplicada demonstrou ser um 

processo bastante eficaz para guiar o ajuste glicêmico intensivo e uma ferramenta 

poderosa para atender as necessidades da população com RD do HOS que carecem 

de suporte clínico. Após a análise dos dados coletados concluiu-se que a intervenção 

foi efetiva, tanto do ponto de vista clínico, quanto de melhora de conhecimento, 

entendimento, aderência e atividades frente à doença. Nem todos os pacientes 

atingiram as metas pré-estabelecidas no tempo estipulado para o acompanhamento, 

mas foram estes pacientes os que precisaram de maior ajuste de dose de insulina 

denotando defazagem no tratamento e necessidade de acesso mais precoce ao 

tratamento especializado. Provavelmente, se tivessem mais tempo de 

acompanhamento, conseguiriam atingir as metas. O menor número de cancelamento 

de procedimentos oftalmológicos agendados em relação ao grupo que não sofreu 

interveção demonstra que esta abordagem alternativa poderia transformar o destino de 

várias pessoas oferecendo suporte oportuno e eficaz, diminuindo o risco de progressão 

da RD. 

 

 



61 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Turner R, Holman R, Cull C. blood-glucose control with sulphonylureas or insulin 

compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 

diabetes (UKPDS 33). Lancet [Internet]. 1998;352(9131):837–53. Available from: 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Competenci

es/ORE_English.pdf\nhttp://discovery.ucl.ac.uk/1310755/ 

2. The DCCT Research Group. The Effect of Intensive Treatment of Diabetes on the 

Development and Progression of Long-Term Complications in Insulin-Dependents 

Diabetes Mellitus. N Engl J Med. 1993;329(14):977–86.  

3. Fong D, Aiello L, Gardner T, King G, Blankenship G, Cavallerano J, et al. Diabetic 

retinopathy. Diabetes Care [Internet]. 2003;vol 26(suppl 1):pp.S99–102. Available from: 

http://libweb.anglia.ac.uk 

4. Malerbi FK, Morales PH, Farah ME, Drummond KRG, Mattos TCL, Pinheiro AA, et al. 

Comparison between binocular indirect ophthalmoscopy and digital retinography for 

diabetic retinopathy screening: the multicenter Brazilian Type 1 Diabetes Study. 

Diabetol Metab Syndr [Internet]. BioMed Central; 2015;7(1):116. Available from: 

http://www.dmsjournal.com/content/7/1/116 

5. Viana L V., Leitao CB, Kramer CK, Zucatti  a. TN, Jezini DL, Felicio J, et al. Poor 

glycaemic control in Brazilian patients with type 2 diabetes attending the public 

healthcare system: a cross-sectional study. BMJ Open [Internet]. 2013;3(9):e003336–

e003336. Available from: http://bmjopen.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmjopen-2013-

003336 

6. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Atenção 

Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes Mellitus. 

Cadernos de Atenção Básica, n. 36. 2013. p. 162.  

7. Pimazoni-Netto A, Rodbard D, Zanella MT. Rapid improvement of glycemic control in 

type 2 diabetes using weekly intensive multifactorial interventions: structured glucose 

monitoring, patient education, and adjustment of therapy-a randomized controlled trial. 

Diabetes Technol Ther [Internet]. 2011 Oct [cited 2014 Apr 1];13(10):997–1004. 

Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3182678&tool=pmcentrez&re

ndertype=abstract 

8. Anderson RM, Funnell MM, Butler PM, Arnold MS, Fitzgerald JT, Feste CC. Patient 

empowerment: Results of a randomized controlled trial. Diabetes Care [Internet]. 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Competencies/ORE_English.pdf/nhttp:/discovery.ucl.ac.uk/1310755/
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Competencies/ORE_English.pdf/nhttp:/discovery.ucl.ac.uk/1310755/


62 
 

1995;18(7):943–9. Available from: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

0029016763&partnerID=tZOtx3y1 

9. Yau JWY, Rogers SL, Kawasaki R, Lamoureux EL, Kowalski JW, Bek T, et al. Global 

prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. Diabetes Care [Internet]. 2012 

Mar 1 [cited 2015 Mar 22];35(3):556–64. Available from: 

http://care.diabetesjournals.org/content/35/3/556.full 

10. Adolfo Milech et al. Diretrizes-Sbd-2015-2016 [Internet]. Ac Farmacêutica Ltda. 

2016. 348 p. Available from: 

http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf 

11. Cavalcanti N, Filho F, Urtiga RDD. Epidemiologia e diferenças regionais da 

retinopatia diabética em Pernambuco , Brasil. 2008;71(2):172–5.  

12. Rodrigues EB. Prevalência de retinopatia diabética na população portadora de 

diabetes mellitus tipo 2 do município de Luzerna - SC. 2010;73(1):259–65.  

13. Souza EV De, Souza NV De, Lourdes M De, Rodrigues V. Retinopatia diabética em 

pacientes de um programa de atendimento multidisciplinar do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto – USP. 2004;(3):433–6.  

14. Augusto C, Júnior M. Retinopatia diabética: estudo de uma associação de 

diabéticos. 1999;6(1):735–7.  

15. Matthews DR1, Stratton IM, Aldington SJ, Holman RR KEUPDSG. Risks of 

progression of retinopathy and vision loss related to tight blood pressure control in type 

2 diabetes mellitus: UKPDS 69. Arch Ophthalmol. 2004;122(11):1631–40.  

16. Egan  a, Byrne M. Effects of medical therapies on retinopathy progression in type 2 

diabetes. N Engl J Med [Internet]. 2010 Feb;363:233–44. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21465870 

17. Gray A, Raikou M, Mcguire A, Fenn P, Stevens R, Cull C, et al. Cost effectiveness 

of an intensive blood glucose control policy in patients with type 2 diabetes : economic 

analysis alongside randomised controlled trial ( UKPDS 41 ). 2000;  

18. ETDRS Research Group. Treatment techniques and clinical guidelines for 

photocoagulation of diabetic macular edema. Early Treatment Diabetic Retinopathy 

Study Report Number 2. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. 

Ophthalmology [Internet]. 1987;94(7):761–74. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3658348 

19. Beck RW, Bressler NM, Bressler SB, Edwards R, Iii FLF, Friedman SM, et al. 

Randomised Trial Evaluating Ranibizumab Plus Prompt or Deferred Laser or 



63 
 

Triamcinolone Plus Prompt Laser for Diabetic Macular Edema. Ophthalmology. 

2011;117(6):1064–77.  

20. 3rd FF. How effective are treatments for diabetic retinopathy? JAMA. 

1993;10(269):1290–1.  

21. Beetham WP. Visual Prognosis of Proliferating Diabetic. 1963;  

22. Caird FI, Burditt  a F, Draper GJ. Diabetic retinopathy. A further study of prognosis 

for vision. Diabetes [Internet]. 1968;17(3):121–3. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5638572 

23. Deckert T, Simonsen SE, Poulsen JE. Prognosis of proliferative retinopathy in 

juvenile diabetics. Diabetes [Internet]. 1967;16(10):728–33. Available from: 

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=med1

&AN=6066644 

24. No Authors Listed. Photocoagulation for diabetic macular edema. Early Treatment 

Diabetic Retinopathy Study report number 1. Early Treatment Diabetic Retinopathy 

Study research group. Arch Ophthalmol. 1985;103:1796–806.  

25. Powers M a., Bardsley J, Cypress M, Duker P, Funnell MM, Fischl  a. H, et al. 

Diabetes Self-management Education and Support in Type 2 Diabetes: A Joint Position 

Statement of the American Diabetes Association, the American Association of Diabetes 

Educators, and the Academy of Nutrition and Dietetics. Diabetes Educ [Internet]. 

2015;41(4):417–30. Available from: 

http://tde.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0145721715588904 

26. Stem MS, Blachley TS, Shtein RM, Herman WH, Gardner TW, Stein JD. Impact of 

diagnosing diabetic complications on future hemoglobin A1c levels. J Diabetes 

Complications [Internet]. Elsevier Inc.; 2015;1–6. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26747183 

27. Wagner H, Pizzimenti JJ, Daniel K, Pandya N, Hardigan PC. Eye on diabetes: a 

multidisciplinary patient education intervention. Diabetes Educ [Internet]. 

