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Resumo 

Objeto: estudo de exames laboratoriais solicitados aos pacientes 

diabéticos pelos médicos de família da CAP 5.2, visando verificar sua adequação 

aos protocolos e gastos envolvidos. Objetivo: geral: Analisar o perfil de 

solicitação dos exames laboratoriais no cuidado aos pacientes diabéticos, por 

médicos que atuam em unidades da Atenção Primária, do Município do Rio de 

Janeiro. Objetivos específicos: Identificar diferenças no perfil da solicitação dos 

exames laboratoriais na atenção aos pacientes diabéticos, considerando 

variáveis como tipo de formação e tempo de atuação na AP 5.2 e realizar 

estimativa de gastos decorrentes das solicitações de exames laboratoriais na 

atenção aos pacientes diabéticos por tipo de solicitante médico. Métodos: 

Estudo transversal e analítico, quantitativo, com levantamento de dados de 

45.251 pacientes diabéticos atendidos entre janeiro a outubro de 2016 originados 

do PEP e planilhas de produção do laboratório contratado pela SMS do Rio de 

Janeiro. Foi utilizada uma amostra probabilística estratificada proporcional para 

comparar as solicitações de exames de 70 médicos atuantes na AP 5.2, dentre 

eles 52 médicos não especialistas em MFC, 13 médicos do Programa Mais 

Médicos e cinco médicos com especialidade em MFC. Resultados: Foi 

identificado que não houve diferença significativa (valor-p > 0,050) entre as 

categorias médicas nas solicitações de exames laboratoriais dentro e fora dos 

protocolos pré-estabelecidos para o acompanhamento de Diabetes Mellitus, 

apresentando padrão semelhante. Verificou-se correlação significativa (valor-p < 

0,050) e negativa do tempo de atuação com a solicitação dos exames de 

dosagem de sódio e potássio, assim, quanto maior o tempo de atuação na AP, 

menor tende a ser as solicitações desses exames, os quais estão fora do 

preconizado. Foram gastos pelas três categorias médicas R$ 72.028,27 sendo 

somente 51,43% com exames dentro do protocolo. 

Palavras chave: Atenção Primária à Saúde; Saúde da Família; Formação 

profissional; Medicina de Família e Comunidade; Diagnósticos e exames 

laboratoriais; Gastos em saúde; Diabetes Mellitus. 

  



Abstract 

Object: study of the clinical laboratory tests of diabetic patients demanded 

by family health physicians, veryfing their appropriateness to protocols in an area 

of the city of Rio de Janeiro. General Objective: analysis of the profile of clinical 

laboratory tests of diabetic tests demanded by primary health care physicians in 

Rio de Janeiro. Specific objectives: identification demand differences in the 

demand of clinical laboratory tests of diabetic patients considering the specialized 

training and professional experience of primary health care doctors; estimation of 

financial expenditures derived from the clinical laboratory tests of diabetic 

patients demanded by the different profile of existing family health physicians. 

Methods: it is a quantitative, cross-sectional analys on a sample of 45,251 

diabetic patients cared between January and October, 2016, obtained from 

eletronical medical records and from laboratory production spreadsheets. It was 

used a stratified probabilistic sample to compare the requests of laboratory tests 

of diabetic patients by 70 primary health doctors, of which 52 were non-

specialists, 13 were participants of a Brazilian government primary health medical 

training program, and five doctors with family and community health training. 

Results: the study did not found significant differencess (p-value > 0,050) in the 

requests of laboratory tests of diabetic patients made by the different profiles of 

doctors; it was found a negative correlation (p-value < 0,050) of the requests of 

laboratory tests of diabetic patients according to the physicians’ professional 

experience in particular for sodium and potassium dosage tests, so that the 

longer the doctors experience, the lesser they requested such tests which are not 

recommended by protocols; only 51.43% of requested tests matched the 

protocol’s recommendation. 

Key words: Primary Health Care; Family Health; Professional training; 

Family practice; Clinical Laboratory Techniques; Health Expenditures; Diabetes 

Mellitus. 
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APRESENTAÇÃO 

Em 1977, em sua trigésima reunião anual, a Assembléia Mundial de Saúde 

decidiu unanimemente que a principal meta social dos governos participantes 

deveria ser "a obtenção por parte de todos os cidadãos do mundo de um nível de 

saúde no ano 2000 que lhes permitirá levar vida social e economicamente 

produtiva". Conhecida como “Saúde para Todos no Ano 2000”, esta declaração 

desencadeou uma série de atividades que tiveram um grande impacto sobre o 

pensamento a respeito da atenção primária. Os princípios foram enunciados em 

uma conferência realizada em Alma Ata, em 1978, e trataram do tópico da "atenção 

primária à saúde" (APS). O consenso lá alcançado foi confirmado pela Assembléia 

Mundial de Saúde em sua reunião subsequente, em maio de 1979. APS foi definida 

como: 

Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos 

práticos, cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, 

tornados universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na 

comunidade por meios aceitáveis para eles e a um custo que tanto 

a comunidade como o país possam arcar em cada estágio de seu 

desenvolvimento, um espírito de autoconfiança e 

autodeterminação. [...] parte integral do sistema de saúde do país, 

do qual é função central, sendo o enfoque principal do 

desenvolvimento social e econômico global da comunidade. ... o 

primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da 

comunidade com o sistema nacional de saúde, levando a atenção 

à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e 

trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de 

atenção continuada à saúde (STARFIELD, 2002, p.30). 

Após a Declaração de Alma-Ata, desenvolve-se o movimento da atenção 

primária, enfatizando tecnologias ditas simplificadas e de baixo custo. Desse modo, 

o “modelo da atenção primária” era contraposto ao “modelo hospitalocêntrico”, 

alimentando uma crítica político-ideológica visando a reformulação das políticas 

públicas e à reorganização do sistema de serviços de saúde (GIOVANELLA, 2012).  

No Brasil, a Lei Orgânica da Saúde de 1990, que instituiu o Sistema Único 

de Saúde (SUS) e regulou as ações e serviços de saúde, estabelece um sistema 

regionalizado e hierarquizado, universal, equânime e capaz de fornecer assistência 

integral à população (BRASIL, 1990). O SUS foi uma importante conquista social e 

política construída, ao longo de anos de lutas por parte do Movimento pela Reforma 
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Sanitária, que se transformou numa política de Estado ao ser inscrita como direito 

de todos e dever do Estado na Constituição de 1988 e, depois, a partir da Lei 

Orgânica da Saúde, de 1990, foi estabelecido o SUS como um sistema de saúde 

público, universal, e de acesso gratuito (SÃO PAULO, 2012). 

A APS surgiu como estratégia com ambição de alcance nacional, em 1994, 

com a criação do Programa de Saúde da Família (PSF). Em 1997, o Ministério da 

Saúde (MS) publicou documento propondo o PSF como modelo de reorientação de 

toda a APS (GUIMARÃES, 2016). 

Algumas dimensões dos cuidados em saúde ganharam importância 

extraordinária neste desenho: integração assistencial; continuidade; trabalho 

multiprofissional e colaborativo; comunicação adequada entre os diferentes 

agentes; educação dos pacientes e de suas famílias; organização dos serviços em 

redes dinâmicas, horizontais (no nível da comunidade e/ou das redes relacionais 

dos indivíduos) e vertical (entre os diferentes níveis e componentes do sistema de 

atenção); e coordenação assistencial (FIOCRUZ, 2012). O nível primário de 

cuidados passou a ter papel primordial no processo de coordenação e integração 

do cuidado e não representa mais apenas a ‘porta de entrada’ no sistema de saúde 

(FIOCRUZ, 2012). 

A pluralização dos atendimentos e a garantia de sua realização à toda 

população, em todos os níveis de atenção, conforme os princípios de 

universalidade e integralidade fizeram com que o atual cenário da saúde pública 

ganhasse grande complexidade envolvendo o financiamento e suporte para a 

manutenção desses serviços conforme estabelecido pelo SUS (GOMES, 2015). 

Diversos estudos apontam o crescente comprometimento orçamentário que 

o MS tem assumido para com a Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Simultaneamente ao investimento do MS na universalização da Atenção Básica, 

deram-se o avanço no processo de municipalização e o estabelecimento de novas 

sistemáticas para o financiamento de ações e serviços de saúde, em especial 

aqueles referentes ao escopo da Atenção Básica (PORTELA, 2011). 

As expectativas e o planejamento de longo prazo para a saúde no Brasil 

podem ser algo ainda mais desafiador para a esfera administrativa e de gestão. O 

aumento da expectativa de vida, bem como as mudanças demográficas e sociais, 
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aponta para uma mudança do perfil epidemiológico da população. As doenças 

crônicas, como as cardiovasculares, do trato respiratório, neoplasias e diabetes 

vêm ganhando maior importância, e isso deve servir como um alerta para as 

autoridades devido à gravidade dessas patologias, e por serem mais onerosas para 

o sistema de saúde (SOUZA, 2011). 

Entre as doenças crônicas, o diabetes mellitus (DM) vem aumentando sua 

importância pela sua crescente prevalência e habitualmente está associado à 

dislipidemia, à hipertensão arterial e à disfunção endotelial. É um problema de 

saúde considerado Condição Sensível à Atenção Primária (CSAP), ou seja, 

evidências demonstram que o bom manejo deste problema ainda na Atenção 

Básica evita hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e 

cerebrovasculares (BRASIL, 2013). 

Além de representar uma importante carga financeira para indivíduos 

portadores e suas famílias, em razão dos gastos com insulina, antidiabéticos orais 

e outros medicamentos essenciais, o diabetes também tem um relevante impacto 

econômico nos países e nos sistemas de saúde. Isso decorre de maior utilização 

dos serviços de saúde, perda de produtividade e cuidados prolongados requeridos 

para tratar suas complicações crônicas, como insuficiência renal, cegueira, 

problemas cardíacos e pé diabético. A maioria dos países despende em casos de 

diabetes entre 5 e 20% do seu gasto total com saúde. Com esse custo elevado, o 

diabetes é um importante desafio para os sistemas de saúde e um obstáculo para 

o desenvolvimento econômico sustentável (EGÍDIO, 2017). 

Nesse contexto, destaca-se o emprego dos recursos diagnósticos, insumos 

e tecnologias envolvidos na atenção ao paciente diabético, devido ao existente 

conflito entre a representatividade no aspecto econômico e os benefícios 

alcançados, e também, à relação que compreende uma diversidade de fatores 

abrangendo a demanda desses serviços e as mudanças no ambiente em âmbito 

nacional e global (GOMES, 2015). 

Segundo David Pendleton em seu livro "A nova consulta: desenvolvendo a 

comunicação entre médico e paciente":  

“Estima-se que, apenas no Reino Unido, haja até um milhão de 

consultas por dia. Se as mesmas proporções forem usadas, é 

possível que aconteça 4,5 milhões de consultas nos Estados 
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Unidos da América (EUA), 60.000 na Nova Zelândia, meio milhão 

no Canadá e 2 milhões no Japão. Quaisquer que sejam os números 

exatos, consultas médicas são ocorrências comuns, e a maioria das 

pessoas nos países industrializados terá, em média, entre duas e 

quatro consultas por ano” (2011, p.52). 

Assim, levando em consideração os estudos realizados por Capilheira e 

Santos onde a taxa média de pedidos de exames por 100 consultas/ano é de 5,6 

(2006, p.295), é de suma importância a avaliação não somente quantitativa do 

número de exames laboratoriais, mas também qualitativa, assim como o estudo dos 

diversos fatores determinantes da solicitação. 

A situação envolvendo o aumento de solicitações laboratoriais 

desnecessárias tem relação central com alguns fatores, sobretudo relacionados ao 

nível de conhecimento e experiência do médico, a noção sobre custos dos exames 

laboratoriais, a falta de feedback e acompanhamento educacional, fatores 

comportamentais, características da instituição hospitalar analisada quanto ao nível 

de complexidade dos serviços realizados e a prática de atividades ligadas ao ensino 

e pesquisa, a logística e o sistema de informação relacionados ao atendimento, a 

especialidade do médico e o quadro clínico do paciente (GOMES, 2015). 

Assim, observando a relevância dessa questão envolvendo a demanda de 

procedimentos diagnósticos para o sistema de saúde de uma forma geral, e o 

importante papel do médico nesse processo, assim como a alta incidência e 

prevalência de DM, este estudo tem o intuito de realizar uma análise comparativa 

dos exames laboratoriais solicitados aos pacientes com DM pelos profissionais 

médicos com diferentes formações acadêmicas atuantes na APS da Coordenadoria 

da Área Programática (CAP) 5.2 da Cidade do Rio de Janeiro, onde trabalham 

profissionais com título de Médico de Família e Comunidade emitido pela 

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) adquiridos 

pela prova de títulos ou obtido pela Residência Médica, profissionais do Programa 

Mais Médicos (PMM) com formação em Cuba e médicos sem especialidade em 

Medicina de Família e Comunidade (MFC). 

 



22 
 

 

1. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, EXAMES DIAGNÓSTICOS, 

FORMACÃO MÉDICA E DIABETES MELLITUS 

Este capítulo faz uma revisão da bibliografia sobre o tema do estudo. Como 

este trata da solicitação de exames diagnósticos por médicos de família, o primeiro 

item trata da APS, considerando o modelo de Saúde da Família como um modelo 

avançado desta. O segundo item trata da questão da solicitação de exames pelos 

médicos, sua adequação aos protocolos, Medicina Baseada em Evidencias (MBE) 

e prevenção quaternária e como a literatura relaciona a adequação das solicitações 

de exames à formação médica, esta é tratada no item seguinte. No último item do 

capítulo, é apresentada uma revisão da literatura sobre a doença crônica escolhida 

como foco do estudo: o Diabetes Mellitus, assim como os custos para a APS. 

1.1. Atenção Primária à Saúde 

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais baseados em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente 

aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, 

mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país podem 

manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 

autodeterminação (CNS, 1980). 

A APS integra o SUS do qual constituem a função central e o foco principal, 

quanto do desenvolvimento social e econômico global da comunidade, a fim de 

reduzir a distância, que separa os “privilegiados” e os “carentes”, para obter uma 

distribuição mais eqüitativa dos recursos de saúde e alcançar um nível de saúde 

que permita aos cidadãos desfrutar uma vida social e economicamente produtiva 

(CNS, 1980). 

Um documento de posição da OMS (Organização Mundial da Saúde) sobre 

a reforma da APS na Europa levanta muitas evidências sobre as possibilidades de 

apostar no reforço dos cuidados primários (SALTMAN et al., 2006). Uma APS forte 

é capaz de garantir a continuidade da atenção e de prover serviços menos custosos 

e mais efetivos e custo/efetivos (MENDES, 2015). 
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Além disso, Mendes afirma que os custos da atenção à saúde foram maiores 

em regiões com alto percentual de médicos especialistas em relação a médicos 

generalistas, e que países com uma maior proporção de seus médicos praticando 

a APS apresentaram menores gastos per capita em saúde do que países com maior 

proporção de médicos especialistas. No Brasil, no entanto, o Conselho Federal de 

Medicina (CFM) não exige a especialização em MFC para a atuação médica, 

fazendo com que a maioria atue sem título de especialista. 

A integração do cuidado, ao proporcionar o conjunto de cuidados certos para 

cada cidadão, leva em conta formatos específicos que ampliam a racionalidade no 

emprego de recursos, tendo como meta evitar a realização de procedimentos e 

exames desnecessários e a duplicação dos já realizados, tornar mais precisa a 

realização de novos investimentos (local e escopo de unidades e infraestrutura) e 

reduzir os custos de transação e produção tanto dos serviços de natureza finalística 

quanto das atividades-meio. A integração do cuidado pressupõe o emprego de 

critérios de escala e escopo, a responsabilização por custos e sustentabilidade 

financeiro-econômica do sistema de saúde (FIOCRUZ, 2012). 

Estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ,2012) destacou 

as precariedades estruturais a serem superadas nas próximas décadas, entre as 

quais: 

1. A atenção primária pouco resolutiva e baixa capacidade de coordenação 

do cuidado; a configuração atual da ESF ainda não permite resolver a 

proporção dos problemas de saúde que se espera de uma atenção 

primária resolutiva, assim como lhe faltam instrumentos e capacidade 

institucional para exercer a função de articular as ações e serviços de 

maior densidade tecnológica.  

2. Reduzida difusão de mecanismos de gestão da clínica: o 

estabelecimento de mecanismos de gestão como protocolos e linhas de 

cuidado, responsáveis pela definição de caminhos de acesso aos 

usuários e racionalização do trabalho dos profissionais, ainda está se 

iniciando em alguns núcleos de maior desempenho do sistema.  

3.  Insuficiência de formação profissional multidisciplinar: os processos de 

formação de profissionais relacionados à área de saúde têm se pautado, 
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em geral, pela busca constante de maior especialização. As estratégias 

de formação profissional do trabalho multidisciplinar concentram-se ainda 

em cursos de maior aprofundamento acadêmico.  

4. Baixa utilização de sistemas de monitoramento e avaliação: o 

desempenho de profissionais, equipes e unidades de saúde também não 

tem sido avaliado de forma consistente e objetiva. O emprego de modelos 

de avaliação por resultados com sistemas de custos, controladorias, 

planos de metas, auditoria clínica, sistemas de qualificação do trabalho 

em saúde, remuneração por desempenho, entre outros, mostra-se tímido 

e pouco difundido nas organizações de saúde, o que dificulta a formação 

de uma cultura de eficiência gestora no interior do sistema.  

Assim, essas precariedades que dificultam a construção de um sistema de 

saúde baseado na integração do cuidado decorrem de um conjunto amplo de 

fatores, ligados tanto diretamente à atenção à saúde propriamente dita quanto a 

outras dimensões do sistema de saúde e de natureza institucional, socioeconômica, 

política e cultural.  

1.2. Exames Diagnósticos 

Os exames diagnósticos têm uma função muito importante como adjuvante 

e ferramenta de auxílio e assessoria ao profissional médico no estabelecimento do 

correto diagnóstico e tratamento do paciente. No plano da logística da realização 

do diagnóstico, a relação médico-paciente envolve etapas que, normalmente, 

incluem uma anamnese, observando sinais clínicos e sintomas, e o exame físico. 

Após essa primeira abordagem, na qual é feita uma síntese que leva em conta 

todas essas informações obtidas anteriormente, o médico solicita exames 

complementares como forma de direcionar e ajudar no diagnóstico, os quais podem 

incluir os de caráter laboratorial, como hematologia, bioquímica, microbiologia, 

parasitologia, urinálise, hormônios entre outros, e aqueles conhecidos como 

diagnóstico por imagem, como ultrassom, tomografia, radiografia e ressonância 

magnética. O médico ainda, dependendo dos resultados, pode solicitar o 

encaminhamento do paciente ou ainda realizar novos exames complementares 

(BIROLINI, 2010). 
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Em 1988, George Engel afirmou: “A anamnese é o instrumento mais 

poderoso, abrangente, sensível e versátil disponível para o médico” (SOUTH-

PAUL, 2014). O exagero na investigação no entanto é provavelmente o erro mais 

comum na medicina atualmente (MCWHINNEY, 2010) e o preenchimento dos 

pedidos de exames faz parte do cerimonial quase obrigatório de uma consulta, pois 

estamos habituados a encarar os métodos e procedimentos que ano após ano, em 

número crescente, são oferecidos pelos laboratórios ou institutos de imagem como 

a garantia de um diagnóstico seguro, de uma conduta terapêutica bem sucedida 

(DUNCAN et al, 2013). Assim, a efetividade de um médico de família e comunidade 

não depende apenas de suas habilidades clínicas, depende muito de sua 

capacidade administrativa (MCWHINNEY, 2010). 

O médico de família e comunidade é um gerenciador de recursos, sendo 

capaz, dentro de certos limites, de controlar não somente as prescrições de 

medicamentos mas também os pedidos de exames. Dessa forma, é 

responsabilidade do médico de família e comunidade administrar esses recursos 

de forma que beneficie as pessoas e a comunidade como um todo (MCWHINNEY, 

2010). 

Segundo Boerman e Saltman (2006, p 30), "a atenção primária encontra-se 

na transição do cuidado leigo para o cuidado profissional" e desta forma grandes 

proporções de demandas não precisam de intervenções, sendo suficientes 

somente informações, garantias ou conselhos, às vezes combinados com uma 

consulta de acompanhamento, ficando os exames laboratoriais centrados 

particularmente na identificação ou exclusão de doença grave. Muitas vezes 

pacientes chegam ao consultório com lista de exames feita, impondo ao médico a 

solicitação, e muitas vezes criticando e julgando o comportamento desse 

profissional quando não conseguem ter seu pedido satisfeito (BIROLINI, 2010). 

Muitos exames complementares são solicitados sem critério, de modo 

inadequado e indiscriminado, não atendendo ao princípio fundamental que é o de 

esclarecer diagnósticos ou situações específicas não passíveis de serem 

esclarecidos por outros meios. O problema tem se agravado com o passar do 

tempo, principalmente pelo aparecimento dos novos e fascinantes métodos de 

diagnóstico, fazendo aumentar o encantamento dos médicos, principalmente dos 

jovens, pelos exames complementares, gerando a falsa e mística sensação de 
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estar praticando uma medicina moderna, atualizada, segura e eficiente, quando, na 

realidade, trata-se de uma medicina desvirtuada, sem lógica e sem respeito ao 

doente (GOMES, 2015). 

Não obstante a escandalosa liberalidade no uso dos exames 

complementares, seria um equívoco menosprezá-los. Em determinadas situações, 

podem trazer uma importante contribuição ao diagnóstico e mesmo mostra-se 

indispensáveis, mormente quando se trata da identificação de um agente etiológico 

(DUNCAN et al, 2013). 

Dessa forma, na década de 80 na Escola de Medicina da Universidade de 

McMaster no Canadá, David Sackett e Gordon Guyt iniciaram estudos do que vem 

sendo referido como MBE que consiste no uso consciente, explicito e criterioso da 

melhor evidência para a tomada de decisão sobre o cuidado de um paciente. Isso 

significa integrar a experiência individual com a melhor evidência clínica disponível 

de pesquisas científicas. A prática médica tradicional era baseada em observação, 

conhecimento e experiência pessoal não sistematizada. Esses fatores 

permanecem essenciais, mas insuficientes, devendo ser associados a resultados 

de pesquisas clinicamente relevantes, com métodos adequados para responder a 

uma questão clínica (GUIMARÃES, 2016; SÃO PAULO, 2012). 

A Medicina, durante muito tempo, baseou-se nas experiências pessoais, na 

autoridade dos indivíduos com maiores títulos acadêmicos e nas teorias fisio- 

patológicas. A MBE tem, para nortear as tomadas de decisões sobre os cuidados 

em saúde, o compromisso da busca explícita e honesta das melhores evidências 

científicas da literatura médica. Portanto, essa concepção de Medicina tira a ênfase 

da prática baseada apenas na intuição, na experiência clínica não sistematizada e 

nas teorias fisiopatológicas para se concentrar na análise apurada de métodos por 

meios dos quais as informações médicas foram ou serão obtidas (SÃO PAULO, 

2012). 

O objetivo da MBE seria melhorar a prática médica, integrando a clínica ao 

uso racional e criterioso das melhores evidências científicas disponíveis.  

Entretanto, mesmo autores favoráveis à MBE partiram do pressuposto de 

que os serviços têm grandes dificuldades de implementá-la; de que a qualidade da 

APS é muito variável; de que há pouco uso, mal uso ou abuso de diretrizes clínicas 
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e de que a atenção primária à saúde ocorre em sistemas complexos, sem rotina 

clara, com demandas que competem entre si e com profissionais muitas vezes 

inertes (desmotivados e com rotinas estereotipadas). Essas preocupações ecoam 

nos estudos de autores que se mostraram mais cautelosos com a MBE (SOUZA, 

2011). 

Há uma preocupação crescente de que princípios fundamentais da APS 

(atenção focada no cliente, por exemplo) estejam em contradição irremediável com 

princípios da MBE. Médicos apresentaram atitudes favoráveis à MBE, mas 

frequentemente as expectativas dos pacientes e as características dos serviços de 

saúde os levaram a tomar decisões contrárias às evidências (SOUZA, 2011). 

Esses autores evocaram a hipótese de que médicos estejam desenvolvendo 

uma espécie de “fadiga de diretrizes” (“guideline fatigue”), já que as recebem em 

grande quantidade e de um número também elevado de organizações gestoras. O 

contexto da APS é muito complexo e diverso, o que dificulta a implementação de 

diretrizes e protocolos – produzidos em quantidades excessivas (SOUZA, 2011). 

O excesso de solicitações pode influenciar no curso clínico da doença e 

trazer prejuízos ao paciente, já que com um diagnóstico errado as prescrições de 

medicamentos e tratamentos podem ocorrer inadequadamente (GOMES, 2015). 

Esse aumento da quantidade de exames pode trazer sérias consequências 

para a saúde do paciente, devido a maior chance de ocorrerem resultados falso 

positivos que possam levar a diagnósticos incorretos, e, consequentemente, a 

tratamentos e prescrição de medicamentos inadequados, conduzindo a casos de 

iatrogenias, ou ainda levar o paciente a realizar mais exames, alguns invasivos, 

aumentando a chance de problemas. Segundo a OMS, mais de 50% os 

medicamentos são incorretamente prescritos, dispensados e vendidos, sendo que 

em menos da metade desses casos os protocolos clínicos estabelecidos foram 

seguidos (GOMES, 2015). 

Assim, observando a relevância do tema para o sistema de saúde de uma 

forma geral, alguns autores vêm discutindo a essência da real necessidade e 

coerência que envolve o uso de tais recursos. Há evidências e estudos na literatura 

que indicam excesso no número de solicitações de exames clínicos e diagnósticos, 

uma super utilização desses recursos que, muitas vezes, seguem diferentes 
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critérios de indicação, ou seja, há uma heterogeneidade à cerca da interpretação e 

compreensão dos achados, ou que são solicitados por convenção antes mesmo da 

avaliação física, além de outros fatores individuais. Do total de exames realizados, 

a porcentagem dos que ocasionam mudança no desfecho clínico ou alteração da 

conduta médica também é baixa. Portanto, torna-se cada vez mais necessário o 

aproveitamento racional dos recursos de saúde, de forma a conseguir uma maior 

estabilidade e sustentabilidade do sistema de saúde como um todo (GOMES, 

2015). 

O exame complementar tem por finalidade dar consistência às informações 

obtidas pela anamnese e exame físico na consulta médica. A solicitação de exame 

é influenciada por fatores ligados a: organização do sistema de saúde, 

características do médico e do paciente, além das diferentes interações entre esses 

grupos. De acordo com os Parametros Assistenciais da Saúde do SUS, 30 a 50% 

das consultas ambulatoriais poderão gerar pedidos de exames de laboratório. 

Dados nacionais do SUS mostraram que, no Brasil, 52% a 76% das consultas 

culminam no pedido de exames (CAPILHEIRA, 2006, p 290). 

Com relação à proporção de solicitações por consulta, considerando que 

ambas estão dentro dos parâmetros recomendados pelo MS, resta a conclusão de 

que o número de exames solicitados em cada requisição deva ser excessivo. O 

Ministério não estabelece um teto que limite o número de exames por solicitação, 

o que seria desejável (CAPILHEIRA, 2006, p 296). 

 Atualmente, a tecnologia aplicada à saúde proporciona diversas opções de 

exames para investigação diagnóstica, sendo uma prática muito popularizada entre 

pacientes e médicos. Embora se saiba que os exames são de grande utilidade, é 

necessário considerar alguns riscos: além daqueles inerentes ao próprio exame 

(reação alérgica ao contraste, por exemplo). Existem alguns ligados à própria 

prática de exagerar no número e indicação de exames complementares. São eles: 

o custo financeiro, tanto para o paciente quanto para o sistema; a ansiedade gerada 

a partir da expectativa de um resultado ruim; o menosprezo pelo exame clínico; o 

“engarrafamento” nos laboratórios e outros serviços, diante da grande demanda de 

pedidos; atraso no diagnóstico, em situações em que a evidência clínica seria 

suficiente; e, por fim, diagnósticos equivocados, considerando-se que cada exame 
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solicitado apresenta variadas proporções de resultados falso-positivos e falso-

negativos (CAPILHEIRA, 2006). 

A iatrogenia clínica, relativa aos danos causados pela intervenção médica 

no indivíduo, a mais palpável e melhor percebida pelos saberes e métodos 

científicos, cresceu tanto, que ganhou dimensão coletiva e populacional, tornando-

se recentemente a terceira maior causa de morte nos EUA. Suscitou, assim, o 

reconhecimento acadêmico e social de seu potencial danoso em grande escala 

(NORMAN, 2009). 

Assim, a prevenção quaternária foi proposta pela Organização Mundial de 

Médicos de Família (WONCA) e incorpora as ações tomadas para identificar 

pessoas e populações em riscos de medicalização excessiva, para protegê-las de 

intervenções médicas invasivas e para prover serviços que sejam científica e 

medicamente aceitáveis. A prevenção quaternária volta-se à proteção das pessoas 

usuárias em relação ao excesso de intervenções de rastreamento de doenças, à 

medicalização dos fatores de risco, à solicitação de exames em demasia, ao 

excesso de diagnósticos, às medicalizações desnecessárias de eventos vitais e de 

adoecimento autolimitados, aos pedidos de exames e tratamentos solicitados pelas 

pessoas usuárias e à medicina (MENDES, 2015). 

Norman e Tesser (2009) definem a prevenção quaternária de forma direta e 

simples como a detecção de indivíduos em risco de tratamento excessivo para 

protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes 

alternativas eticamente aceitáveis. Posto que um dos fundamentos centrais da 

medicina é o primum non nocere, a prevenção quaternária deveria primar sobre 

qualquer outra opção preventiva ou curativa. 

Nesta situação é um imperativo ético ter a certeza de que os benefícios de 

qualquer intervenção são maiores do que os riscos. Todavia, em ambos os casos, 

o princípio ético do primun non nocere impõe cuidadosa, científica e 

contextualizada avaliação de riscos e benefícios de quaisquer tipos de intervenção 

(NORMAN, 2009). 