2009;34(1):84–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18267994 

28. Aiello LP, Cahill MT, Wong JUNS. Systemic Considerations in the Management of 

Diabetic Retinopathy. Design. 2001;9394(01).  

29. Welch G, et al. Comprehensive diabetes management program for poorly controlled 

hispanic type 2 patients at a community health center [Internet]. Diabetes Educator. 

SAGE Publications Inc. (2455 Teller Road, Thousand Oaks CA 91320, United States); 

2011. p. 680–8. Available from: 



64 
 

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=emed10&NEWS=N&AN

=21918206 

30. Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ. Translating the 

A1C Assay Into Estimated Average Glucose Values. Diabetes Care [Internet]. 

2008;31(8):1473–8. Available from: 

http://care.diabetesjournals.org/cgi/doi/10.2337/dc08-0545 

31. Michels MJ, Helena M, Coral C, Sakae TM, Damas TB, Furlanetto LM. Questionário 

de Atividades de Autocuidado com o Diabetes: tradução, adaptação e avaliação das 

propriedades psicométricas. 2010;  

32. Torres HC, Virginia A H, Schall VT. Validation of Diabetes Mellitus Knowledge 

(DKN-A) and Attitude (ATT-19) Questionnaires. Rev Saude Publica. 2005;39(6):906–

11.  

33. Fernandes OD, Von Worley A, Sperl-Hillen J, Beaton SJ, Lavin-Tompkins J, 

Glasrud P. Educator experience with the U.S. diabetes conversation map(R) education 

program in the journey for control of diabetes: The IDEA study. Diabetes Spectr. 

2010;23(3):194–8.  

34. Terap C, Tipo D, Sbd A. Posicionamento Oficial SBD Conduta Terapêutica no 

Diabetes Tipo 2 : Algoritmo SBD 2014. 2014;1–27. Available from: 

http://www.diabetes.org.br/images/pdf/conduta-terapeutica-no-dm2-algoritmo-sbd-2014-

versao-final-impressao.pdf 

35. Nalysnyk L, Hernandez-Medina M, Krishnarajah G. Glycaemic variability and 

complications in patients with diabetes mellitus: evidence from a systematic review of 

the literature. Diabetes, Obes Metab [Internet]. 2010;12(4):288–98. Available from: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1463-1326.2009.01160.x 

36. Kohnert K-D, Heinke P, Vogt L, Salzsieder E. Utility of different glycemic control 

metrics for optimizing management of diabetes. World J Diabetes [Internet]. 

2015;6(1):17–29. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4317309&tool=pmcentrez&re

ndertype=abstract 

37. Toobert DJ, Hampson SE, Glasgow RE. The Summary of Diabetes Self-Care. 

Diabetes Care J. 2000;23(7):943–50.  

38. Alena D, Lutkmeier R, Moraes MA De. Conhecimento sobre diabetes em pacientes 

internados por cardiopatias : pesquisa descritiva. 2014;12(2):1–10.  



65 
 

39. Rodrigues FFL, Zanetti ML, Santos MA Dos, Martins TA, Sousa VD, Teixeira 

CRDS. Conhecimento e atitudes: componentes para a educação em diabetes. Rev Lat 

Am Enfermagem [Internet]. 2009;17(4):468–73. Available from: 

http://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/4026 

40. SBD. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2014-15. AC 

FARMACEUTICA; 2015. 149-53 p.  

41. American Diabetes Association. Defining and Reporting Hypoglycemia in Diabetes. 

Diabetes Care [Internet]. 2005;28(5):1245–9. Available from: 

http://care.diabetesjournals.org/cgi/doi/10.2337/diacare.28.5.1245\nhttp://care.diabetesj

ournals.org/content/28/5/1245.short 

42. Bhavsar AR. Diabetic Retinopathy [Internet]. MedScape. 2015 [cited 2015 Oct 2]. 

Available from: http://emedicine.medscape.com/article/1225122-overview#a4 

43. Boudreaux ED, Bock B, O’Hea E. When an event sparks behavior change: An 

introduction to the sentinel event method of dynamic model building and its application 

to emergency medicine. Acad Emerg Med. 2012;19(3):329–35.  

44. A.C F, Z.M.A H, C.A.A  de B, I S, N.T.S F, G C, et al. Death from dengue fever as a 

sentinel event for evaluation of quality of healthcare: A case study in two municipalities 

in Northeast Brazil, 2008. Cad Saude Publica [Internet]. Fundacao Oswaldo Cruz 

(Avda. Brasil 4365, Rio De Janeiro 21045-900, Brazil); 2011;27(12):2373–85. Available 

from: 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v27n12/09.pdf\nhttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&

PAGE=reference&D=emed11&NEWS=N&AN=22218580 

45. Watson DS. Sentinel Events. AORN J. 2009;90(6):926–9.  

46. O’Hea E, Abar B, Bock B, Chapman G, Boudreaux ED. Understanding smoking 

after acute illness: An application of the sentinel event method. Psychol Heal. 

2015;30(8):879–96.  

47. Mendes ABV, Fittipaldi JAS, Neves RCS, Chacra AR, Moreira ED. Prevalence and 

correlates of inadequate glycaemic control: results from a nationwide survey in 6,671 

adults with diabetes in Brazil. Acta Diabetol [Internet]. 2010 Jun [cited 2014 Nov 

9];47(2):137–45. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2859160&tool=pmcentrez&re

ndertype=abstract 

48. Duckworth W, Abraira C, Moritz T, Reda D, Emanuele N, Reaven PD, et al. Glucose 

control and vascular complications in veterans with type 2 diabetes. N Engl J Med 



66 
 

[Internet]. 2009 Jan 8;360(2):129–39. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19092145 

49. The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group. Effects of 

Intensive Glucose Lowering in Type 2 Diabetes. [Internet]. 2008 [cited 2014 May 29]. 

Available from: http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa0802743 

50. Group TAC. Intensive Blood Glucose Control and Vascular Outcomes in Patients 

with Type 2 Diabetes. New Engl J …. 2008;358:2560–72.  

51. Rodriguez-Fontal M, Kerrison JB, Alfaro DV, Jablon EP. Metabolic control and 

diabetic retinopathy. Curr Diabetes Rev [Internet]. 2009;5(1):3–7. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19199891 

52. Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Follow-On (ACCORDION) Eye 

Study Group and the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Follow-On 

(ACCORDION) Study Group TA to CCR in DF-O (ACCORDION) ESG and the A to 

CCR in DF-O (ACCORDION) S. Persistent Effects of Intensive Glycemic Control on 

Retinopathy in Type 2 Diabetes in the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 

(ACCORD) Follow-On Study. Diabetes Care [Internet]. 2016;39(July):dc160024. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27289122 

53. Monnier L, Lapinski H, Colette C. Contributions of Fasting and Postprandial Plasma 

Glucose Increments To the Overall Diurnal Hyperglycaemia of Type 2 Diabetic Patients. 

Diabetes Care. 2003;26(3):881–5.  

54. Gomes MB, Cobas R a, Matheus AS, Tannus LR, Negrato CA, Rodacki M, et al. 

Regional differences in clinical care among patients with type 1 diabetes in Brazil: 

Brazilian Type 1 Diabetes Study Group. Diabetol Metab Syndr [Internet]. 2012 Jan 

[cited 2014 May 19];4(1):44. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3538646&tool=pmcentrez&re

ndertype=abstract 

55. Campos IR. Perfil de pacientes diabéticos inscritos em ambulatório de retina de 

hospital especializado em oftalmologia de Sorocaba-SP: contribuição para educação 

em saúde. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde; 2015.  

56. National Eye Health Education Program. Making Vision a Health Priority [Internet]. 

2004 [cited 2015 Oct 4]. Available from: https://nei.nih.gov/sites/default/files/NEHEP-

pdfs/SummaryToplineReport16_DiabetesCombined_5-3.pdf 

 



67 
 

Avaliação econômica do ajuste clínico oportuno e intensivo inserido no processo 

de atendimento oftalmológico especializado de pacientes com retinopatia 

diabética 

 

1. INTRODUÇÃO 

A retinopatia diabética (RD), complicação bastante prevalente (24 a 39% dos 

pacientes com diabetes, no Brasil) 1 – 4 pode ser evitada com diagnóstico precoce, 

controle adequado da glicemia, pressão arterial e lípides5 e realização de intervenções 

oftalmológicas oportunas. Até em estágios mais avançados, o controle de seus fatores 

de risco pode retardar ou reverter a complicação 6, 7. Mesmo assim, a RD é uma das 

causas mais comuns de cegueira em indivíduos em idade produtiva 6, 7. Por vezes, são 

necessários procedimentos oftalmológicos, como a cirurgia, que terá condições mais 

seguras para sua realização e maior taxa de sucesso se houver um bom controle 

clínico 8 – 10, ou seja, o acesso a uma equipe de saúde que proporcione suporte clínico, 

diagnóstico e intervenção precoces poderia minimizar as consequências do diabetes na 

visão.        

No município de Sorocaba, pacientes diabéticos da rede pública que necessitam 

de avaliação de RD são encaminhados para o ambulatório de retina do Hospital 

Oftalmológico de Sorocaba, SP (HOS), hospital especializado e única referência no 

Departamento Regional de Saúde (DRS) XVI. Aqueles com controle metabólico 

inadequado são contrarreferenciados às Unidades Básica de Saúde (UBS) de origem, 

o que gera atraso no atendimento e na intervenção terapêutica. Por conta disso, muitos 

não conseguem realizar os procedimentos indicados de forma oportuna e podem ter 

progressão de sua doença, culminando com a cegueira. Esse tempo perdido é precioso 

pois 5% dos pacientes com RD não proliferativa leve (RDNP leve), 27% com RDNP 

moderada e 50% com RDNP grave, sem cuidados clínicos adequados, irão evoluir para 

retinopatia proliferativa (RDP) em um ano. Mais de 50% dos pacientes com RDP não 

tratados podem evoluir para cegueira em 5 anos 11 – 13. Já o edema macular (EM), em 

qualquer fase da RD, deve ser tratado rapidamente, ao menos, com laser 14. 
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Como o HOS é instituição de referência que atende grande região do Estado de 

São Paulo (48 municípios), é grande a demanda por consultas, assim como a 

concentração de casos de maior gravidade e alta complexidade, panorama típico de 

centros de referência da rede pública. Este cenário, por si só, poderia comprometer a 

resolutividade do quadro oftalmológico. Além disso, quando há a necessidade de ajuste 

clínico antes da realização dos procedimentos, em especial os cirúrgicos, incorre-se em 

outros custos sociais e econômicos já que há maior demora e necessidade de novas 

consultas, exames e mudanças de conduta.  

O mau controle glicêmico e da hipertensão, bem como a dificuldade em realizar 

a avaliação clínica pré-operatória, constam da lista de motivos de cancelamentos 

cirúrgicos da instituição. Além disso, um bom controle clínico pode diminuir a evolução 

da retinopatia diabética, o que, por si só, justificaria a implantação de um programa de 

ajuste clínico intensivo para esta população, com controle do diabetes mellitus (DM) e 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), bem como avaliação pré-operatória adequada. Tal 

programa poderia evitar atraso nas tomadas de conduta, além de diminuir o prejuízo 

econômico para a instituição decorrente de cancelamentos dos procedimentos 

oftalmológicos propostos. 

Portanto, é importante uma análise de custo-efetividade da implantação de um 

programa de ajuste clínico oportuno e intensivo inserido no processo de atendimento 

oftalmológico especializado de pacientes com retinopatia diabética, face à alternativa do 

mesmo ajuste efetuado na UBS (após o contrarreferenciamento). 

Tendo como pano de fundo o cenário exposto e o panorama esperado de um 

centro de referência de saúde pública foi delineada a criação de um serviço de 

atendimento clínico voltado ao ajuste metabólico intensivo e cuidadoso com suporte da 

educação em diabetes (ED), apendicular a um centro especializado e de referência em 

oftalmologia. Esse novo processo foi testado e, sua avaliação custo-efetividade face à 

alternativa do mesmo processo em uma UBS é o objetivo desse trabalho. 
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2. OBJETIVO 

Efetuar avaliação econômica do ajuste clínico de pacientes com Diabetes 

Mellitus feito em unidades de atenção básica ante a alternativa de ajuste clínico 

oportuno e intensivo inserido no processo de atendimento oftalmológico especializado. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

A implementação de um programa de atendimento clínico e controle intensivo em 

diabetes com suporte de educação em diabetes inserido no ambulatório de retina de 

centro de referência especializado do Sistema Público de Saúde fez parte de um estudo 

descritivo, analítico, transversal e quantitativo aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Oftalmológico de Sorocaba / SP (CAAE 32784014.7.0000.0088) e 

desenvolvido entre junho de 2014 e setembro de 2015. 

Neste estudo, houve um grupo que sofreu intervenção clínico-educativa (n = 24) e 

outro grupo, chamado controle (n = 24) do qual avaliou-se os dados obtidos em 

prontuários. Ambos apresentavam características clínicas e oftalmológicas similares. 

Além de avaliar e constatar a eficaz resposta à intervenção realizada no primeiro grupo, 

procurou-se comparar a evolução do quadro oftalmológico dos dois grupos quanto a 

realização dos procedimentos indicados pela equipe de retina, constatando-se diferença 

significante em favor do grupo intervenção. 

O programa de ajuste clínico consistiu de quatro atendimentos individuais em 

quatro semanas consecutivas, realizados pelo mesmo endocrinologista com suporte de 

educação em diabetes dirigido por nutricionista educadora em diabetes, por meio de 

atividade em grupo de uma hora com auxílio da ferramenta “Mapas de Conversação”™, 

em dois momentos: na primeira e terceira semanas. O médico promoveu ajustes 

terapêuticos baseados na avaliação clínica e análise de mapa de automonitorização 

glicêmica estruturado, orientado de forma a serem registradas as glicemias prévias ao 

café da manhã, almoço e jantar e de duas horas após estas refeições, além da glicemia 

da madrugada dos três dias intercalados que antecediam o atendimento. Foram 
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totalizadas 21 medidas de glicemia capilar por semana, por paciente. Este programa 

seguiu e adaptou modelo de atendimento já aplicado com eficácia e passível de 

reprodução 15. 

Além da avaliação clínica e dos mapas de glicemia, avaliou-se o grau de 

entendimento e enfrentamento do DM por meio da aplicação de três questionários no 

contato inicial e ao final: Teste de Conhecimento, ATT19 (Diabetes Attitudes 

Questionnaires) e QAD (Questionário de Autocuidados com o Diabetes). 

Pacientes com RD que necessitavam de controle clínico, habitualmente realizado 

na UBS de origem do diabético, eram encaminhados do ambulatório de retina do HOS 

para este programa seguindo os seguintes critérios de encaminhamento, ressaltando-se 

que a prioridade foi dada para aqueles com maior pontuação: 

4. Urgência oftalmológica – RDP e/ou EM: 3 pontos; 

5. Hemoglobina glicada (HbA1c) > 8,0 %: 1 ponto; 

6. Pressão arterial (PA) >140 x 90 mmHg: 1 ponto. 

Ao encaminhá-los, a equipe de oftalmologia já solicitava ao serviço de saúde de 

origem a coleta dos seguintes exames laboratoriais: glicemia de jejum, hemoglobina 

glicada, colesterol total e frações, triglicérides, TGP (transaminase glutâmico pirúvica), 

creatinina, potássio, hemograma, urina I, TSH (hormônio estimulador da tireóide) e 

microalbuminúria em amostra isolada. 