A prevenção quaternária impõe uma estrita necessidade de o profissional 

estar atualizado sobre os estudos científicos de boa qualidade voltados para avaliar 

a relação risco-benefício dos rastreamentos, o que significa que precisa usar a 
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MBE, inexoravelmente, para bem embasar, técnica e eticamente, sua decisão de 

rastrear pacientes (NORMAN, 2009). 

Os médicos, em geral, tendem a solicitar mais exames complementares do 

que o necessário, ação que tem sérios e previsíveis efeitos colaterais. Como isso 

ocorre há muito tempo, hoje é multiplicado pela pressão dos próprios pacientes 

(NORMAN, 2009). 

O overdiagnosis é discutido além do conceito de diagnóstico excessivo e diz 

respeito a diagnósticos de condições de saúde que nunca causarão sintomas sérios 

ou mortes. Ou seja, a pessoa que, ao fim de sua vida, nunca desenvolveu um 

problema sério decorrente de sua condição de saúde foi overdiagnosed. O 

overdiagnosis, ainda que tenha um valor per si, é, também, um dos fatores 

determinantes do overtreatment que, como resultado de intervenções médicas 

desnecessárias, pode tornar as pessoas mais doentes e mais pobres (MENDES, 

2015). 

Assim, em alguns casos a solicitação de exames tem constituído apenas em 

um ato de posse de provas concretas e diretas do que foi realizado no atendimento 

do paciente, sem avaliar as consequências dessa atitude para o sistema de saúde 

(BIROLINI, 2010). 

Desta forma, o senso comum e leigo invade e pressiona os profissionais, que 

solicitam exames “por via das dúvidas”, ou “de rotina”, ou ainda por dificuldade na 

definição de diagnóstico decorrente de quadros clínicos inespecíficos, freqüentes 

na APS. É fácil de entender que a prática médica daí derivada desembocará numa 

avalanche de exames complementares, muitos deles pedidos 

desnecessariamente, que poderão acarretar mais prejuízos que benefícios, como 

falsos positivos, achados casuais, situações limítrofes, desvios do raciocínio clínico 

etc. (NORMAN, 2009). 

1.3. Formação Médica para a Saúde da Família 

1.3.1. Questões relativas à formação médica em geral 

A formação de profissionais de saúde é um processo de essencial 

importância no desenvolvimento e na manutenção de um sistema público de saúde 
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(GIOVANELLA, 2012). A Residência Médica como modalidade de pós-graduação 

na formação de recursos humanos teve início no século XIX nos EUA, após 

resoluções da Associação Médica Americana (AMA), entidade com grande 

influência nas políticas de saúde da época (GIRARDI, 2009). 

Sabe-se que desde o início do século XIX, tanto nos EUA como na Europa, 

já existiam programas em que médicos cirurgiões recém-formados residiam dentro 

do ambiente hospitalar para treinamento cirúrgico. Porém, formalmente, foi no ano 

de 1848 que o Conselho de Hospitais e Ensino Médico da AMA determinou que o 

ensino médico deveria ser baseado na prática clínica com a utilização da rede 

hospitalar como cenário de prática de ensino (GIRARDI, 2009). 

No entanto, no hospital ocorre um viés populacional, um cenário de 

aprendizado com populações selecionadas e referidas, fazendo com que a 

prevalência de doenças seja alta neste contexto, fato que aumenta o rendimento 

positivo dos testes diagnósticos. Quando formados, os médicos deverão trabalhar 

em comunidades em que predomina a saúde em relação à doença e, assim, o 

rendimento dos exames complementares será pobre ou eles gerarão mais danos 

que benefícios quando mal indicados, sobretudo pelo risco dos falso-positivos 

(NORMAN, 2009). 

Segundo Rodriguez e Neto (2004) com a publicação do Relatório Flexner em 

1910, a formação médica se tornou fragmentada ao separar os conhecimentos das 

ciências básicas dos saberes clínicos e ao dividir o ensino em disciplinas. Assim, a 

crise da formação médica foi avaliada através das 120 escolas médicas com 

péssimas condições de funcionamento dentre as 155 avaliadas nos EUA e Canadá. 

No entanto, "o relatório contribuiu para a formação profissional de médicos com 

uma preparação científica que até então era empírica e anárquica, mas inadequada 

à formação médica no século 21". 

Há no Brasil duas maneiras reconhecidas pelo CFM de se tornar 

especialista: a residência médica e a prova de titulo de especialista (CFM, 2002). A 

residência médica constitui-se em um formato específico de formação pós-

graduada lato sensu, que existe no Brasil desde 1944. A residência médica foi 

regulamentada nacionalmente pelo decreto no 80.281, de 1977, que criou a 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Sua regulamentação vigente é 
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dada através da Lei 6.932, de 7 de julho de 1981, a qual define a residência médica 

como: 

[...] modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, 

sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por 

treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de 

instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de 

profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional 

(BRASIL, 1981, Art. 1º). 

A CNRM é o órgão da Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação, responsável pela regulação das residências médicas no país. Ela 

responde pela regulamentação dos Programas de Residência Médica: determina 

os pré-requisitos para o credenciamento dos programas em geral e por 

especialidade, avalia pedidos de credenciamento e denúncias de irregularidades 

nos Programas (GIRARDI, 2009). 

Durante a 7ª Conferência Nacional de Saúde em 1980 foram realizadas 

recomendações quanto a formação de recursos humanos a fim de implementar os 

seguintes pontos em relação a área médica (CNS, 1980):   

1) Ao nível da graduação, a organização curricular deverá estar voltada para 

o treinamento nas grandes áreas: Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e 

Obstetrícia e Cirurgia, evitando-se a fragmentação do curso médico por disciplinas 

e o treinamento em especialidades e subespecialidades. A Medicina Preventiva 

deverá estar integrada e participando ativamente das áreas supracitadas, em um 

contínuo acompanhamento do desenvolvimento do profissional em formação, de 

tal modo que o ensino das medidas preventivas e curativas de saúde permita um 

futuro comportamento profissional onde promoção, prevenção e recuperação 

sejam, em realidade, indissociáveis.  

2) As escolas somente terão êxito na formação de médicos gerais se 

organizarem o treinamento de seus alunos de acordo com as necessidades 

prevalentes de saúde da população. Conseqüentemente, a organização curricular 

deverá prever o treinamento em instituições de saúde de níveis primário, 

secundário e terciário. O treinamento em hospitais universitários destinados a 

cuidados complexos e sofisticados de saúde deixa de ser o único ou mesmo o 

principal modo de treinamento profissional.  
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3) Deverá ser estimulado, mesmo nos primeiros semestres dos cursos de 

saúde, o contato do aluno com a população das comunidades onde a escola se 

insere, a fim de que conheçam suas condições sócio-culturais e econômicas, o seu 

estilo de vida, sua demanda de cuidados de saúde e características 

epidemiológicas. Outrossim, o ciclo nas instituições universitárias deverá levar em 

conta as especificidades da formação do profissional de saúde e em particular do 

médico.  

A ênfase em cuidados primários não implica em se desmobilizar os hospitais 

universitários. Pelo contrário, dentro de um sistema regionalizado e hierarquizado 

de saúde, cabe aos mesmos um papel fundamental em apoio aos cuidados 

primários (CNS, 1980). 

O ensino médico também sofre inúmeras modificações; entretanto, as 

escolas médicas não estão formando profissionais que possam atender as 

necessidades de saúde da população. Há necessidade de médicos gerais e 

formam-se especialistas; há necessidade de ampliar as ações preventivas e os 

novos profissionais estão voltados para a terapêutica; é necessário dedicar maior 

atenção aos problemas coletivos de saúde e o médico está orientado para os 

problemas individuais (CNS, 1980). 

Na realidade, a maioria do corpo docente das faculdades de Medicina 

“exerce na prática subespecialidades das respectivas especialidades (que 

lecionam); assim, entre as razões principais da decisão de especializar-se, há 

evidências de que a liderança de alguns docentes pode exercer decisiva influência 

no encaminhamento vocacional e profissional do aluno” (CNS, 1980).  

A carência de profissionais de saúde com diferentes tipos de competência, 

em vários locais do mundo, é um assunto que tem mobilizado tomadores de decisão 

e estudiosos do setor saúde. Uma demonstração dessa preocupação crescente 

com o tema é o fato dele ter sido objeto do Relatório Mundial de Saúde da OMS, 

em 2006, intitulado “Trabalhando Juntos Pela Saúde” (Working Together For 

Health). O relatório identifica uma crise de recursos humanos no setor saúde, 

estimando que faltam, no mundo inteiro, cerca de 4,3 milhões de médicos, 

parteiras, enfermeiras, etc. Aponta que a crise é mais grave nos países mais 

pobres, particularmente na África Sub-Saariana (GIRARDI, 2009). 
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Também no Brasil há uma carência de trabalhadores de saúde que, 

mimetizando o padrão mundial, é acentuada nas regiões mais pobres do país. Parte 

dessa carência pode ser atribuída a uma deficiência na oferta de formação 

profissional, tanto no total de vagas no país quanto em sua distribuição regional 

(GIRARDI, 2009). 

Ricardo Burg Ceccim (2007) afirma que, segundo a Constituição Federal, 

cabe ao SUS ordenar a formação de recursos humanos e que de acordo com a 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS tal ordenamento 

deve atender as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e demográfico das 

regiões do País. 

Apesar do ordenamento da formação na saúde ser de responsabilidade do 

SUS, ocorreu uma forte privatização da educação superior, contrariando a 

legislação sanitária e a normatização do Conselho Nacional de Saúde. A despeito 

das politicas de Gestão da Educação na Saúde estabelecidas nas ultimas décadas, 

a formação dos trabalhadores para o SUS ainda apresenta desafios como: a 

mudança do modelo flexneriano, que se mantem em grande parte dos currículos, 

com formação centrada ainda na clinica hospitalar e na especialidade, e a 

manutenção dos paradigmas hegemônicos da cura, em detrimento as praticas 

comunitárias; os profissionais, a exemplo de enfermeiros, médicos e odontólogos, 

não vivenciam uma densa formação voltada para a atuação na APS, o que dificulta 

a compreensão, o planejamento, a organização do processo de trabalho e a 

efetivação de projetos terapêuticos humanizados; o corpo docente de profissões, 

como Medicina e Odontologia, com pouca vivencia no SUS e em práticas de 

promoção da saúde, em detrimento da prática hegemônica nos consultórios 

(CECCIM, 2007). 

A divisão da profissão em especialidades pode ser vista como parte 

integrante do processo de profissionalização. De certa maneira, as especialidades 

acabam por se conformar em uma profissão dentro da profissão, utilizando-se dos 

mesmos expedientes: constituem uma escola profissional própria, com processo 

de seleção dos interessados através dos programas de residência médica e provas 

de títulos de especialista. Também constituem uma segunda associação 

profissional, a sociedade de especialista. Assim, seus integrantes lutam para 

constituir uma base cognitiva e identidade profissional própria, que os diferencie do 
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restante da categoria médica e, com base nisso, se articulam para conquistar 

autonomia profissional e terem regulamentação própria. Lutam para delimitar um 

espaço privilegiado de trabalho, preferencialmente com reserva ocupacional em 

relação às demais profissões e ocupações do mesmo setor, e até mesmo em 

relação aos outros médicos. Nessa lógica, clínicos não fazem cirurgias e cirurgiões 

não dão laudos radiológicos ou anátomo-patológicos (GIRARD, 2009). 

A medicina continuou subdividindo-se em especialidades, por diversos 

critérios: por sistemas orgânicos, por faixas etárias, por sexo ou por procedimentos 

diagnósticos ou terapêuticos específicos. Machado (1996), analisando os dados da 

pesquisa “Perfil dos Médicos no Brasil”, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz e 

pelo CFM, identificou 64 especialidades médicas. Mais áreas de especialização 

poderiam ser identificadas, mas optou-se por trabalhar apenas com as 

reconhecidas pelo CFM à época. Nesse mesmo trabalho, a autora propõe a 

classificação das especialidades médicas em quatro categorias:  

 Cognitivas: de contato direto com o cliente, com grande valorização do 

raciocínio clínico e da relação subjetiva. Exemplos: pediatras, internistas, 

cardiologistas, geriatras, homeopatas, etc.; 

 Técnico-cirúrgicas e de habilidades: também tem contato direto, mas 

a relação é mais esporádica, ocorrendo quando há necessidade de 

alguma intervenção em que o conhecimento e treinamento de caráter 

técnico e específico são marcantes. É a categoria dos cirurgiões de 

maneira geral;  

 Intermediárias: situando-se entre as duas anteriores, comumente 

conformam 12 clínicas autônomas para resolução de problemas mais 

específicos, utilizando-se tanto de expediente clínico quanto cirúrgico. 

Exemplos: oftalmologia, terapia intensiva, dermatologia, acupuntura, 

urologia; 

 Tecnológicas e burocráticas: diferenciam-se das anteriores pelo 

contato pouco freqüente com clientes diretos, tem rotinas mais 

padronizadas e burocráticas. Exemplos: sanitaristas, patologistas, 

radiologistas. 
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A Medicina Geral e Comunitária - antecessora da MFC - é classificada nesse 

trabalho como uma especialidade cognitiva. Porém, foram e são atribuídas também 

à medicina de família atividades técnico-cirúrgicas e burocráticas (GIRARDI, 2009). 

O processo de regulação profissional, entendido como uma política pública, 

é parte fundamental das políticas de saúde. Nesse contexto, as demandas atuais e 

futuras dos grupos profissionais por regulação de suas atividades devem ser 

consideradas à luz de alguns princípios, como eficiência, equidade, praticidade e 

responsabilidade, em nome do interesse da população (DAL POZ, 2013). 

No nosso país, no entanto, não há tradição de “regulação pelo Estado do 

exercício profissional, da formação, da certificação de competência ou da 

autorização de práticas de trabalho” (CECCIM, 2007). A Constituição Federal 

estabeleceu entre as competências do SUS o ordenamento da formação de 

recursos humanos na área de saúde (Art. 200, III). Seria de se esperar que com o 

advento do SUS, o Estado procurasse intervir sobre o estoque de profissionais, no 

sentido de promover a formação de especialistas, de acordo com as necessidades 

da população e a expansão da oferta de serviços públicos (RODRIGUES et al, 

2013). 

Apesar do crescimento expressivo, ainda há uma distribuição bastante 

irregular das vagas dos programas de residência médica oferecidas nas diversas 

regiões do país. Tal distribuição acompanha, na maioria dos casos, a distribuição 

dos vínculos dos médicos especialistas nas regiões, mostrando sempre uma 

grande concentração nas regiões de maior desenvolvimento econômico. As vagas 

credenciadas de residência médica se distribuem de forma bastante semelhante à 

dos médicos em atividade, o que mostra a importância do mercado de trabalho 

como determinante do estabelecimento de programas e vagas (DAL POZ, 2013).  

Além disso, a análise dessa expansão nos últimos cinco anos mostra que 

tem ocorrido um aumento menos expressivo de vagas credenciadas em áreas 

consideradas básicas (Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e 

Obstetrícia, Medicina Preventiva e MFC), com tendência de abertura de vagas em 

áreas mais especializadas (DAL POZ, 2013). 
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1.3.2. Formação para Medicina de Família e Comunidade 

Diversos autores têm se debruçado sobre fatores que levam à escolha ou à 

recusa da MFC como especialidade a ser seguida pelos jovens médicos e questões 

como remuneração, prestígio da especialidade entre os pares, valorização da 

especialidade na carreira e o pouco contato com especialistas em MFC durante a 

graduação aparecem com frequência (ALESSIO, 2016). 

Gomes e Costa (2012, p. 554) relatam que "os problemas que o SUS atende 

são problemas também para as escolas médicas, e não se formam ainda médicos 

com competências e habilidades para o exercício de atividades essenciais ao 

sistema e à saúde dos brasileiros". Por fim, observa que a APS não se desenvolverá 

se “não contar com milhares de médicos capacitados para trabalhar em equipe, 

exercer uma clinica ampliada, participar de projetos coletivos e que estejam abertos 

para continuar aprendendo”. 

A criação, em 1994, do PSF não foi acompanhada pela oferta de vagas de 

residência em MFC. Na falta de especialistas, qualquer médico poderia trabalhar 

no Programa, mesmo carecendo de formação adequada. Com a expansão do 

Programa, a partir de 1999, a necessidade de formação de especialistas se tornou 

ainda mais premente. Só em 2005, entretanto, o MS passou a apoiar a formação 

de especialistas através de programas de residência (RODRIGUES et al, 2013). 

Segundo Rodrigues et al (2013, p.1156), a MFC tem um papel central no 

ensino de graduação na Europa. Desde 2001, na União Européia a duração mínima 

da residência em MFC é de três anos, enquanto no Brasil esse período é de apenas 

dois anos. Na Espanha, onde o tempo mínimo de residência é quatro anos, um 

Decreto em 1984 determinou que o número de vagas oferecidas para todas as 

especialidades médicas fosse fixado pelos Ministérios de Educação e de Saúde, 

com base nas necessidades de saúde, e que um único exame para todas as 

especialidades fosse realizado de forma centralizada pelo Estado. 

Na contramão da expansão relatada acima, a Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS)/Rio vem desenvolvendo desde 2012 o maior programa de Residência 

Médica de MFC do país, com mais de 130 vagas se somadas aquelas da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

e deve-se manter essa expansão a fim de fornecer formação adequada 
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progressivamente a todos os médicos e enfermeiros de família que atuam na APS 

(SORANZ, 2016). 

Além disso, a SMS/Rio vem incentivando a inserção dos alunos de 

Graduação de Medicina no Internato em Saúde da Família, e a formação de 

preceptores através do financiamento do Mestrado Profissional em Atenção 

Primária na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) /FIOCRUZ, que já formou 

sua primeira turma de 24 alunos em 2013 e a segunda em 2015 (SORANZ, 2016). 

A MFC constitui-se uma especialidade médica essencial para a efetivação 

da APS como coordenadora do cuidado e ordenadora das redes de atenção a 

saúde. Mesmo assim, a especialidade ainda não é bem conhecida pela população 

e profissionais da saúde, configurando se como uma especialidade médica cercada 

por interpretações preconceituosas, ambíguas e incorretas (MENDONÇA, 2018).  

A WONCA e a OMS em suas recomendações para promover a implantação 

e o desenvolvimento da formação em MFC propuseram a denominação do médico 

de família e comunidade como “médico cinco estrelas” de forma a caracterizar a 

união de princípios, habilidades e práticas necessários para o cuidado de pessoas 

no momento oportuno, de forma contínua e com abordagem integra, utilizando-se 

tecnologia apropriada, oferecendo-se cobertura universal e aplicando-se a arte da 

medicina humanista (MENDONÇA, 2018). Desta forma, faz com que o médico de 

família e comunidade seja um tomador de decisões, que escolhe a tecnologia 

adequada para o cuidado da pessoa, com critérios éticos e de custo-eficácia, 

melhorando assim o tipo de atenção prestada. 

Ao comparar as características gerais dos programas de formação em MFC 

na União Européia, Armiños et al relatam que somente 70% dos países obrigam a 

titulação em MFC para a atuação na prática, assim como 47% dos países exigem 

3 anos de formação especifica na especialidade conforme o quadro 1, a seguir. 

Não há um consenso, nem existe estudos na América Latina sobre qual o 

tempo apropriado para adquirir competências necessárias que permitam o médico 

estudante exercer a MFC (ARMIÑOS et al, 2016). 

Na América Latina, os programas de residência médica em medicina 

destinados a aliviar as deficiências na formação de médicos generalistas, estão 

longe de serem treinados nos métodos e valores da verdadeira medicina de família, 
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especialmente se os programas não são claros em termos de competências e não 

são comparáveis aos adquiridos em programas internacionais que buscam 

homogeneizar um perfil. Não foi possível construir um perfil único do médico de 

família, os programas de residência não foram homogeneizados (ARMIÑOS et al, 

2016). 

Quadro 1: Características Gerais dos programas de formação em MFC na 

União Européia, 2012 

 

Fonte: Armiños G, et al, 2016 

Armiños et al (2016) ainda recomendam que “programas de treinamento 

devem ter características comuns que garantam sua qualidade, tais como: ser 

credenciado por uma universidade ou por profissão (comissões nacionais de 

especialidades); elas devem ser baseadas em competências essenciais de acordo 

com modelos internacionais e cumprir um tempo de treinamento que permita ao 

médico atuar em qualquer nível de cuidado”. 

A admissão de recém-formados ou de outras especialidades para o exercício 

da pratica na ESF desqualifica a importância do desenvolvimento de competências 

especificas e não imprime ritmo resolutivo a APS, reforçando o senso comum de 

“uma medicina de pobre, para pobre” (MENDOÇA, 2018). 

Denominação Medicina de Família e Comunidade  

Especialidade Reconhecida 93,3 % 

3 anos em 47% dos países e 

4,5, 6 anos em 53% dos países 

Programa oficial 70% dos países 

Responsabilidade da formação 50% Universidade e 50% governo

Formação ambulatorial x hospitalar
71% dos países tem tempo de formação maior 

ou igual na atenção primária do que no hospital. 

Exame final obrigatório 100% dos países 

Título obrigatório para a prática médica 70 % dos países

Tempo de formação
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A OMS mantém como meta que a proporção de médicos na APS ultrapasse 

40% do total da força de trabalho médico locorregionalmente (ALESSIO, 2016). No 

Rio de Janeiro, em 2016, havia ainda uma carência de médicos de família no 

mercado de trabalho ou em locais de extrema violência ocorria entre 5 e 10 % das 

equipes. Para responder a este problema, foi feito um planejamento na formação 

médica para que, em 10 anos, todos os médicos de família das equipes pudessem 

ter residência médica em MFC, estipulando dentre outras medidas, a abertura de 

220 vagas de residência por ano e a solicitação de envio pelo MS de 101 médicos 

de família cubanos para as áreas de mais difícil provimento (SORANZ, 2017, p 

682). 

No entanto, jovens médicos não vêm vantagem na escolha em se 

especializar em MFC, visto que, ao se formar, já podem atuar livremente na 

Atenção Básica sem a exigência de título algum para tal. Grande parte dos 

concursos para MFC não exige a titulação como especialista, tampouco a valoriza 

para aprovação nos mesmos (ALESSIO, 2016).  

1.3.3. O Programa Mais Médicos  

Segundo Storti (2017) “a insuficiência e a má distribuição de médicos no 

território nacional é fato percebido há muito tempo por gestores, estudiosos, 

trabalhadores e usuários”. Diferentes estudos afirmam que, para a população, a 

medida mais importante a ser tomada para melhoria do atendimento no SUS é o 

aumento do número de médicos  

Em 2017, o Brasil contava com cerca de quatro mil médicos especialistas 

em MFC, com razão de apenas 2/100 mil habitantes, ao passo que no Reino Unido 

essa razão transita na faixa de 59 a 74,4/ 100 mil habitantes. A SBMFC em 21 

edições da prova de título de especialista em MFC titulou 2.468 médicos. Hoje tem 

7746 sócios dos quais 1333 são estudantes. Para que fosse alcançada a cobertura 

universal no país com equipes Saúde da Família com médico de família e 

comunidade considerando um médico para cada 3500 pacientes, seriam 

necessários 60.427 médicos de família e comunidade, um déficit de 56 mil médicos. 

Contudo, observa-se um importante quantitativo de médicos atuantes na Atenção 

Primária que não fizeram residência em MFC e/ou possuem titulo de especialista 

em MFC, algo em torno de 25.000 medicos (MENDONÇA, 2018). 
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Quanto à distribuição de especialistas em Saúde da Família no Brasil, a 

maior proporção por 100 mil habitantes é encontrada na região Nordeste, 13,4. Os 

demais valores são inferiores a 10: no Norte, 9,8; no Sul, 9,0; e no Centro-Oeste, 

8,8. O Sudeste apresenta o menor resultado, 7,8 profissionais por 100 mil 

habitantes (GIRARDI, 2009).  

Em virtude disso, em  2013 foi homologada a Lei no 12.871/2013 (BRASIL, 

2013), mais conhecida como a Lei do Mais Médicos, mas que, para além da 

provisão imediata de milhares de médicos brasileiros e estrangeiros para atuarem 

na Atenção Básica nas regiões de maior vulnerabilidade, traz mudanças fundantes 

na graduação médica e contribuições inéditas e estruturantes para a regulação da 

formação de médicos especialistas no país, como a exigência de um ou dois anos 

de residência em MFC para o acesso à maioria das demais especialidades que 

hoje são de acesso direto, e a criação do Cadastro Nacional de Especialistas, 

ferramenta para aprimorar a gestão de recursos humanos em saúde (ALESSIO, 

2016). 

O PMM é uma política regulatória instituída com o objetivo de resolver 

emergencialmente o problema de falta de médicos na Atenção Básica no Brasil e, 

também, de criar as condições para superar a escassez desses profissionais a 

médio prazo, além de modificar o perfil de sua formação (MENDONÇA, 2018).  

Esta segunda fase, no entanto, enfrenta muitas dificuldades de efetivação 

no contexto atual da mudança de governo federal- nem a criação das escolas 

ocorre no ritmo previsto, nem as mudanças dos programas de residência médica 

tem possibilidade de se efetivar. E um grande debate acerca de como mudar de 

fato o perfil da formação médica ainda se faz necessário (MENDONÇA, 2018). 

A implementação do PMM foi marcada pela forte resistência da corporação 

médica. A polêmica corporativa sobre a participação de médicos estrangeiros, 

especialmente os cubanos, envolveu, além de aspectos relacionados ao mercado 

de trabalho e formação, questionamentos quanto à abrangência e aos escopos das 

práticas desses profissionais. Questionava-se a qualidade da formação médica 

cubana para cumprir com a complexidade das ações exigidas para atuação na 

atenção básica no SUS (FRANCO, 2018). 
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Em estudo realizado por Franco et al, a grande maioria (23) dos médicos 

afirmou conhecer os manuais da Secretaria Municipal de Saúde para práticas 

assistenciais e fluxos na APS. A maioria utilizava os protocolos municipais ou 

nacionais, realçando a importância de se respeitar as indicações estabelecidas no 

país. Poucos médicos (5) referiram utilizar também referências estrangeiras, como 

diretrizes de Cuba, de sociedades médicas americanas ou outras de língua 

espanhola. 

Os médicos entrevistados por Franco afirmaram não ter apresentado 

dificuldades para adaptação aos protocolos brasileiros. “A medicina é a mesma” foi 

uma expressão muito repetida.  

Ademais, as ações dos supervisores do PMM, por meio de 

acompanhamento técnico-pedagógico, buscam qualificar a prática médica, 

influenciando as práticas dos participantes. A perspectiva dos supervisores 

possibilitou identificar mudanças das práticas ao longo do tempo, para além de 

produzir contra- ponto ou conferir validade às percepções dos médicos (FRANCO, 

2018). Segundo os supervisores do Programa, no entando, alguns profissionais 

baseavam-se no empirismo, com resistência ao direcionamento das evidências 

científicas (FRANCO, 2018). 

1.4. Diabetes Mellitus 

Foi escolhido o Diabetes Mellitus como ‘condição marcadora’ da atenção dos 

cuidados prestados na APS do cenário em estudo, pela sua relevância na carga de 

doenças crônicas da população e porque estudos anteriores já consagraram a 

validade da utilização deste agravo como condição traçadora da APS. Mónica 

Guanilo em sua tese de doutoramento definiu ‘marcador’ da seguinte maneira: 

A terminologia ‘marcador’ cunha-se no âmbito clínico para mostrar 

que a presença de uma ou mais mudanças imunológicas, 

histológicas ou outras, consideradas marcadores, podem aumentar 

as chances de desenvolver determinados quadros clínicos, como 

no caso da AIDS e do câncer, mas, também, podem auxiliar no 

estabelecimento de prognóstico (Queiroz, 2003 e Margolick et al, 

2010, apud, GUANILO, 2012 p. 64). 

Márcia Reis, em sua dissertação de mestrado, utilizou os ‘marcadores de 

saúde’ do antigo Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB), mostrando que 
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o mesmo continha tais marcadores para permitir a gestão das ações de Saúde da 

Família: 

O SIAB fornece uma série de marcadores de saúde e dados de 

produção que possibilitam, à gestão, condições para 

monitorarem e avaliarem o desempenho das equipes, objetivo 

da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, mas não 

permite, no entanto, que se façam análises espaciais dos seus 

indicadores e dados, limitando o potencial do uso dos mesmos 

para a gestão (REIS, 2011, p. 61). 

O sentido de ‘condição marcadora’ utilizado nesta dissertação é semelhante, 

portanto, a essas definições. 

1.4.1. A importância da doença 

O DM é uma das mais prevalentes doenças crônicas e é fortemente 

associada às Doenças Cardiovasculares (DCVs). Estas últimas, apesar de 

apresentarem mortalidade com tendência declinante, por várias décadas 

continuam como a primeira causa de óbito e de hospitalizações no país. Este grupo 

inclui o infarto do miocárdio e os acidentes cerebrovasculares, que podem ter 

efeitos devastadores e acontecer precocemente em adultos. Políticas que 

estimulem ações de contenção dos potenciais fatores de risco incluem dietas 

saudáveis, normocalóricas, com baixo conteúdo de sódio e gorduras, e estímulo à 

atividade física. O tratamento do diabetes e da hipertensão arterial é um importante 

fator de quebra da cadeia causal das DCVs (FIOCRUZ, 2012). 

Em 2015, estima-se que 1,5 milhão de novos casos de diabetes (6,7 por 

1.000 pessoas) foram diagnosticados em adultos americanos com 18 anos ou mais, 

sendo mais da metade desses novos casos ocorreram entre adultos com idade 

entre 45 e 64 anos, e os números foram aproximadamente iguais para homens e 

mulheres (CDC, 2017, p 5). 

A incidência ajustada por idade foi cerca de 2 vezes maior para pessoas com 

menos de um ensino médio (10,4 por 1.000 pessoas) em comparação àquelas com 

mais de um ensino médio (5,3 por 1.000 pessoas) durante 2013–2015 (CDC, 2017, 

p. 5). 

Estima-se que 33,9% dos adultos dos EUA com 18 anos ou mais de idade 

(84,1 milhões de pessoas) tinham pré-diabetes em 2015, com base no seu nível de 
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glicose em jejum. Quase metade (48,3%) dos adultos com 65 anos ou mais tinham 

pré-diabetes (CDC, 2017, p 7). Em 2014, um total de 14,2 milhões de atendimentos 

de emergência foram relatados com diabetes em maiores de 18 anos (CDC, 2017, 

p. 9). Além disso, em 2015 a International Diabetes Federetion (IDF) estimou que 

em 2040 haverão cerca de 642 milhões de pessoas vivendo com diabetes (EGÍDIO, 

2017, p, 12).  