 Após a intervenção clínico-educativa, foi comprovada que o programa se mostrou 

efetivo na correção do mau controle clínico dos pacientes estudados, atingindo as metas 

de bom controle estabelecidas para esta população. Além disso, houve incremento nos 

parâmetros de conhecimento sobre a doença, aderência ao tratamento e atitudes frente 

ao DM que pode ser reflexo do suporte de ED. Pacientes submetidos ao programa 

tiveram maior taxa de realização de procedimentos agendados quando comparados 

com população semelhante atendida no mesmo ambulatório de retina (96% versus 48% 

para todos procedimentos e 91% versus 31% para cirurgias). 
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A intervenção proposta ofereceu suporte clínico oportuno a estes pacientes com 

benefícios imediatos (melhor condição clínica para realização de procedimento cirúrgico, 

por exemplo). 

O objetivo desse trabalho é a avaliação econômico da implantação de um 

programa de ajuste clínico oportuno e intensivo inserido no processo de atendimento 

oftalmológico especializado de pacientes com retinopatia diabética, face à alternativa 

do mesmo ajuste efetuado na UBS. 

Segundo Greenhalgh (p. 177) 16, “uma análise econômica pode ser definida 

como aquela que envolve o uso de técnicas analíticas para definir opções na alocação 

de recursos”. Dentro os quatro tipos de análise econômica definidos por Greenhalgh 

(p.179)16 (minimização de custos, custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício) a 

mais aderente ao propósito desse trabalho é a análise custo-efetividade, que é usada 

para comparação de dois tratamentos, quando “o efeito das intervenções pode ser 

expresso em termos de uma variável principal”, no caso a realização ou não do 

procedimento oftalmológico (geral ou cirúrgico). 

Segundo ISPOR (p. 38)17, a “Análise de Custo-Efetividade é um método 

sistemático de comparação de dois ou mais programas alternativos pela medição dos 

custos e consequências de cada um”. As consequências (resultados de saúde) dos 

programas comparados “devem ser medidas nas mesmas unidades comuns”, como, 

por exemplo, casos prevenidos, pacientes melhorados etc. Quando houver dois 

programas alternativos, compara-se a razão entre o custo e o efeito de ambos, 

optando-se pela menor razão. 

A análise de custo-efetividade pode ser feita a partir de diferentes perspectivas, 

em função da necessidade dos tomadores de decisão. “A perspectiva mais abrangente 

é a perspectiva social, na qual todos os custos são incluídos, não importando sobre 

quem eles incidem” (p. 40)17 e não apenas os custos de uma perspectiva de um 

pagador particular, como, por exemplo, os planos de saúde, os hospitais, ou o próprio 

paciente. Uma perspectiva restrita, como a de um pagador privado, por exemplo, pode 



72 
 

não ser a melhor solução global para o sistema de saúde, ou seja, “pode ser custo-

efetivo para um pagador privado descarregar os custos e problemas sobre alguma 

outra parte do sistema”(60). A intervenção na assistência à saúde é, segundo a ISPOR 

(p. 123) 17, “um termo amplo usado para descrever qualquer ação planejada para 

exercer um impacto sobre uma enfermidade ou doença em um indivíduo ou uma 

população, que pode ter a forma de um programa, uma política, uma medida ou uma 

atividade”. Assim, pode-se questionar se é conveniente, no curso de uma intervenção 

em centro de referência especializado, que um paciente necessitado de ajuste clínico 

seja contrarreferenciado para o nível primário para (muito) posteriormente, retomar seu 

tratamento. 

Antes de avaliar o custo de cada processo de ajuste clínico (UBS ou serviço 

especializado), foi necessário conhecer detalhadamente cada um deles, por meio do 

mapeamento das atividades, com seus respectivos custos. Para o mapeamento, 

utilizou-se uma notação de desenho de processos/atividades chamada BPMN 

(Business Process Modeling Notation), aceita como padrão pelo mercado 18. Por meio 

de dados fornecidos pela Secretaria de Saúde Municipal de Sorocaba e pelo HOS foi 

possível estabelecer as linhas gerais destes processos além dos custos envolvidos em 

cada uma de suas atividades. Para esta análise foram elencados os custos de consulta 

médica, atividade de educação em diabetes e automonitoramento glicêmico. 

Um método efetivo de apuração de custos é o Activity Based Costing (ABC), que 

considera a empresa formada por um conjunto de atividades (processos). As atividades 

são unidades de trabalho com objetivo específico. A lógica do ABC é que são as 

atividades que consomem recurso, não os produtos. O custeio das atividades no 

sistema ABC é feito não por rateios (baseado em volumes), mas nos direcionadores de 

custos ou causadores de custos 19. Este método foi utilizado para apuração do custo de 

cada intervenção: ajuste clínico oportuno e intensivo, inserido no processo de 

atendimento oftalmológico especializado versus o ajuste feito na UBS. A análise 

comparou os custos de cada processo, incluindo os desfechos associados 

(procedimento exitoso ou não). 
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A análise econômica buscou corroborar a hipótese de que o ajuste clínico feito 

na unidade especializada pode ser mais custo-efetivo. Se a opção atual, de ajuste na 

UBS, for mais barata, torna-se necessário mostrar uma diferença significativa de 

efetividade em relação ao modelo proposto. Para a análise econômica do projeto foi 

utilizado o método de custo – efetividade, no qual o desfecho importante é 

unidimensional, ou seja, a variável envolvida é a impossibilidade ou não de execução 

do procedimento oftalmológico proposto. A comparação da razão dos custos pelos 

desfechos mostrou o custo efetivo das alternativas, ou seja, quanto custa efetivamente 

cada ajuste clínico realizado. 

 

4. RESULTADOS 

Foram avaliados os fluxos e custos associados a cada uma das alternativas 

analisadas, quais sejam, o ajuste clínico na unidade de atenção básica ou no serviço 

especializado. A comparação foi feita a partir dos fluxos alternativos, com as 

probabilidades de repetições de cada conjunto de atividades e respectivos custos.  

Nas figuras 1 e 2, observa-se, por meio da modelagem do processo, o caminho 

percorrido pelo paciente diabético com retinopatia atendido no SUS. 
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Figura 1: Fluxo do paciente diabético submetido a ajuste clínico realizado na UBS – 

Parte 1 

 

Figura 2: Fluxo do paciente diabético submetido a ajuste clínico realizado na UBS – 

Parte 2 
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A figura 3 mostra o fluxo do paciente submetido a ajuste clínico no serviço 

especializado: 

 

Figura 3: Fluxo do paciente submetido a ajuste clínico no serviço especializado 

 

No modelo proposto, não existe mais o encaminhamento para a UBS para o 

ajuste clínico. Assim, o levantamento dos custos para a análise econômica será feito 
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apenas dos fluxos alternativos e respectivos desfechos, e não das atividades que serão 

comuns aos dois processos.  

O valor pago pelos serviços médicos e de enfermagem (educadora em diabetes) 

foram baseados no valor atualmente repassado do SUS pela Prefeitura Municipal de 

Sorocaba para estes profissionais. O médico recebe R$ 74,33 por hora de 

atendimento. Atendendo três pacientes por hora, como ocorre no programa de ajuste 

intensivo, deverá receber R$ 24,77 por paciente. A enfermeira recebe R$ 24,40 por 

hora de trabalho. As reuniões de grupo realizadas no programa duram uma hora e 

atendem, em média, cinco pacientes, ou seja, a enfermeira receberá R$ 4,82 para cada 

paciente que participa da reunião. 

O valor empenhado na realização do automonitoramento glicêmico (AMG), 

também foi calculado a partir do valor gasto pela Prefeitura Municipal de Sorocaba com 

os monitores de glicemia capilar, tiras reagentes e lancetas. Cada paciente utilizou 21 

tiras reagentes e três lancetas por semana, a um custo de R$ 0,42 e R$ 0,40, cada, 

somando total de R$ 10,02 por paciente por semana. A Prefeitura Municipal de 

Sorocaba, ao comprar as tiras reagentes, recebe do fornecedor os monitores de 

glicemia. 

A tabela 15 mostra o resumo dos custos unitários de cada atividade relacionada 

nos fluxos de ajuste clínico. 

TABELA 15 - Custos unitários das atividades e frequência mínima de repetição 

na execução de ajuste clínico na atenção primária (1) e no serviço especializado (2). 