O diabetes é responsável por 14,5% da mortalidade mundial por todas as 

causas, e isso é maior do que a soma dos óbitos causados por doenças infecciosas 

(1,5 milhão por HIV/ AIDS, 1,5 milhão por tuberculose e 0,6 milhão por malária) 

(EGÍDIO, 2017, p14). 

Diante disso, o DM deve ser investigado em relação às complicações agudas 

e crônicas e sua relação com o tempo de diagnóstico. As complicações agudas 

incluem a hipoglicemia, o estado hiperglicêmico hiperosmolar e a cetoacidose 

diabética. Já as crônicas incluem a retinopatia, nefropatia, cardiopatia isquêmica, 

neuropatias, doença cerebrovascular e vascular periférica. As degenerativas mais 

frequentes são o infarto agudo do miocárdio, a arteriopatia periférica, o acidente 

vascular cerebral e a microangiopatia (CORTEZ et al, 2015). 

Observa-se que as complicações do diabetes aumentam ao longo dos anos, 

e identificar esta associação pode ser uma estratégia para traçar medidas que 

minimizem o aparecimento de complicações precocemente (CORTEZ et al, 2015). 

Estudo realizado pela OMS mostrou que os custos governamentais de atenção ao 

DM variam de 2,5% a 15% dos orçamentos anuais de saúde, e os custos de 

produção perdidos podem exceder, em até cinco vezes, os custos diretos de 

atenção à saúde (OMS, 2003; BRASIL, 2013). Além disso, os custos diretos e 

indiretos estimados de diabetes diagnosticados nos EUA em 2012 foram de US$ 

245 bilhões, além de ser responsável pela sétima causa de morte no país em 2015 

segundo dados do Relatório Anual de Diabetes de 2017 do Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) (CDC, 2017, p 10). 

Como resultado de uma combinação de fatores – tais como, o baixo 

desempenho dos sistemas de saúde, pouca conscientização sobre diabetes entre 

a população geral e os profissionais de saúde sobre o inicio insidioso dos sintomas 

ou progressão do diabetes tipo 2 – essa condição pode permanecer não detectada 
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por vários anos, dando oportunidade ao desenvolvimento de suas complicações 

(CDC, 2017). Infelizmente, muitos governos, sistemas de saúde pública e 

profissionais de saúde ainda não se conscientizaram da atual relevância do 

diabetes e de suas complicações (EGÍDIO, 2017). 

1.4.2. Exames diagnósticos de detecção e acompanhamento do 

Diabetes Mellitus 

Assim, observando a relevância dessa questão envolvendo a demanda de 

procedimentos diagnósticos para o sistema de saúde de uma forma geral, alguns 

autores vêm discutindo a essência da real necessidade e coerência que envolve o 

uso de tais recursos. Há evidências e estudos na literatura que indicam excesso no 

número de solicitações de exames clínicos e diagnósticos, uma super utilização 

desses recursos que, muitas vezes, seguem diferentes critérios de indicação, ou 

seja, há uma heterogeneidade à cerca da interpretação e compreensão dos 

achados, ou que são solicitados por convenção antes mesmo da avaliação física, 

além de outros fatores individuais. Do total de exames realizados, a porcentagem 

dos que ocasionam mudança no desfecho clínico ou alteração da conduta médica 

também é baixa (GOMES, 2015). 

Em estudo de avaliação de solicitação de Proteina C reativa, Aguiar e 

colaboradores afirmam que:  

A diversificação recente do repertório de exames complementares 

ao diagnóstico e acompanhamento clínico, com técnicas mais 

modernas e sofisticadas, tem certamente colaborado para o 

aprimoramento dos cuidados médicos. Por outro lado, em várias 

situações, o excesso de solicitação de exames laboratoriais pode 

acarretar prejuízos à saúde e consumir recursos financeiros que 

poderiam ser mais bem aplicados (2013, p.90). 

Além disso, são apontadas as principais causas para o crescimento da 

demanda por exames laboratoriais, são elas (AGUIAR, 2013)  

1. Supervaloriação do exame laboratorial, em detrimento do exame físico 

ou história clinica; 

2. Postura médica defensiva;  
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3. Inobservancia do principio básico: antes de pedir um teste deve se avaliar 

se ele poderá trazer informação adicional;  

4. Insegurança ou inexperiência profissional;  

5. Redução do tempo de consulta médica;  

6. Padronização de “exames de rotina (testes solicitados como parte de 

uma “rotina” padronizada e não de modo seletivo, caso a caso).  

7. Envelhecimento da população mundial, com o decorrente aumento de 

comorbidades; 

8. Advento de novos testes para detecção precoce de doenças crônicas de 

alta morbimortalidade em indivíduos assintomáticos (rastreamento, 

check up ou screening); 

9. Influencia dos meios de comunicação e conflito de interesses;  

10. Ausencia de protocolos padronizados de atendimento (guidelines) nas 

instituições de ensino;  

11. Desconhecimento do custo dos procedimentos. 

Nesse sentido, tendo como plano de fundo o sistema de saúde e o excessivo 

uso dos recursos diagnósticos, alguns trabalhos na literatura têm relatado algumas 

estratégias que alcançaram bons resultados e sucesso na melhora desse 

panorama. Dentre as principais estão, uma abordagem envolvendo feedback, 

programas educacionais, auditorias, noção de custos sobre os procedimentos 

realizados e palestras entre os envolvidos no atendimento e prestação de serviços 

em saúde (GOMES, 2015). 

Miyaki et al. (2006), demonstraram que as estratégias de feedback e 

acompanhamento de médicos são efetivas quando a troca de informação e 

conhecimento é fornecida e usada diretamente na prática (GOMES, 2015). De 

acordo com o Ofício Circular nº 22/2013, da SMS/Rio: (Anexo 3) 

Deve-se sempre que possível utilizar a literatura atualizada e 

baseada nas melhores evidencias cientificas disponíveis, a fim de 

evitar submeter os pacientes a exames e procedimentos 

desnecessários ou com evidencias de causar maior dano do eu 

beneficio, quando utilizados para fins de rastreiamento (RIO DE 

JANEIRO, 2013)  
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A tomada de decisão do médico de família deve ser feita com manejo 

racional de recursos disponíveis, realizada com excelência técnica e baseada nas 

melhores práticas e evidencias disponíveis, considerando-se os valores e 

circunstâncias do paciente (GUSSO, 2012).  

Existem evidências de que indivíduos com diabetes mal controlado ou não 

tratado desenvolvem mais complicações do que aqueles com o diabetes bem 

controlado (EGÍDIO, 2017). O quadro 2, a seguir, apresenta a rotina complementar 

mínima para pessoa com DM, recomendada pelo MS. 

Quadro 2: Rotina complementar mínima para pessoa com DM 

 

Fonte: DAS/SAS/MS 

O perfil lipídico estabelece-se pelas determinações bioquímicas de colesterol 

total (CT), colesterol da lipoproteina de alta densidade (HDL), triglicérideos (TG) e 

colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL) após jejum de 12 a 14 horas. 

O LDL pode ser calculado pela equação de Friedewald (LDL= CT – HDL – TG/5), 

em que TG/5 representa o colesterol da lipoproteína de densidade muito baixa 

(VLDL), motivo pelo o qual não entra nas solicitações de rotina de diabetes já que 

o sistema eletrônico faz o calculo automaticamente (EGÍDIO, 2017). 

Dislipidemia é o principal fator de risco para aterosclerose em pacientes 

diabéticos e tem sido também identificada como um importante fator de risco para 

o desenvolvimento da doença renal do diabetes. A hiperlipidemia, além de seu 

efeito vascular deletério, diretamente exacerba a lesão glomerular associada ao 

DM através da ativação de múltiplas vias de sinalização (SBD, 2016).  

Glicemia de Jejum e Hemoglobina Glicosilada HbA1c

Colesterol total, HDL -colesterol, triglicerídeo 

A fração LDL pode ser calculada utilizando-se a fórmula de 

Friedewald quando triglicerídeo menor que 400 mg/dl. 

Creatinina Sérica 

Exame de urina tipo 1 e se necessário microalbuminúria ou relação 

albumina/creatinina 

Fundoscopia 
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A SMS/Rio defende a seguinte periodicidade dos exames e avaliações, 

constante do Quadro 3, a seguir: 

Quadro 3: Periodicidade de exames e avaliações no acompanhamento de 

pessoas com diabetes  

Fonte: Guia de Referência Rápida Diabetes Mellitus da SMS/Rio, 2016 

O ECG de repouso é recomendado para o rastreamento de doença 

coronariana assintomática, pelo menos anualmente, em pacientes com diabetes. 

No United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), um em cada seis 

pacientes recém-diagnosticados com diabetes tinha evidência eletrocardiográfica 

de infarto silencioso do miocárdio, fato associado a maior risco de infarto do mio- 

cárdio fatal e mortalidade por todas as causas (EGÍDIO, 2017). Porém o presente 

estudo não avaliou a solicitação de ECG por ser realizado na própria unidade de 

saúde sem controle de quantidade e custo pelo laboratório. A avaliação de 

encaminhamento para realização de fundoscopia assim como a avaliação dos pés 

com monofilamento também não foram analisadas por não ser possível quantificar 

custos desses procedimentos e por serem avaliados pelo próprio médico em 

atendimento, não representando uma solicitação de exame laboratorial. 

Como será visto no capítulo de apresentação e discussão dos resultados, os 

exames que apresentaram menor conformidade foram os relativos ao diagnóstico 

Avaliações e Exames Periodicidade

Glicemia de jejum No diagnóstico e a critério clínico

Se HbA1c no alvo, a cada 6 meses.

Se fora do alvo, a cada 3 meses.

Colesterol total, triglicerídeos, HDL- 

colesterol, LDL colesterol calculado 

pela fórmula de Friedewald, 

Creatinina e taxa de filtração 

glomerular, albuminuria ou relação 

albumina: creatinina (RAC), EAS

No diagnóstico e anual ou a critério clínico

Eletrocardiograma (ECG) No diagnóstico e a critério clínico

Tipo 1- Anualmente após 5 anos de doença ou 

anualmente a partir do diagnostico se inicio 

após puberdade

Tipo 2 – Anualmente e no diagnóstico

Avaliação dos pés com 

monofilamento
No diagnóstico e anual

 HbA1c

Fundoscopia
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e acompanhamento da nefropatia diabética. Por esta razão, apresento a seguir uma 

breve revisão sobre este tema específico. 

Exames diagnósticos da nefropatia diabética (Doença renal do diabetes) 

A nefropatia diabética é uma complicação microvascular do diabetes 

associada com morte prematura por uremia ou problemas cardiovasculares. É a 

principal causa de doença renal crônica em pacientes que ingressam em serviços 

de diálise (BRASIL, 2013), sendo classificada em três fases: normoalbuminúria, 

microalbuminúria (ou nefropatia incipiente) e macroalbuminúria (nefropatia clínica 

ou estabelecida ou proteinúria clínica) de acordo com valores crescentes de 

excreção urinária de albumina (BRASIL, 2013). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a doença renal do 

diabetes acomete 20-40% dos pacientes com DM tipo 1 e 2. No Brasil, segundo a 

Sociedade Brasileira de Nefrologia, a incidência de pacientes novos com doença 

renal do diabetes em diálise é de 77 por milhão de paciente (2016, p.8). 

Segundo recomendação do Caderno de Atenção Básica 36: “o rastreamento 

da nefropatia diabética inicia no diagnóstico do DM tipo 2 e cinco anos após o 

diagnóstico no DM tipo 1 [Grau de Recomendação B]. No caso de exame normal, 

este deve ser repetido anualmente. O diagnóstico de nefropatia diabética pode ser 

feito utilizando-se diferentes tipos de coleta de urina, mas o rastreamento deve 

iniciar preferencialmente pela dosagem de microalbuminúria em amostra isolada 

de urina, devido à acurácia diagnóstica e facilidade desse tipo de coleta. Na 

amostra de urina isolada, primeira da manhã ou amostra casual, pode-se medir o 

índice albumina/ creatinina ou apenas a concentração de albumina) (BRASIL, 

2013). A vantagem da concentração de albumina é o menor custo, sem perda de 

acurácia diagnóstica quando comparada com o índice (EGÍDIO 2017). 

Em estudos realizados no Sul do Brasil, verificou-se que 37% dos pacientes 

com DM tipo 2 e 34% dos pacientes com DM tipo 1 apresentam aumento da 

excreção urinária de albumina. Assim, a concentração sérica de creatinina não 

pode ser usada como índice isolado de avaliação de função renal, já que sofre 

influência de vários fatores extrarrenais, como variação da massa muscular e de 

alguns medicamentos. A equação de Cockcroft-Gault, [(140 – idade) × peso / (72 × 

creatinina) × 0,85 (se mulher)], apesar de amplamente utilizada para estimar a Taxa 
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de Filtração Glomerular (TFG), é pouco acurada. Na prática clínica atual, a TFG 

deve ser estimada por meio de equações que empreguem a creatinina sérica e 

sejam ajustadas para idade, gênero e etnia (EGÍDIO, 2017, p. 256). 

Dessa forma, a SBD recomenda que a detecção precoce da doença renal 

crônica, caracterizada por aumento da excreção urinária de albumina e/ou redução 

da TFG, deve ser realizada por meio da dosagem de albumina em amostra isolada 

de urina, devendo o diagnóstico ser confirmado em uma segunda medida da 

estimativa da TFG, por equações baseadas na creatinina sérica.  

1.4.3. Gastos com exames diagnósticos 

Os gastos mundiais com diabetes em 2015 foram estimados entre US$ 673 

e US$ 1.197 bilhões, com projeção, para 2040, da ordem de US$ 802 a US$ 1.452 

bilhões. Para o Brasil, o custo avaliado em 2015 foi de US$ 22 bilhões, com 

projeção de US$ 29 bilhões para 2040. Estima-se, ainda, que os gastos com saúde 

de indivíduos com diabetes são duas a três vezes maiores do que daqueles sem 

diabetes. A estimativa mundial do gasto anual de um indivíduo para o controle do 

diabetes, em 2015, foi de US$ 1.622 a US$ 2.886. Estimativas brasileiras sobre 

despesas com o tratamento ambulatorial de indivíduos com diabetes no SUS foram 

da ordem de US$ 2.108 por indivíduo, dos quais US$ 1.335 (63,3%) são custos 

diretos. (EGÍDIO, 2017, p. 16). 

De acordo com estudo no México, o custo dos exames laboratoriais por 

portadores de DM está entre os três maiores custos por pacientes, sendo em média 

US$ 692,70 nos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), US$ 

396,80 na internação, US$ 240,20 no ambulatório, US$ 218,60 nas emergências e 

US$ 137,20 no centro cirúrgico (ARENA, 2014, p. 91). 