Atividade Custo por paciente 

(em reais) 

Alternativa 

   1       2 

Consulta médica 24,77 3 4 

Reunião de Educação em Diabetes 4,82 0 2 

Automonitoramento glicêmico 10,02 0 3 

1: ajuste clínico realizado na atenção primária; 

2: ajuste clínico realizado no serviço especializado. 
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Na Tabela 16 estão demonstrados os custos envolvidos na realização dos 

exames laboratoriais solicitados no programa de ajuste clínico no HOS. 

TABELA 16 - Relação dos exames laboratoriais coletados no programa de 

ajuste clínico no HOS e seus respectivos valores segundo Tabela Unificada do SUS 

2016 (SIGTAP) 20. 

Exame Laboratorial Custo (em reais) 

Glicemia de jejum 1,85 

Hemoglobina glicosilada 7,86 

Colesterol total 1,85 

Colesterol HDL 3,51 

Triglicérides 3,51 

TGP 2,01 

Creatininia 1,85 

Potássio 1,85 

Hemograma completo 4,11 

Urina I 3,70 

Microalbuminúria (am. isolada) 8,12 

TSH 8,96 

 TOTAL  51,03 

HDL: High Density Lipoprotein; TGP: transaminase glutâmico-pirúvica; TSH: 

hormônio tireoestimulante. 

O custo médio calculado com valores de mercado (revisado em março de 2016 

em sites de compra) envolvido com a montagem e manutenção da sala de atendimento 

e de reunião no programa de ajuste clínico no HOS está resumido na tabela 17. 
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TABELA 17 - Custo médio de montagem das salas de atendimento e de reunião 

no programa de ajuste clínico do HOS. 

 Quantidade Valor unitário 

(R$) 

Total 

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS    

Balança 1 un. 1500,00 1500,00 

Esfigmomanômetro 1 un. 150,00 150,00 

Estetoscópio 1 un. 100,00 100,00 

Fita métrica 1 un. 5,0 5,00 

Mesas 2 un. 150,00 300,00 

Cadeiras 11 un. 88,00 880,00 

Armário 1 un. 150,00 150,00 

Computador 1 un. 2000,00 2000,00 

Impressora 1 un. 180,00 180,00 

SUB-TOTAL    5.265,00 

ESCRITÓRIO    

Papel sulfite (500 fls) 1 pct. 20,00 20,00 

Envelopes 10 un. 0,50 5,00 

Cartucho 8 un. 50,00 400,00 

Canetas 20 un. 1,00 20,00 

SUB-TOTAL   445,00 

A capacidade de atendimento de uma estrutura com um médico, atendendo 80 

horas/mês é de 240 pacientes (3 pacientes/hora). Assim, o consumo de material de 

escritório, rateado pela quantidade de pacientes, resulta em R$ 1,85 / paciente. 

No caso dos equipamentos, considerando-se uma vida útil média de quatro anos, 

o custo mensal de depreciação é de R$ 109,69 (R$ 5.265,00 / 48 meses), resultando 

em R$ 0,46 / paciente. 

Baseado nos fluxos do paciente do tratamento da RD, com ajuste clínico na UBS 

ou feito na unidade especializada, e nos custos unitários de cada tipo de atividade 
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(quem realiza e o que faz) executadas nesses fluxos, apuraram-se os custos totais e 

tempo médio decorrido para cada alternativa, como se vê na tabela 18, supondo que o 

paciente passe apenas uma vez pelo ciclo (como ocorreu no programa do estudo). 

Tabela 18: Custos totais de um ciclo no processo de ajuste clínico dependente do 

local realizado. 

Local do ajuste clínico Total (em reais) Δt médio (em meses) 

UBS 74,30 5 

Unidade especializada 138,99 1,2 

Δt: tempo; UBS: Unidade Básica de Saúde 

Nos cálculos já apresentados, não foram computados os custos da perda social e 

econômica causada pelo tempo gasto até a decisão pela realização do procedimento, 

mas que estão afetando o custo-efetivo, pois impactam diretamente na variável de 

desfecho, ou seja, quanto maior o tempo gasto até o agendamento do procedimento, 

maior a chance de não realização deste. 

As efetividades das alternativas foram calculadas em função do percentual de 

pacientes que realizaram o procedimento. O programa de ajuste intensivo propiciou aos 

pacientes maior taxa de realização de procedimentos oftalmológicos indicados e 

agendados (96% vs 48%; p=0,00 para todos procedimentos e 91% vs 31%; p=0,00 para 

cirurgias), quando comparados com população semelhante atendida no mesmo 

ambulatório de retina, mas com o ajuste realizado em UBS. 

As tabelas 19 e 20 a seguir mostram a análise de custo-efetividade das 

alternativas discutidas neste trabalho. 
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Tabela 19 - Análise de custo-efetividade das alternativas de ajuste clínico 

considerando os procedimentos oftalmológicos indicados em geral, realizadas na UBS 

ou no Serviço especializado. 

Local Custo 

(R$) 

Efetividade 

(% de pacientes que 

realizam o 

procedimento) 

Razão 

Custo-Efetividade 

(R$) 

UBS 74,30 48% 154,79 

Serviço 

especializado 

138,99 96% 144,78 

* procedimentos oftalmológicos indicados em geral 

Considerando como desfecho a realização de procedimentos oftalmológicos 

indicados em geral, na alternativa UBS temos que o custo unitário efetivo, em função da 

efetividade de apenas 48% é de R$ 154,79 (R$ 74,30 / 48%). Na alternativa Serviço 

Especializado, em função da alta efetividade, de 96%, temos que o custo unitário efetivo 

é de R$ 144,78 (R$ 138,99 / 96%). Isso significa que o custo unitário efetivo de fazer o 

ajuste na UBS é R$ 10,01 maior que fazê-lo no Serviço Especializado. 

Tabela 20: Análise de custo-efetividade das alternativas de ajuste clínico 

considerando os procedimentos cirúrgicos indicados, realizadas na UBS ou no Serviço 

especializado. 

Local Custo 

(R$) 

Efetividade 

(% de pacientes que 

realizam o 

procedimento) 

Razão 

Custo-Efetividade 

(R$) 

UBS 74,30 31% 239,68 

Serviço 

especializado 

138,99 91% 152,74 

* procedimentos oftalmológicos cirúrgicos indicados 
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Considerando como desfecho a realização do procedimento cirúrgico, na 

alternativa UBS temos que o custo unitário efetivo, em função da efetividade de apenas 

31% é de R$ 239,68 (R$ 74,30 / 31%). Na alternativa Serviço Especializado, em função 

da alta efetividade, de 91%, temos que o custo unitário efetivo é de R$ 152,74 (R$ 

138,99 / 91%). Isso significa que o custo unitário efetivo de fazer o ajuste na UBS é R$ 

86,94 maior que fazê-lo no Serviço Especializado. 

 

5. DISCUSSÃO 

A análise mostra que o ajuste clínico feito no Serviço Especializado é mais 

efetivo do que aquele realizado na UBS. Apenas este dado deveria ser suficientemente 

significante para provocar mudanças nos processos de gestão em saúde, porém, 

analisando-se o fluxo do paciente em ambas as alternativas de realização do ajuste 

clínico, observou-se, também, que o ajuste realizado no serviço especializado, além de 

ser mais efetivo, ocorre em menor espaço de tempo (1,2 mês versus 5 meses), o que 

pode contribuir com a maior efetividade desta alternativa. Isto poderia agilizar a 

resolução das condutas oftalmológicas e melhorar o prognóstico dessa complicação do 

DM nesta população, bem como racionalizar os custos destes tratamentos. Oferecer 

este ajuste em outros níveis de atenção à saúde, além do primário, pode ser oportuno 

e viável do ponto de vista clínico e econômico. 

 A diagramação dos fluxos de atendimento do paciente com RD através da 

modelagem de processo facilitou visualização e análise dos custos de cada atividade. 

Todo cálculo foi baseado na suposição de que o paciente percorra o ciclo de ajuste 

clínico apenas uma vez, como ocorreu com os pacientes do programa do estudo. É de 

se imaginar que, pelo menor índice de efetividade e, talvez, resolutividade, a alternativa 

disponibilizada atualmente na UBS poderia gerar outras passagens pelo ciclo, o que 

pioraria a relação custo-efetividade já benéfica para a alternativa do estudo. 

Merece destaque o alto índice de procedimentos cancelados dentre os pacientes 

que fazem o ajuste clínico na UBS, significantemente maior que dentre os pacientes do 
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programa, item importante que favorece a diferença entre os dois métodos. As perdas 

pessoais, sociais e as causadas para a Instituição decorrentes dos cancelamentos de 

procedimentos, também devem ser consideradas ao se analisar a importância da 

instalação de um programa como o proposto por este estudo. É de se imaginar que um 

estudo Qaly possa contribuir para esta hipótese. 

 

6. CONCLUSÕES 

Um programa de ajuste clínico intensivo oferecido em serviço especializado 

como alternativa ao atualmente oferecido em UBS tem melhor relação custo-

efetividade, transcorre em menor espaço de tempo e pode minimizar as perdas 

pessoais, sociais e institucionais decorrentes da evolução da RD, muitas vezes 

relacionada ao mau controle clínico. O momento em que o paciente se apresenta com 

uma complicação crônica e importante do DM precisa ser capitalizado tanto do ponto 

de vista econômico quanto clínico. 
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3. CONCLUSÕES FINAIS 

 

Houve exito na criação e execução de um programa multiprofissional de ajuste 

clínico intensivo com suporte de educação em diabetes aos pacientes com retinopatia 

diabética atendidos no Hospital Oftalmológico de Sorocaba inspirado em modelo de 

atendimento previamente descrito. 

A melhora dos parâmetros clínicos e educativos foi significante entre os 

indivíduos que sofreram a intervenção quando comparados com indivíduos do grupo 

controle. 

A efetividade da intervenção se refletiu na diferença significante entre os grupos 

do índice de realização de procedimentos oftalmológicos propostos levando a crer que 

o programa interferiu positivamente na evolução do qudro oftalmológico já instalado. 

Analisando-se ainda a relação de custo–efetividade, observou-se grande 

vantagem para a alternativa de ajuste clínico oportuno e intensivo, inserido no processo 

de atendimento oftalmológico especializado. 
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APÊNDICE I: Educação em Diabetes como Suporte para o Ajuste Clínico Intensivo em 

Pacientes com Retinopatia Diabética Atendidos em Centro de Referência do SUS 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “Educação em Diabetes como 

Suporte para o Ajuste Clínico Intensivo em Pacientes com Retinopatia Diabética de Centro de 

Referência do SUS”, realizada pelo Hospital Oftalmológico de Sorocaba – BOS, cujo objetivo é 

efetuar controle clínico (glicemia, pressão arterial e colesterol) e aprimorar o entendimento sobre 

o diabetes nos pacientes portadores de lesão de retina com indicação de cirurgia ou outro 

procedimento oftalmológico a fim de torná-los aptos a submissão do mesmo, melhorar a 

progressão desta complicação do diabetes e dar condições para manutenção posterior da melhora 

do controle clínico. 

 

O participante deverá comparecer uma vez por semana, por 4 semanas, sempre nas 

terças-feiras, ao centro de pesquisa do Hospital Oftalmológico onde vai: 

1. Participar de reunião com duração de 1h, onde se discutirá o tema Educação em 

Diabetes onde serão abordados temas sobre o manejo da doença: Como o corpo e a 

diabetes funcionam, incluindo a função metabólica das pessoas com e sem diabetes, 

fatores de risco e complicações em longo prazo; tratamento com medicamentos, os 

fatores de risco que as pessoas podem controlar e também maneiras de 

monitoramento e controle das taxas de glicose; o começo do tratamento com as 

insulinas, incluindo o porquê a insulina é necessária para o pessoas com diabetes tipo 

2. Locais de aplicação, preparação da insulina, lidando com a hipoglicemia. 

2. Entrar em contato com endocrinologista para avaliação médica: peso, cintura 

abdominal, pressão arterial, glicemia capilar, entre outras medidas e ajuste de 

conduta. Sempre que retornar às consultas deverá trazer mapa de contole das 

glicemias capilares (7 vezes ao dia) dos últimos 3 (três) dias anteriores à consulta. 
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Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo recusar-

se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus ou 

prejuízo à sua pessoa. Também é importante ressaltar que devemos ter cuidado com ajustes 

bruscos em diabéticos de longa data, com complicações crônicas, como a retinopatia, e em 

idosos, devido ao risco de hipoglicemia e eventos cardiovasculares. Para tanto, as metas não 

deverão ser tão rigorosas. 

 

Declaramos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa 

cujos dados serão tratados com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a 

sua identidade. 

 

No caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, favor contatar 

AMBULATÓRIO DE DIABETES 

Hospital Oftalmológico de Sorocaba. 

Rua Nabeck Shiroma, 210. Jardim Emília. SOROCABA/SP. CEP 18.031-060. 

Telefone: (15) 3212-7074 | E-mail: diabetesbos@bol.com.br 

 

Maurício Aguiar de Paula       

Pesquisador Responsável                                                   

RG: 19.839.671 CRM: 82494/SP                     

 

 

Eu, _____________________________________ , tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.   

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Data:___________________ 
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APÊNDICE II: Carta de Adendo 
 
 
À Coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 
Hospital Oftalmológico de Sorocaba 
 
Tipo de alteração: Adendo 
Projeto de Pesquisa: Educação em Diabetes (ED) como suporte para o ajuste clínico 
intensivo em pacientes com Retinopatia Diabética(RD) atendidos em Centro de 
Referência do SUS 
Responsável pelo projeto: Maurício Aguiar de Paula (Pesquisador responsável) e 
Maria Helena Senger (Orientadora) 
Autores: os mesmos 
Processo CEP: 918.104    
CAAE: 32784014.7.0000.0088 
 
 

Faço o pedido de adendo ao Material e Métodos do projeto de pesquisa 

supracitado. Tal solicitação se faz necessária pelo seguinte motivo: 

Durante a realização do projeto, coletei dados de 30 sujeitos de pesquisa 

seguindo todas as recomendações do CEP. Ao final, surgiu a necessidade de termos 

um grupo semelhante ao investigado que não tenha sofrido a intervenção do programa 

de ajuste do diabetes e que também esteja em acompanhamento no HOS para 

comparar os perfis clínicos entre eles. A coleta dos dados destes sujeitos será 

realizada em prontuários de pacientes que estejam em situação médica semelhante 

aos da minha investigação e que tenham mais de um ano de acompanhamento no 

ambulatório de retina do HOS. A intenção é resumir a evolução de um paciente típico 

do sistema e registrar o mapeamento de retina inicial e atual, para comparar com os 

resultados obtidos com os sujeitos do meu projeto de pesquisa. 

Como se tratará de revisão de prontuários, solicito a dispensa de aplicação de 

Termo de Consentimento, mas com o adendo do Termo de Confidencialidade em 

anexo. 

Sorocaba, 15 de junho de 2015 
Atenciosamente,  

 
 

___________________________________ 
Maurício Aguiar de Paula 
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APÊNDICE III: ENCAMINHAMENTO AO AMBULATÓRIO DE DIABETES 
 
 

Nome, idade 

DIABETES: 

Tempo de diagnóstico diabetes: [   ] < 5 anos   [   ] entre 5 e 10 anos   [   ] > 10 anos 

O paciente reconhece 

1. Que a retinopatia é uma complicação do diabetes? [   ] s   [   ] n 

2. Que o ajuste da glicemia e da pressão podem melhorar seu prognóstico? [   ] s   [   ] n 

Motivo de encaminhamento ao amb. DIABETES 

 URGÊNCIA OFTALMOLÓGICA (3 pts) [   ] s   [   ] n 

 HbA1c > 8,0% (1 pt)                              [   ] s   [   ] n 

 PRESSÃO ARTERIAL > 14 X 9 (1 pt)     [   ] s   [   ] n 

OFTALMO: 

Motivo do encaminhamento ao BOS [   ] exame  [   ] procedimento 

Sintomas iniciais: 

Já havia realizado algum procedimento em retina anteriormente? [   ] s   [   ] n 

Tempo decorrido entre encaminhamento e primeira consulta no BOS: 

Diagnóstico Oftalmológico: 

Tempo de diagnóstico de retinopatia: 

Realizava FO de rotina? [   ] s   [   ] n 

Diagnóstico de retinopatia no primeiro exame? [   ] s   [   ] n 

Diagnóstico: no BOS [   ] na origem [   ] 

Diagnóstico do encaminhamento confere com o achado no BOS? [   ] s   [   ] n 

Conduta provável: 
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APÊNDICE IV: À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) 

 

O(a) Sr(a)__________________________________________________________________________ 

está em acompanhamento no Banco de Olhos de Sorocaba por retinopatia diabética. 