A IDF estima os custos de cuidados a uma pessoa com DM 2,5 vezes 

superior aos de uma pessoa sem a doença, a América Latina dispende 12% do 

orçamento da saúde (US$ 34 bilhões) com o tratamento de indivíduos diabéticos 

adultos e 2/3 gastos são dispendidos no Brasil, ou seja, US$ 21,8 bilhões (SBD, 

2016, p.8). Além disso, em 2012, o total de portadores de DM era de 371 milhões 

em todo mundo, causando 4,8 milhões de mortes e gastos equivalentes a US$ 471 

bilhões (ARENA, 2014, p.87). 
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Além de representar uma importante carga financeira para indivíduos 

portadores e suas famílias, em razão dos gastos com insulina, antidiabéticos orais 

e outros medicamentos essenciais, o diabetes também tem um relevante impacto 

econômico nos países e nos sistemas de saúde. Isso decorre de maior utilização 

dos serviços de saúde, perda de produtividade e cuidados prolongados requeridos 

para tratar suas complicações crônicas, como insuficiência renal, cegueira, 

problemas cardíacos e pé diabético. A maioria dos países despende em casos de 

diabetes entre 5 e 20% do seu gasto total com saúde (EGÍDIO, 2017). 

Ao analisar os grandes temas da economia da saúde o que se verifica é que 

essa sempre foi uma agenda externa ao SUS, sempre foi algo apropriado mais pelo 

setor privado de saúde do que pelo setor público e acabou quase que virando uma 

discussão de exclusão, quer dizer, no setor público não se discute custos, discute 

a necessidade; quem discute custo, quem discute valor é o setor privado que quer 

reduzir o custo para aumentar seus lucros (SÃO PAULO, 2012). Por isso, os 

gestores do SUS têm cada vez mais de incorporar essa dimensão do setor privado 

de saúde e trazer o ferramental que foi desenvolvido com foco no setor privado, 

como uma ferramenta de gestão do sistema de saúde. A meta seria a de 

“estabelecer evidencias para construir consensos” (SÃO PAULO, 2012). 

A OMS vem incluindo um novo indicador entre os que tradicionalmente são 

usados para avaliar os investimentos em saúde de cada país, como o percentual 

do Produto Interno Bruto (PIB) gasto em saúde. Em 2006, os gastos públicos em 

saúde representavam 4% dos gastos públicos totais e avançamos muito porque em 

2008 já estávamos próximos de 7% e isso nos coloca na frente da Índia, que se 

mantém abaixo de 5%. Porém, Rússia e China estão mais próximos de 10% e 

nossos “países exemplos” como Inglaterra e Espanha estão em 15% e o Canadá, 

França e Alemanha estão acima disso (SÃO PAULO, 2012, p. 17). 

Avaliando o que acontece especificamente no Brasil, o gasto governamental 

em saúde tem crescido. O gasto público nacional em saúde dobrou no período de 

2000 a 2010, passando de R$ 64,79 bilhões em 2000 para R$ 138,71 bilhões em 

2010. No período abordado pela OMS esse valor foi de R$ 101,54 bilhões em 2006 

(4% do Gasto Público Total) para R$ 119, 94 bilhões – quase 7% do total (SÃO 

PAULO, 2012, p.17). 
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O problema do Brasil, se assim pode ser chamado, é que o gasto público é 

muito baixo para que o país tenha, efetivamente, um sistema de cobertura universal 

e atendimento integral (SÃO PAULO, 2012).  

No contexto paradoxal envolvendo a alta demanda pelos serviços de saúde, 

com os recursos cada vez mais escassos, as mudanças dos fatores demográficos 

e epidemiológicos associados ao rápido desenvolvimento tecnológico, evidenciam 

cada vez mais, o quão essencial se torna o aproveitamento e uso adequado dos 

recursos em saúde, em vista das consequências clínicas para o paciente, e 

financeiras para a gestão do sistema de saúde (GOMES, 2015). 

Diante desse contexto, buscar o controle das DCNTs, mais especificamente, 

do DM é um grande desafio para as equipes da ESF, as quais devem desenvolver 

políticas de saúde baseadas em evidências clínica-epidemiológicas para garantir 

tratamentos eficientes e reduzir o número e a gravidade das complicações 

potenciais, que elevam o custo socioeconômico (ARENA, 2014). 

A crescente preocupação frente aos custos elevados, nas DCNTs, os 

estudos vêm mostrando grandes impactos dos custos em relação aos portadores 

de DM. Ocorre que a maioria dos sistemas de saúde está organizada para prestar 

cuidados em casos isolados e de forma desestruturada, sem que se enfatize o 

cuidado coordenado e contínuo, necessário no manejo das DCNTs (ARENA, 2014). 
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2. OBJETIVOS E MÉTODOS 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivo geral 

Analisar o perfil de solicitação dos exames laboratoriais no cuidado aos 

pacientes diabéticos, por médicos que atuam em unidades da Atenção Primária, do 

Município do Rio de Janeiro. 

2.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar diferenças no perfil da solicitação dos exames laboratoriais na 

atenção aos pacientes diabéticos, considerando variáveis como tipo de 

formação e tempo de atuação na Saúde da Família, na Área 

Programática (AP) 5.2 do Município do Rio de Janeiro; e 

 Realizar estimativa de custo financeiro das solicitações de exames 

laboratoriais na atenção aos pacientes diabéticos, no período analisado, 

por tipo de solicitante médico, em unidades selecionadas na AP 5.2. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Tipo de Estudo 

Foi realizado um estudo transversal e analítico com abordagem quantitativa 

e levantamento de dados originados: a) dos Prontuários Eletrônicos do Paciente 

(PEP) modelo VitaCare; e b) das Planilhas de Produção apresentadas pelo 

Laboratório contratado pela SMS para prestação de serviços na APS (Cientific Lab 

– DASA), considerando o período de janeiro a outubro de 2016, relacionado ao 

atendimento de equipes da ESF da AP 5.2, da SMS do Rio de Janeiro. 

2.2.2. Cenário 

A pesquisa foi realizada na AP 5.2, na Zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro, onde a atenção básica abrange cerca de 80% da população de 
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aproximadamente 705 mil habitantes. Esta área é composta por duas Regiões 

Administrativas – Campo Grande e Guaratiba que representam 25 % da extensão 

territorial da cidade. A região administrativa de Campo Grande se caracteriza como 

a mais populosa da cidade, com 542 mil habitantes, em contraposição a Guaratiba, 

a menor de toda Zona Oeste. Vale lembrar que Campo Grande é o principal centro 

de toda a região estendendo seu raio de influência econômica aos municípios 

limítrofes (Nova Iguaçu, Seropédica e Itaguaí). Guaratiba apresenta o pior IDH 

entre todas as regiões administrativas do município.  

Até setembro de 2016 a AP 5.2 contava com 33 unidades de atenção 

primária, sendo 16 Clínicas da Família e 17 Centros Municipais de Saúde, somando 

ao todo 160 equipes de ESF (CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2016, p. 86). 

2.2.3. Amostra 

Foi utilizada uma amostragem probabilística estratificada proporcional com 

70 médicos atuantes na A.P. 5.2 da cidade do Rio de Janeiro, de ambos os sexos 

que atuaram por 10 meses entre os meses de janeiro a outubro de 2016, dentre 

eles 13 médicos pertencentes ao PMM, 52 médicos não especialistas em MFC e 

cinco médicos com especialidade na área referida. O cálculo da amostra foi feito 

pela calculadora on line obtida em site independente desenvolvido por Glauber 

Santos, acessado através do site http://www.calculoamostral.vai.la, indicando um 

erro amostral absoluto de 5%, e um índice de confiança igual a 95%. A amostra do 

estudo foi integrada por 85 médicos que se enquadravam nos critérios de inclusão. 

Os exames solicitados por esses profissionais foram relativos a uma população de 

45.251 pacientes com DM. 

Critérios de inclusão 

Médicos que realizaram atendimento na AP. 5.2 por 10 meses entre os 

meses de janeiro a outubro de 2016. 

Critérios de exclusão 

Médicos que atuaram em mais de uma unidade de saúde entre janeiro e 

outubro de 2016.  

http://www.calculoamostral.vai.la/
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2.2.4. Procedimento de coleta de dados 

Foram analisadas as planilhas de produção apresentadas pelo Cientific Lab- 

DASA para o período de janeiro a outubro de 2016, não sendo possível obter as 

planilhas dos meses de novembro e dezembro, o que impossibilitou o estudo de 

todos os meses de 2016 como havia sido proposto inicialmente. O período de 

análise selecionado foi devido a ausência de restrição de solicitação de 

determinados exames laboratoriais por parte da Superintendência da SUBPAV até 

setembro de 2016 conforme consta nos anexos 1 e 2. Os exames começaram a 

ser restritos parcial e totalmente na prática somente em dezembro de 2016, após 

realização de reunião com todos os responsáveis técnicos médicos das unidades 

de atenção primária do município.  

A identificação dos pacientes diabéticos em acompanhamento e/ou 

cadastrados nas unidades do estudo foi feita através da busca de codificação da 

morbidade de acordo com o Código Internacional de Doenças (CID) para DM nos 

PEP. No banco de dados da pesquisa também foram identificados os perfis dos 

médicos estudados, de acordo com sua formação – médicos com especialidade em 

MFC; médicos do PMM; e médicos sem especialidade em MFC. O banco de dados 

também considerou, entre as variáveis relativas aos médicos, o tempo de atuação 

dos mesmos na AP 5.2, com base em informações sobre os profissionais 

fornecidas pelos responsáveis desta CAP. 

2.2.5. Procedimentos de análise dos dados 

O software utilizado nas análises foi o R (versão 3.5.0). Para comparar o 

número de exames solicitados, o valor de exames solicitados e essas duas 

variáveis por paciente entre os cargos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Para 

correlacionar o tempo de atuação com o número/ valor de exames solicitados e o 

número / valor de exames solicitados por paciente foi utilizada a correlação de 

Spearman. Sendo o relatório estatístico realizado em conjunto com a ABG 

Consultoria Estatística. 

As análises foram realizadas com base no banco de dados obtidos como 

descrito anteriormente, tendo sido realizados os seguintes procedimentos: 
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 Descrição do número de exames solicitados dentro e fora dos protocolos 

estabelecidos pela SMS do Rio de janeiro e pelo MS, por todos os 

médicos avaliados, assim como sua identificação, a média, a mediana e 

o desvio padrão encontrados; 

 Comparação do valor dos exames do protocolo por paciente entre os 

perfis dos médicos, assim como da média, mediana e valor-p; 

  Descrição e comparação dos valores de exames fora do protocolo por 

perfil de profissionais; 

 Identificação dos gastos totais com exames dentro e fora dos protocolos 

pelos médicos avaliados;  

 Comparação do tempo de atuação com o número de exames solicitados 

dentro e fora do protocolo por paciente. 

2.2.6. Aspectos éticos 

O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética da 

Universidade Estácio de Sá (UNESA), que é a instituição proponente da pesquisa 

e do Comitê de Ética da SMS do Rio de Janeiro, instituição coparticipante para 

avaliação. O estudo foi realizado obedecendo-se os critérios éticos definidos pela 

Resolução 466/2012, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, sendo 

respeitado o anonimato da população de estudo. A aprovação pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa foi fornecida através do Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética no 97961218.6.0000.5279. 

Pretende-se, da mesma forma, encaminhar, após a defesa desta 

dissertação, relatório com os resultados do estudo à CAP 5.2, assim como será 

mantida a guarda e responsabilidade dos dados da pesquisa em arquivo, físico ou 

digital, por um período de 5 anos após o término da pesquisa, tal como exigido pelo 

Comitê de ética em Pesquisa da SMS/Rio. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Exames realizados dentro dos protocolos (MS e 

SMS/Rio) 

A tabela 1, a seguir apresenta o número de exames realizados no período 

de estudo (janeiro a outubro de 2016). Esses exames são os recomendados pelos 

protocolos do MS e pela SMS do Rio de Janeiro. 

Tabela 1: Descrição do número total de exames dos protocolos solicitados 

pelos três perfis médicos, entre os meses de janeiro a outubro de 2016 na 

A.P. 5.2 no município do Rio de Janeiro (n1 = 70) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

Como demonstrado, os médicos solicitaram em média 65,51 exames de 

dosagem de glicose, 56,83 exames de dosagem de colesterol total, 55,43 exames 

de dosagem de triglicerídeos, e 50,21 exames de dosagem de creatinina, valores 

próximos aos encontrados na mediana, representados pelo segundo quartil. 

Nº de exames do n2 Média D.P. Mín. 2º Q Máx.

protocolo (n2/n1) (media-

na)

Dosagem de Glicose 4.586 65,51 46,49 1 67,50 235

Dosagem de 

Hemoglobina Glicosilada
4.016 57,37 41,98 1 59,00 223

Dosagem de Colesterol 

Total
3.978 56,83 39,94 1 58,00 187

Dosagem de 

Triglicerídeos
3.880 55,43 39,58 1 53,50 187

Dosagem de Colesterol 

HDL
3.688 52,69 36,49 1 52,50 185

Dosagem de Creatinina 3.515 50,21 37,93 0 47,50 188

Dosagem de 

Microalbumina na Urina
241 3,44 9,28 0 0,00 55

Análise de Caracteres 

Físicos, Elementos...
2.442 34,89 31,42 0 28,00 173

Total 26.346 375,87 283,11 5 366,00 1.433
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Tabela 2: Comparação do valor de exames do protocolo/ paciente entre os 

perfis dos médicos, entre janeiro e outubro de 2016 na A.P. 5.2 no município 

do Rio de Janeiro (valores em R$) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

Quanto aos exames do protocolo de DM solicitados pelos médicos dos três 

perfis, não houve diferença significativa entre eles (valor p>0,050), já que todos 

apresentaram padrão semelhante de solicitação. Como se pode ver nos dados da 

tabela 2, acima, que apresenta a comparação entre o valor (em R$) de exames 

solicitados por pacientes e entre os perfis dos médicos estudados. 
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Como citado anteriormente, o MS recomenda que o rastreamento de doença 

renal do diabetes seja inicialmente realizado pela dosagem de microalbuminuria em 

amostra isolada de urina, o que não ocorreu em nenhuma das três categorias, 

mesmo sabendo que existe um custo menor sem perda de acurácia diagnóstica. 

Os médicos avaliados ainda solicitam a dosagem de creatinina como marcador 

inicial de injúria renal, não levando em conta os protocolos, nem as melhores 

evidências disponíveis na literatura.  

As figuras 1 a 5, a seguir, apresentam de forma comparativa os valores dos 

exames dentro do protocolo, por paciente de acordo com os diferentes perfis dos 

médicos avaliados neste estudo, como descrito na tabela 2. O item seguinte, trata 

dos exames realizados fora dos protocolos do MS e da SMS/ Rio. 

Figura 1: Comparação do valor de exames do protocolo por pacientes entre 

os perfis dos médicos, entre janeiro e outubro de 2016 na A.P. 5.2 no 

município do Rio de Janeiro – dosagens de glicose e de hemoglobina 

glicosilada (valores em R$) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 
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Figura 2: Comparação do valor de exames do protocolo por pacientes entre 

os perfis dos médicos, entre janeiro e outubro de 2016 na A.P. 5.2 no 

município do Rio de Janeiro – dosagens de colesterol total e triglicerídeos 

(valores em R$) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

Figura 3: Comparação do valor de exames do protocolo por pacientes entre 

os perfis dos médicos, entre janeiro e outubro de 2016 na A.P. 5.2 no 

município do Rio de Janeiro – dosagens de colesterol HDL e creatinina 

(valores em R$) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 
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Figura 4: Comparação do valor de exames do protocolo por pacientes entre 

os perfis dos médicos, entre janeiro e outubro de 2016 na A.P. 5.2 no 

município do Rio de Janeiro – dosagens de microalbumina na urina e 

análise de caracteres físicos (valores em R$) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

Figura 5: Comparação do valor de exames do protocolo por pacientes entre 

os perfis dos médicos, entre janeiro e outubro de 2016 na A.P. 5.2 no 

município do Rio de Janeiro –total (valores em R$) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

Os resultados obtidos com a avaliação dos exames solicitados dentro dos 

protocolos de DM faz com que contrariem a idéia de Mendonça (2018) de que a 

admissão de outras especialidades para o exercício da prática na ESF desqualifica 
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e não imprime ritmo resolutivo a APS, visto não ter havido diferença entre os três 

perfis na forma de realizar o acompanhamento do paciente com DM.  

3.2. Exames realizados fora dos protocolos (MS e SMS/Rio) 

Os dados da tabela 3, a seguir, apresentam os números relativos aos 

exames solicitados fora dos protocolos. Os dados demonstram que os médicos 

solicitaram em média 40,87 exames de hemograma completo, assim como 34,84 

dosagens de uréia, mesmo não sendo um exame de rotina para avaliação de 

doença renal do diabetes como visto anteriormente. 

Tabela 3: Descrição do número de exames fora do protocolo solicitados 

pelos três perfis médicos, entre os meses de janeiro a outubro de 2016 na 

A.P. 5.2 no município do Rio de Janeiro (n1 = 70) - Parte 1 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

Contrariando as opiniões quanto a qualidade técnica dos médicos do PMM, 

entretanto, assim como o preconceito quanto aos médicos sem título de 

especialização e a afirmação de que quem faz a especialização em MFC conhece 

melhor os protocolos médicos e solicita exames somente em casos necessários, 

utilizando-se das melhores evidencias científicas e com o discursos da prevenção 

quaternária, após análise dos exames laboratoriais das três categorias médicas, 

não houve diferença quanto a solicitações de exames fora do protocolo para o DM, 

como relatado adiante: 
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Tabela 4: Descrição do número total de exames fora do protocolo 

solicitados pelos três perfis médicos, entre os meses de janeiro a outubro 

de 2016 na A.P. 5.2 no município do Rio de Janeiro – Parte 2 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

Ao todo foram solicitados 18.905 exames fora do protocolo atingindo um 

valor médio de exames entre os médicos das três categorias de R$ 971,92, em um 

total de R$ 68.034,35, como se pode ver na tabela 5, a seguir. 

Tabela 5: Descrição do valor total de exames fora do protocolo solicitados 

pelos três perfis médicos, entre os meses de janeiro a outubro de 2016 na 

A.P. 5.2 no município do Rio de Janeiro (valores em R$) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 
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De acordo com Santos Jr. (2006), estima-se que 60% dos exames realizados 

de rotina nos pacientes poderiam ser dispensados sem qualquer risco ao paciente 

e, que as alterações nos exames poderiam ser previstos na avaliação clínica.  

Desta forma, conforme afirmado por Gomes (2015), a solicitação de exames 

sem a devida necessidade gera maior custo financeiro ao sistema público, 

desconforto entre os profissionais, instabilidade emocional e prejuízo ao paciente. 

Há um excesso no número de solicitações de exames diagnósticos também 

observado por Capilheira (2006) conforme descrito anteriormente. 

Tabela 6: Comparação dos valores de exames fora do protocolo/ paciente 

entre os perfis dos médicos, entre janeiro e outubro de 2016 na A.P. 5.2 no 

município do Rio de Janeiro (Valores em R$) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

Valor de exames 

fora do protocolo/ 

Paciente

Cargo N Média E.P. 1º Q 2º Q 3º Q Valor-p¹

Mais médicos 13 0,030 0,010 0,010 0,030 0,040

Não especialista 52 0,040 0,010 0,010 0,020 0,060

Especialista 5 0,020 0,010 0,000 0,000 0,010

Mais médicos 13 0,030 0,010 0,010 0,030 0,040

Não especialista 52 0,040 0,010 0,010 0,030 0,070

Especialista 5 0,040 0,020 0,000 0,020 0,070

Mais médicos 13 0,060 0,010 0,040 0,070 0,090

Não especialista 52 0,070 0,010 0,040 0,070 0,100

Especialista 5 0,040 0,030 0,000 0,010 0,070

Mais médicos 13 0,070 0,010 0,050 0,080 0,090

Não especialista 52 0,070 0,010 0,030 0,090 0,110

Especialista 5 0,050 0,030 0,010 0,030 0,100

Mais médicos 13 0,18 0,02 0,15 0,19 0,23

Não especialista 52 0,21 0,01 0,17 0,21 0,26

Especialista 5 0,26 0,02 0,23 0,27 0,28

Mais médicos 13 1,23 0,21 0,53 1,33 1,64

Não especialista 52 1,11 0,07 0,78 1,05 1,28

Especialista 5 0,63 0,21 0,34 0,78 0,88

Mais médicos 13 1,6 0,22 0,91 1,7 2,1

Não especialista 52 1,54 0,08 1,29 1,45 1,74

Especialista 5 1,04 0,22 0,88 1,14 1,41

Total 0,163

Dosagem de Ureia 0,584

Hemograma 

Completo
0,113

Outros 0,119

Dosagem de Sódio 0,190

Dosagem de 

Potássio
0,522

Dosagem de Ácido 

Úrico
0,295
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A Tabela 6, acima, e as figuras 6 a 9, a seguir, apresentam as comparações 

dos valores (em reais) de exames fora do protocolo/paciente solicitados entre os 

três perfis médicos. 

Os exames apresentados como ‘outros’ são compostos por exames de 

transaminases hepáticas, amilase, bilirrubinas, hormônios tireoidianos e dosagem 

de antígeno prostático especifico, dentre outros, e requerem mais estudos para 

serem avaliados e comparados com as demais solicitações. Tal pesquisa se faz 

necessária visto corresponder a 71,4% do orçamento dos exames fora dos 

protocolos solicitados para os pacientes com DM. 

Figura 6: Comparação do valor de exames fora do protocolo por paciente 

entre os perfis dos médicos, entre janeiro e outubro de 2016 na A.P. 5.2 

 no município do Rio de Janeiro – dosagem de sódio e de potássio 

(valores em R$) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 
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Figura 7: Comparação do valor de exames fora do protocolo por paciente 

entre os perfis dos médicos, entre janeiro e outubro de 2016 na A.P. 5.2 no 

município do Rio de Janeiro – dosagem de ácido úrico e de uréia 

(valores em R$) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

Figura 8: Comparação do valor de exames fora do protocolo por paciente 

entre os perfis dos médicos, entre janeiro e outubro de 2016 na A.P. 5.2 no 

município do Rio de Janeiro – hemograma completo e outros exames 

(valores em R$) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 



67 
 

 

Figura 9: Comparação do valor de exames fora do protocolo por paciente 

entre os perfis dos médicos, entre janeiro e outubro de 2016 na A.P. 5.2 no 

município do Rio de Janeiro – total dos exames 

(valores em R$) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

Como se pode verificar, não houve diferenças significativas (valor-p>0,050) 

entre os valores de exames fora do protocolo por pacientes e os tipos de perfis. 

Todas as categorias solicitaram exames fora do protocolo de maneira abundante e 

indiscriminada, sem muitas vezes levar em consideração os protocolos pré-

estabelecidos pela SMS/RJ e do MS.  

Tais resultados geram duvidas quanto a qualidade do que vem sendo 

ensinado nos programas de residência em MFC, que segundo Armiños et al (2016) 

ainda necessitam de homogeneização e aperfeiçoamento. 

3.3. Síntese dos resultados relativos aos gastos 

Neste subitem são apresentados e discutidos os resultados relativos aos 

gastos com os exames em geral. Como se pode ver na Figura 10, foram solicitados 

pelas três categorias médicas um total de 26.346 exames laboratoriais dentro do 

protocolo, somando o valor de R$ 72.028,27 com uma média de R$ 1.028,98 por 

médico gastos com exames preconizados. Sendo assim, de um total de R$ 

140.062,62 gastos com exames laboratoriais, somente 51,43% são exames 

preconizados pela SMS/Rio, ficando 48,57% entre os exames fora do protocolo. 
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Figura 10: Total de gastos com exames solicitados pelos três perfis 

médicos, entre janeiro e outubro de 2016 na A.P. 5.2 no município do Rio de 

Janeiro – total dos exames 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

Tais dados corroboram com o que vem sendo encontrado na literatura 

quanto a solicitação excessiva de exames de rastramento e diagnóstico precoce, 

sendo solicitados somente levando em consideração a experiência pessoal não 

sistematizada do profissional, conforme afirmado por Guimarães (2016), sem 

muitas vezes estarem baseados em evidências científicas concretas. Desta forma 

a importância da prevenção quaternária aumenta a medida que tais condutas 

podem levar a riscos a segurança do paciente.  

A Tabela 7, a seguir, apresenta a comparação do tempo de atuação com o 

número / valor de exames solicitados por paciente. A partir dela pode-se verificar 

que houve correlação significativa (valor-p<0,050) e positiva do tempo de atuação 

com a solicitação dos exames dosagem de glicose, dosagem de hemoglobina 

glicosilada, dosagem de CT, dosagem de TG e dosagem de HDL, ou seja, quanto 

maior o tempo de atuação na A.P. 5.2, maior tende a ser a solicitação dos exames 

do protocolo de diabetes da SMS/Rio. 

Além disso, houve correlação significativa (valor-p<0,050) e negativa do 

tempo de atuação com a solicitação dos exames dosagem de sódio e dosagem de 

potássio, ou seja, quanto maior o tempo de atuação, menor tende a ser a solicitação 

R$ 68.034,35  

R$ 72.028,27  
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desses exames, os quais estão fora do preconizado como visto anteriormente para 

rastreio de insuficiência renal.  

Não foi possível a avaliação do tempo de formação médica associado a 

solicitação de exames dentro e fora do protocolo devido a falta dos dados para 

comparação. 

Tabela 7: Comparação do tempo de atuação dos três perfis médicos na A.P. 

5.2 com o número / valor de exames solicitados por paciente entre janeiro e 

outubro de 2016 na A.P. 5.2 no município do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

r Valor-p

Dosagem de Glicose 0,32 0,006

Dosagem de Hemoglobina Glicosilada 0,25 0,036

Dosagem de Colesterol Total 0,28 0,017

Dosagem de Triglicerídeos 0,32 0,006

Dosagem de Colesterol HDL 0,25 0,039

Dosagem de Creatinina 0,04 0,761

Dosagem de Microalbumina na Urina -0,13 0,275

Análise de Caracteres Físicos, Elementos... -0,05 0,687

Total 0,23 0,053

Dosagem de Sódio -0,28 0,018

Dosagem de Potássio -0,26 0,029

Dosagem de Ácido Úrico 0,00 0,998

Dosagem de Ureia -0,22 0,072

Hemograma Completo -0,02 0,850

Outros -0,13 0,299

Total -0,23 0,053

Variáveis

Exames do 

protocolo

Exames fora do 

protocolo
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Figura 11: Correlograma das variáveis. 

 
Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados da pesquisa. 

O correlograma das variáveis representado acima corrobora com a tabela 7 

ao demonstrar através de figuras a correlação positiva representada em azul com 

exames como glicose, hemoglobina glicosilada, CT, TG e HDL e negativa 

representada em laranja para exames como sódio e potássio. 

Assim, os resultados obtidos afirmam o descrito por Aguiar (2013) quanto a 

importância da experiência profissional e segurança do médico. As diversas 

comparações entre os perfis médicos e o tempo de atuação na mesma AP sugerem 

que a experiência profissional é mais importante do que a formação específica em 

MFC quando se refere em solicitar exames de acompanhamento do paciente com 

DM dentro e fora dos protocolos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral desta pesquisa era o de analisar o perfil de solicitação dos 

exames laboratoriais no cuidado aos pacientes diabéticos, por médicos que atuam 

em unidades da Atenção Primária, do Município do Rio de Janeiro. Os resultados 

apresentados no item anterior procuraram dar conta deste objetivo e dos objetivos 

específicos (ver item 2). 

Pode-se dizer que a pesquisa conseguiu atingir o primeiro objetivo 

específico: identificar diferenças de perfil na solicitação dos exames laboratoriais 

na atenção aos pacientes diabéticos, considerando variáveis como tipo de 

formação e tempo de atuação na Saúde da Família, na CAP 5.2 da SMS do Rio de 

Janeiro. Os resultados do estudo indicam que o tempo de atuação na AP 5.2 foi 

mais relevante do que o tipo de formação (perfil) dos médicos estudados, uma vez 

que os médicos com maior tempo na AP 5.2 foram os que solicitaram exames de 

forma mais adequada, de acordo com os protocolos, o que contraria os 

pressupostos do estudo baseados na literatura. 

O mesmo pode-se dizer em relação ao segundo objetivo específico – realizar 

estimativa de custo financeiro das solicitações de exames laboratoriais na atenção 

aos pacientes diabéticos, no período analisado, por tipo de solicitante médico, em 

área e unidades selecionadas na AP 5.2. Considerando a literatura revisada, os 

resultados do estudo contrariam o que vem sendo repetido como uma verdade 

absoluta por muitos autores, como Mendes (2015) que afirma que os custos da 

atenção a saúde foram maiores em locais onde há alto percentual de médicos 

especialistas em relação aos generalistas. Tal afirmação não pode ser aplicada ao 

acompanhamento dos pacientes com DM pelos médicos avaliados no estudo.  

Desta forma, estratégias como abordagem envolvendo feedback, noções de 

custo sobre os exames solicitados e programas educacionais como o 

desenvolvimento e o ensino em larga escala da prevenção quaternária podem e 

devem se tornar um verdadeiro front estratégico da educação permanente no SUS 

se fazem necessárias para a mudança nesse panorama de excesso de uso de 

recursos diagnóstico. 
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Causas como supervalorização do exame laboratorial em detrimento do 

exame físico ou história clínica, postura médica defensiva e insegurança devem ser 

melhores trabalhadas ainda nos cursos de Medicina, que deverão estar cada vez 

mais organizados para prover essas e outras necessidades de seus alunos, 

trabalhando a integração ensino-serviço como um espaço de ensino-

aprendizagem, aproximando a formação do médico das realidades de saúde e de 

trabalho, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso, para a formação 

de um profissional competente, ético e comprometido com as necessidades de 

saúde da população.  

A APS é desafiadora, abrangente e complexa a prática médica na mesma 

demanda formação sólida e particularmente experiência (MENDONÇA, 2018). 

Políticas de migração, serviços obrigatórios, recrutamentos temporários sem 

estratégias de retenção devem ser estratégias excepcionais e não devem ser 

consideradas como as principais políticas de recrutamento e alocação de médicos 

em nenhum país (MENDONÇA, 2018). 