Recentemente, pela alta demanda em nosso ambulatório e a dificuldade em ajustar seu controle 

metabólico, situações que atrasam a realização dos procedimentos e aumentam as taxas de suspensão e 

de insucesso dos mesmos, criamos um atendimento para controle clínico intensivo integrado ao serviço 

de oftalmologia para casos mais urgentes. 

Para esse atendimento necessitamos da valiosa colaboração da UBS de referência a qual agradecemos 

antecipadamente. 

Para este(a) paciente, em especial, solicitamos a gentileza de: 

 Fornecer glucosímetro (aparelho de glicemia capilar) 

 Manter o fornecimento de tiras e lancetas, 

 Solicitar os seguintes exames: glicemia de jejum, hemoglobina glicada, creatinina, potásio, 

hemograma, urina I, colesterol total e frações, triglicérides, ácido úrico, microalbuminúria 

amostra isolada, TSH, TGP e ECG. 

Ao final deste acompanhamento, receberão o relatório dos procedimentos e ajustes realizados 

Atenciosamente, 

 

À pedido de: 
Dr Maurício Aguiar de Paula. 
Endocrinologista. CRM 82494. 
Ambulatório de Controle Clínico Intensivo 
 

Para preenchimento na Unidade de Origem (UBS) 

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM 

 A cessão de glicosímetro 

 Entrega de tiras reagentes 

 Realização dos exames acima citados 
 

Data___/___/___ Assinatura e Carimbo__________________________ 
Funcionário Responsável na UBS 

 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
Este documento deverá ser devolvido ao paciente, assinado e carimbado por um responsável pela 
autorização dos citados procedimentos. 
O paciente deverá trazer este documento para que seja anexado ao prontuário de atendimento. 
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APÊNDICE V: TESTE DE CONHECIMENTO EM DIABETES 
NOME:_____________________________________________________ DATA ___ | ___ | ___ 
1. Quem monitora a glicemia com frequência tem melhor controle do diabetes.  

[ 1 ] verdadeiro   [ 0 ] falso   [ 0 ] não sei 
2. Hemoglobina glicada é um exame importante para o controle do diabetes 

[ 1 ] verdadeiro   [ 0 ] falso   [ 0 ] não sei 

3. Quais são os valores de glicemia que você deve manter antes de comer? 

[ 0 ] menor que 100   [ 1 ] menor que 130   [ 0 ] menor que 150   [ 0 ] não sei 

4. A insulina só é necessária em casos muito graves 

[ 0 ] verdadeiro   [ 1 ] falso   [ 0 ] não sei 

5. A pessoa que começa a tomar insulina nunca mais vai poder parar de aplicar. 

[ 0 ] verdadeiro   [ 1 ] falso   [ 0 ] não sei 

6. Quando eu aplico insulina eu posso comer à vontade 

[ 0 ] verdadeiro   [ 1 ] falso   [ 0 ] não sei 

7. Se a insulina congelar dentro do frasco você deve: 

[ 1 ] descartar e usar outro frasco   [ 0 ] esperar descongelar para usar   [ 0 ] não sei 

8. É correto aplicar a insulina sempre no mesmo local 

[ 0 ] verdadeiro   [ 1 ] falso   [ 0 ] não sei 

9. HIPOGLICEMIA é um valor 

[ 0 ] menor que 100   [ 1 ] menor que 70   [ 0 ] maior que 180   [ 0 ] não sei 

10. Se a glicemia cair demais você pode desmaiar 

[ 1 ] verdadeiro   [ 0 ] falso   [ 0 ] não sei 

11. Quando você está em HIPOGLICEMIA você deve ingerir 

[ 0 ] bombom   [ 0 ] refrigerante diet   [ 1 ] 3 balas moles   [ 0 ] não sei 

12. Pode ocorrer HIPOGLICEMIA quando aplicou insulina e ficou muito tempo sem comer 

[ 1 ] verdadeiro   [ 0 ] falso   [ 0 ] não sei 

13. Se você ficar doente, sem apetite ou com vômitos, você deve continuar com seus medicamentos e medir a 

glicemia com mais frequência 

[ 1 ] verdadeiro   [ 0 ] falso   [ 0 ] não sei 

14. Todo alimento diet pode ser consumido à vontade 

[ 0 ] verdadeiro   [ 1 ] falso   [ 0 ] não sei 

15. A MANTEIGA é: 

[ 0 ] carboidrato   [ 1 ] gordura   [ 0 ] proteína   [ 0 ] não sei 

16. Qual destes alimentos NÃO contem carboidrato? 

[ 0 ] batata   [ 0 ] maçã   [ 1 ] carne   [ 0 ] arroz   [ 0 ] torrada   [ 0 ] não sei 

17. Alguns alimentos fazem a glicemia aumentar mais que outros 

[ 1 ] verdadeiro   [ 0 ] falso   [ 0 ] não sei 

18. Quem faz exercícios usa menor quantidade de remédios para pressão alta e diabetes 

[ 1 ] verdadeiro   [ 0 ] falso   [ 0 ] não sei 

19. NÃO é necessário medir a glicemia antes dos exercícios 

[ 0 ] verdadeiro   [ 1 ] falso   [ 0 ] não sei 

20. O controle da glicemia, da pressão arterial e do colesterol pode evitar a progressão da lesão de retina já 

instalada. 

[ 1 ] verdadeiro   [ 0 ] falso   [ 0 ] não sei 

21. Você sabe o que é diabetes? 

[ 0 ] não   [ 1 ] sim, diabetes é _________________________________________________ 
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APÊNDICE VI: Ficha de Atendimento 

Registro BOS                 Nome                                                                                           DATA ___ | ___ | ___ 

Nascimento (idade) ___ | ___ | ___ (         ) Sexo              Profissão 

Contato                                                                        Proveniente de (UBS) 

[   ] analfabeto [   ] fundam inc [   ] fundam comp [   ] médio inc [   ] médio comp [   ] sup inc  [   ] sup comp  

Diabetes há   Glicemia inicial           Crise ou Rotina?                                  DM tipo [   ] 1   [   ] 2   [   ] 

Histórico do acompanhamento, complicações, doenças associadas: 

 

 

Nictúria     Poliúria     Polidipsia     Polifagia     Parestesias     Angina     Dfção. Erétil     Hipot. Postural      

Hipoglicemia (valor/grau/frequência/correção):  

Dieta [   ] fracionada [   ] fibras diariamente [   ] boa ingesta hídrica [   ] ↑ gorduras [   ] ↑ carbo 

A.Física [   ] sedentário [   ] leve [   ] moderado [   ] intenso [   ] <2x [   ] 2-3x [   ] >3x [   ] <30’ [   ] 30-60’  [   ] >60’    

Tabagismo:                                                   Etilismo:  

TRATAMENTO ATUAL (medicação/posologia/tempodeuso/aderência/intolerância) 

 

 

 

EXAMES RECENTES (DATA) 

 

  

EXAME FÍSICO   Alt               Peso               IMC               CinturaABD               PA / FC                

Glicemia (tempo de jejum)  

DIAGNÓSTICOS E CONDUTA SUGERIDA 

 

Material fornecido: 

Observações: 
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APÊNDICE VII: À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) 

 

O(a) Sr(a)__________________________________________________________________________ está em 
acompanhamento no Banco de Olhos de Sorocaba por retinopatia diabética. 

Recentemente, pela alta demanda em nosso ambulatório e a dificuldade em ajustar seu controle metabólico, 
situações que atrasam a realização dos procedimentos e aumentam as taxas de suspensão e de insucesso dos 
mesmos, criamos um atendimento para controle clínico intensivo integrado ao serviço de oftalmologia para casos 
mais urgentes. 

Realizou ___ consultas em nosso serviço. 

Passou por treinamento de Educação em Diabetes sobre temas que se mostravam oportunos para sua situação 
clínica como as referentes a doença, automonitorização glicêmica, metas do controle clínico, ajustes de hábitos 
(alimentares e físico), hipoglicemia, manejo da insulina. Foi orientado sobre os riscos do tabagismo, má 
alimentação e sedentarismo. Sugerimos reforço destes temas e introdução de outros, como cuidados com os pés, 
complicações crônicas, ajustes para viagens e dias ruins, controle do estresse 

Ao iniciar o programa, estava em uso de: 

 Medicação Posologia 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Após ajustes, está em uso de: 

 Medicação Posologia 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Nossas medidas tinham o objetivo de melhorar a qualidade de vida do(a) paciente e resolver com maior agilidade a 
situação oftalmológica de grande severidade. Sendo assim, retorna agora para seu acompanhamento e conduta. 
 
Atenciosamente, 

 

Dr Maurício Aguiar de Paula. 
Endocrinologista. CRM 82494. 
Ambulatório de Controle Clínico Intensivo 
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APÊNDICE VIII: AO AMBULATÓRIO DE RETINA 

 

Segue de volta para seus cuidados o(a) Sr(a)______________________________________________ 

Participou do programa de ajuste clínico intensivo no BOS onde realizou ___ consultas, recebeu 

treinamento de educação em diabetes e, através de sistema estruturado de monitorização de glicemia e 

avaliação clínica, fez ajustes nas medicações, conforme receita anexa. 

 

 Encontra-se em condições metabólicas adequadas para a realização de procedimentos 

oftalmológicos a critério da equipe. 

 

 Não atingiu as metas de controle metabólico adequado no período estipulado, sendo reservado 

ao critério oftalmológico a realização ou não do procedimento. 

 

 

Dr Maurício Aguiar de Paula 

Data: 
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ANEXOS 
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ANEXO I 
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ANEXO II: QAD: Questionário de Atividades de Autocuidados com o Diabetes* 
NOME____________________________________________ REG___________________ DATA_____________ 
 

1. ALIMENTAÇÃO GERAL  

1.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS seguiu uma dieta saudável? 0  1  2  3  4  5  6  7 

1.2 Durante o último mês, QUANTOS DIAS POR SEMANA, em média, seguiu a 
orientação alimentar, dada por um profissional de saúde (médico, enfermeiro, 
nutricionista)? 

0  1  2  3  4  5  6  7 

2. ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA  

2.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu cinco ou mais porções de frutas e/ou 
vegetais? 

0  1  2  3  4  5  6  7 

2.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu alimentos ricos em gordura, como carnes 
vermelhas ou alimentos com leite integral ou derivados? 

0  1  2  3  4  5  6  7 

2.3 Em quantos dos últimos sete dias comeu doces?  0  1  2  3  4  5  6  7 

3. ATIVIDADE FÍSICA  

3.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS realizou atividade física durante pelo menos 30 
minutos (minutos totais de atividade contínua, inclusive andar)? 

0  1  2  3  4  5  6  7 

3.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS praticou algum tipo de exercício físico específico 
(nadar, caminhar, andar de bicicleta), sem incluir suas atividades em casa ou em seu 
trabalho? 

0  1  2  3  4  5  6  7 

4. MONITORIZAÇÃO DA GLICEMIA  

4.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS avaliou o açúcar no sangue? 0  1  2  3  4  5  6  7 

4.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS avaliou o açúcar no sangue o número de vezes 
recomendado pelo médico ou enfermeiro? 

0  1  2  3  4  5  6  7 

5. CUIDADOS COM OS PÉS  

5.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS examinou os seus pés? 0  1  2  3  4  5  6  7 

5.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS examinou dentro dos sapatos antes de calçá-
los? 

0  1  2  3  4  5  6  7 

5.3 Em quantos dos últimos SETE DIAS secou os espaços entre os dedos dos pés depois 
de lavá-los? 

0  1  2  3  4  5  6  7 

6. MEDICAÇÃO  

6.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou seus medicamentos do diabetes, 
conforme foi recomendado? 

0  1  2  3  4  5  6  7 

OU (se insulina e comprimidos):  

6.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou suas injeções de insulina, conforme foi 
recomendado?  

0  1  2  3  4  5  6  7 

6.3 Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou o número indicado de comprimidos do 
diabetes? 

0  1  2  3  4  5  6  7 

7. TABAGISMO  

7.1 Você fumou um cigarro − ainda que só uma tragada − durante os últimos 
sete dias? 

 Não 

 Sim 

7.2 Se sim, quantos cigarros fuma, habitualmente, num dia?  Número de cigarros: _____ 

7.3 Quando fumou o seu último cigarro?  Nunca fumou 

 Há mais de dois anos atrás 

 Um a dois anos atrás 

 Quatro a doze meses atrás 

 Um a três meses atrás 

 No último mês 

 Hoje 

 
*Arq Bras Endocrinol Metab. 2010;54(7):644-51. 
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ANEXO III: Versão Brasileira do Questionário Diabetes Attitude Questionnaire (ATT-19) 
INSTRUÇÕES: este formulário contém 19 perguntas para ver como Sr(a) se sente sobre o diabetes e o seu efeito 

em sua vida. Coloque um X na opção que corresponde a sua resposta. 

NOME ________________________________________________________________ DATA ___ | ___ | ___ 

 

1. Se eu não tivesse DIABETES, eu seria uma pessoa bem diferente. 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

2. Não gosto que me chame de DIABÉTICO 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

3. Ter DIABETES foi a pior coisa que aconteceu na minha vida 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

4. A maioria das pessoas tem dificuldade em se adaptar ao fato de ter DIABETES 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

5. Costumo sentir vergonha por ter DIABETES 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

6. Parece que não tem muita coisa que eu possa fazer para controlar minha DIABETES 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

7. Há pouco esperança de levar uma vida normal com DIABETES 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

8. O controle adequado do DIABETES envolve muito sacrifício e inconvenientes 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

9. Procuro não deixar que as pessoas saibam que eu tenho DIABETES 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

10. Ser diagnosticado com DIABETES é o mesmo que ser condenado a uma vida de doença 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

11. Minha dieta de DIABETES não atrapalha muito minha vida social 

[ 1 ] não concordo de jeito nenhum   [ 2 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 4 ] concordo   [ 5 ] concordo totalmente 

12. Em geral, os médicos precisam ser muito mais atenciosos ao tratar as pessoas com DIABETES 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

13. Ter DIABETES por muito tempo muda a personalidade da pessoa 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

14. Tenho dificuldade em saber se estou bem ou doente 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

15. DIABETES não é realmente um problema porque pode ser controlado 

[ 1 ] não concordo de jeito nenhum   [ 2 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 4 ] concordo   [ 5 ] concordo totalmente 

16. Não há nada que eu possa fazer se você tiver DIABETES 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

17. Não há ninguém com quem eu possa falar abertamente sobre minha DIABETES 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 

18. Acredito que convivo bem com DIABETES 

[ 1 ] não concordo de jeito nenhum   [ 2 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 4 ] concordo   [ 5 ] concordo totalmente 

19. Costumo achar que é injusto que eu tenha DIABETES e outras pessoas tenham saúde boa. 

[ 5 ] não concordo de jeito nenhum   [ 4 ] não concordo   [ 3 ] não sei   [ 2 ] concordo   [ 1 ] concordo totalmente 
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ANEXO IV: Mapas de Conversação™ 
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ANEXO V: Accu Chek 360 View 
 

 