Há evidências de que os gastos proporcionais com a saúde em relação ao 

Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil está aquém das possibilidades da economia 

brasileira (CNS,1980). Em conseqüência, os recursos destinados às atividades de 

saúde no Brasil situam- se em níveis bastante inferiores às necessidades básicas 

da população e às possibilidades do país, fazendo com que considerável parcela 

da população brasileira permaneça à margem da assistência médica e de saúde. 

Mas "se é preciso aumentar os recursos para o setor, necessário também se faz 

utilizá-los racionalmente” (CNS, 1980).  
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ANEXO 1 - OFÍCIO NO 31/2016- S/SUBPAV/SIAP 
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ANEXO 2- RELAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM 

RESTRIÇÃO DE SOLICITAÇÃO PELAS UNIDADES DE 

SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: 

 

I.1 – EXAMES LABORATORIAIS COM RESTRIÇÃO TOTAL¹: 

 

¹  

 

 

 

 

EXAMES LABORATORIAIS COM RESTRIÇÃO 

TOTAL  

CÓDIGO 

DA 

TABELA 

SIGTAP 

SITUAÇÃO 

DE 

RESTRIÇÃ

O 

JUSTIFICATIVA DA 

RESTRIÇÃO 

1- PESQUISA DE BAAR 
02.02.08.0

04-8 

Restrição 

total 

Realizada na rede 

municipal 

2- CULTURA P/ BK 
02.02.08.0

11-0 

Restrição 

total 

Realizada na rede 

municipal 

3- PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O 

VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) 

02.02.03.0

67-9 

Restrição 

total 

Realizada na rede 

municipal (TR) 

4- QUANTIFICAÇÃO DO RNA DO VIRUS DA 

HEPATITE C 

02.02.03.1

08-0 

Restrição 

total 

Realizada em referência 

do SUS 

5- DETECÇÃO DO RNA DO VIRUS DA HEPATITE 

C - QUALITATIVO 

02.02.03.0

05-9 

Restrição 

total 

Realizada em referência 

do SUS 

6- PESQUISA DE ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE 

DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg) 

02.02.03.0

97-0 

Restrição 

total 

Realizada na rede 

municipal (TR) 

7- QUANTIFICAÇÃO DE RNA DO HIV1 
02.02.03.1

07-1 

Restrição 

total 

Realizada em referência 

do SUS 

8- CONTAGEM DE LINFÓCITOS CD4/CD8 
02.02.03.0

02-4 

Restrição 

total 

Realizada em referência 

do SUS 

9- TESTE FTA-ABS IGG 
02.02.03.1

12-8 

Restrição 

total 

Realizada na rede 

municipal (TR) 

10- TESTE FTA-ABS IGM 

02.02.03.1

13-6 

Restrição 

total 

Realizada na rede 

municipal (TR) 

11- DOSAGEM DE T4 TOTAL 

02.02.06.0

37-3 

Restrição 

total 

Sem indicação na 

Atenção Primária 

12- DETECÇÃO DO RNA DO HIV1 

(QUALITATIVO) 

02.02.03.0

04-0 

Restrição 

total 

Sem indicação na 

Atenção Primária 

13- PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV1 

(WESTERN BLOT) 

02.02.03.0

29-6 

Restrição 

total 

Sem indicação na 

Atenção Primária 

14- DOSAGEM DE VITAMINA D 125-

HIDROXICALCIFEROL 4030283-0 

Restrição 

total 

Sem indicação pelas 

normas técnicas 
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EXAMES COM RESTRIÇÃO TOTAL NÃO PODEM SER SOLICITADOS AO 

LABORATÓRIO TERCEIRIZADO 

 

 

 I.2- EXAMES LABORATORIAIS COM RESTRIÇÃO PARCIAL ²: 

 

  

EXAMES COM RESTRIÇÃO PARCIAL SÓ PODEM SER SOLICITADOS AO 

LABORATÓRIO TERCEIRIZADO MEDIANTE A OBSERVAÇÃO DOS SEGUINTES 

CRITÉRIOS: 

15- PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 (ELISA) - Para triagem e diagnóstico serão 

utilizados os TR para HIV nas Unidades de Saúde. A pesquisa do HIV pelo método 

ELISA será solicitada ao laboratório pelas Unidades de Saúde apenas nos casos de 

ocorrência de discordância dos testes rápidos na Unidade (TR1 reagente + TR2 não 

reagente). Nestes casos o laboratório seguirá o fluxograma 3 do Manual do Ministério 

da Saúde (Anexo 1). A requisição de exame deve ser autorizada pelo gerente ou RT 

médico da Unidade mediante assinatura e carimbo no verso, contendo a frase 

“RESULTADOS DE TR DISCORDANTES”.   

Fonte: Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV – 

MS/SVS/Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais – DF/Dezembro de 2013 

 
16- A DOSAGEM DE T3 só poderá ser solicitada na hipótese de tireotoxicose por T3 
(TSH baixo, T4 livre normal e clínica de hipertireoidismo). A requisição de exame 
deve ser autorizada pelo gerente ou RT médico da Unidade mediante assinatura e 
carimbo no verso, contendo a frase “SUSPEITA DE TIREOTOXICOSE POR T3”.  

EXAMES LABORATORIAIS COM BLOQUEIO OU 

PARCIAL  

CÓDIGO 

DA 

TABELA 

SIGTAP 

SITUAÇÃ

O DE 

BLOQUE

IO 

JUSTIFICATIVA DO 

BLOQUEIO 

15- PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV1 + 

HIV2 (ELISA)  

02.02.03.

030-0 

Restrição 

parcial 

Vide orientações 

16- DOSAGEM DE T3 TOTAL 

02.02.06.

039-0 

Restrição 

parcial 

Vide orientações 

17- DOSAGEM DE T4 LIVRE 

02.02.06.

038-1 

Restrição 

parcial 

Vide orientações 

18- PSA TOTAL 

02.02.03.

010-5 

Restrição 

parcial 

Vide orientações 

19- PSA LIVRE 

02.02.03.

010-5 

Restrição 

parcial 

Vide orientações 

20- PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA 

ANTÍGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-

HBE) 

02.02.03.

064-4 

Restrição 

parcial 

Sem indicação na 

Atenção Primária 

21- PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA 

HEPATITE B (HBEAG) 

02.02.03.

098-9 

Restrição 

parcial 

Sem indicação na 

Atenção Primária 
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Fontes:  
1- Machado et al. Tireotoxicose por Triiodotironina e Sua Variante: Relato de Três Casos. Arq Bras 

Endocrinol Metab vol 47 nº 1 Fevereiro 2003.  
2- MAIA AL, SCHEFFEL RS, MEYER EL, MAZETO GM, CARVALHO GA, GRAF H, et al. The Brazilian consensus 

for the diagnosis and treatment of hyperthyroidism: recommendations by the Thyroid Department of 
the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2013;57:205-
32. 

  

17- A DOSAGEM DE T4 LIVRE só poderá ser solicitada na presença de DOSAGEM DE 
TSH alterada.  A requisição de exame deve ser autorizada pelo gerente ou RT médico 
da Unidade mediante assinatura e carimbo no verso, contendo a frase “DOSAGEM DE 
TSH ALTERADA”.  
Fontes: 
1- https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/endocrino_resumo_hipotireoi

dismo_TSRS_20160324.pdf 
2- https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/endocrino_resumo_hipertireo

idismo_TSRS_20160324.pdf 
3-  DUNCAN, B. B. et al (Org.). Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em 

evidências. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  
4- GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. (Org.). Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação 

e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v. 

18- O PSA TOTAL só poderá ser solicitado para homens sintomáticos acima dos 50 
anos. A requisição de exame deve ser autorizada pelo gerente ou RT médico da 
Unidade mediante assinatura e carimbo no verso, contendo a frase “PACIENTE 
SINTOMÁTICO >50 ANOS”.  
Fontes:  
1- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Rastreamento / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 
Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 95 p : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 
(Cadernos de Atenção Primária, n. 29). 

2- American Cancer Society, 2015.  www.oncoguia.org.br 
3- Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva (INCA). Informativo - Detecção Precoce: Monitoramento das ações de controle 
do câncer de próstata. Coordenação de Prevenção e Vigilância ed 2014. p. 8. 

4- Carter HB, Albertsen PC, Barry MJ, Etzioni R, Freedland SJ, Greene KL, et al. Early 
detection of prostate cancer: AUA Guideline. J Urol. 2013;190(2):419-26. 

5- Heidenreich (chairman) APJ, Bastian J, Bolla M, Joniau S, Mason MD, Matveev V et 
al. Guidelines on Prostate Cancer. 1) Prostate-specific antigen (PSA) best practice 
statement: 2009 update American Urological Association 2009 (AUA);. 2009. 

6- Kattan MW, Eastham JA, Stapleton AM, Wheeler TM, Scardino PT. A preoperative 
nomogram for disease recurrence following radical prostatectomy for prostate 
cancer. J Natl Cancer Inst. 1998;90(10):766-71. 

 

19- O PSA LIVRE só poderá ser solicitado quando o PSA TOTAL estiver entre 4 e 10 
ng/ml. A requisição de exame deve ser autorizada pelo gerente ou RT médico da 
Unidade mediante assinatura e carimbo no verso, contendo a frase “PSA TOTAL entre 
4 e 10 ng/ml”.  
Fontes:  
1- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Rastreamento / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 
Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 95 p : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 
(Cadernos de Atenção Primária, n. 29). 

2- American Cancer Society, 2015.  www.oncoguia.org.br 

https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/endocrino_resumo_hipotireoidismo_TSRS_20160324.pdf
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/endocrino_resumo_hipotireoidismo_TSRS_20160324.pdf
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/endocrino_resumo_hipertireoidismo_TSRS_20160324.pdf
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/endocrino_resumo_hipertireoidismo_TSRS_20160324.pdf
http://www.oncoguia.org.br/
http://www.oncoguia.org.br/
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3- Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (INCA). Informativo - Detecção Precoce: Monitoramento das ações de controle 
do câncer de próstata. Coordenação de Prevenção e Vigilância ed 2014. p. 8. 

4- Carter HB, Albertsen PC, Barry MJ, Etzioni R, Freedland SJ, Greene KL, et al. Early 
detection of prostate cancer: AUA Guideline. J Urol. 2013;190(2):419-26. 

5- Heidenreich (chairman) APJ, Bastian J, Bolla M, Joniau S, Mason MD, Matveev V et 
al. Guidelines on Prostate Cancer. 1) Prostate-specific antigen (PSA) best practice 
statement: 2009 update American Urological Association 2009 (AUA);. 2009. 

6- Kattan MW, Eastham JA, Stapleton AM, Wheeler TM, Scardino PT. A preoperative 
nomogram for disease recurrence following radical prostatectomy for prostate 
cancer. J Natl Cancer Inst. 1998;90(10):766-71. 

 
20- A PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO E DO VIRUS DA HEPATITE 
B (ANTI-HBE) só poderá ser solicitada pelas Policlínicas ou outros serviços de 
Referência, para pacientes com Hepatite B crônica em tratamento. Poderá ser solicitada 
por Unidades de Atenção Primária somente nos casos em que houver prévia solicitação 
pela Referência. A requisição de exame deve ser autorizada pelo gerente ou RT médico 
da Unidade mediante assinatura e carimbo no verso, contendo a frase “HEPATITE B 
CRÔNICA EM TRATAMENTO EM UNIADE DE REFERÊNCIA”.   
Fonte: Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais - MS/SVS/Departamento 
de DST/Aids e Hepatites Virais – Brasília/DF – 2015. 
 
21- A PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) só poderá 
ser solicitada pelas Policlínicas ou outros serviços de Referência, para pacientes com 
Hepatite B crônica em tratamento. Poderá ser solicitada por Unidades de Atenção 
Primária somente nos casos em que houver prévia solicitação pela Referência. A 
requisição de exame deve ser autorizada pelo gerente ou RT médico da Unidade 
mediante assinatura e carimbo no verso, contendo a frase “HEPATITE B CRÔNICA EM 
TRATAMENTO EM UNIADE DE REFERÊNCIA”.  Fonte: Manual Técnico para o 
Diagnóstico das Hepatites Virais - MS/SVS/Departamento de DST/Aids e Hepatites 
Virais – Brasília/DF – 2015. 
Fonte: Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais - MS/SVS/Departamento 
de DST/Aids e Hepatites Virais – Brasília/DF – 2015. 
 
 
I- RECOMENDAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE ALGUNS EXAMES LABORATORIAIS: 

II-1- O HEMOGRAMA COMPLETO não deverá ser solicitado no caso de pré-
natal sem complicações, pois trata-se de acompanhamento de condição 
clínica que não representa patologia. Apenas será solicitada a DOSAGEM DE 
HEMOGLOBINA, conforme o Protocolo Clínico de Acompanhamento das 
Gestantes do Ministério da Saúde.  
II-2 – Recomenda-se fortemente a observação das normas técnicas vigentes 

para a solicitação do PSA total e livre (vide fontes acima), já que houve 

atualização dos critérios.   

  II-3 - A monitorização do potássio sérico é útil no acompanhamento de 

pacientes: 

- Em terapia com diuréticos (espironolactona, amilorida, triantereno),  
- Com nefropatias, principalmente com insuficiência renal a partir do estágio 
3A - TFG ≥ 45 a 59 mL/min/1,73m2 - A dosagem do potássio sérico justifica-
se porque a redução da TFG está associada à redução da capacidade da 
sua excreção, bem como a hipercalemia associada à IECA ou BRA é mais 
frequente quanto menor for a TFG 
- Na insuficiência hepática.  
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Fontes:  
1- Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao paciente com Doença Renal Crônica – DRC no 

Sistema Único de Saúde/ Ministério da Saúde. Secretaria    de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2014. 

2- Bocchi EA, Marcondes-Braga FG, Ayub-Ferreira SM, Rohde LE, Oliveira WA, Almeida DR, 
e cols. Sociedade Brasileira de Cardiologia. III     Diretriz Brasileira de Insuficiência 
Cardíaca Crônica. Arq Bras Cardiol 2009; 93(1 supl.1): 1-71 

 
II-4 - A indicação para solicitação de sódio sérico é presença de sintomas de 

hiponatremia, tais como fraqueza, confusão e letargia, ou     sintomas de 

hipernatremia como sede, diminuição da frequência urinária, espasmos 

musculares e/ou agitação. Na prática só se indica sua solicitação na APS para 

avaliação de pacientes com Insuficiência cardíaca, hepática ou renal; também 

pode ser solicitado em caso de uso excessivo de diuréticos.  

Fontes:  
3- Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao paciente com Doença Renal Crônica – DRC no 

Sistema Único de Saúde/ Ministério da Saúde. Secretaria    de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2014. 

4- Bocchi EA, Marcondes-Braga FG, Ayub-Ferreira SM, Rohde LE, Oliveira WA, Almeida DR, 
e cols. Sociedade Brasileira de Cardiologia. III     Diretriz Brasileira de Insuficiência 
Cardíaca Crônica. Arq Bras Cardiol 2009; 93(1 supl.1): 1-71 

 

II-5 – A solicitação da taxa de Uréia está indicada para pacientes com 
insuficiência renal crônica - a partir do estágio 4 (TFG ≥ 15 a 29 
mL/min/1,73m2). Elevações da uréia por defeitos de excreção se devem a 
causas pré-renais (insuficiência cardíaca congestiva), causas renais (nefrites, 
pielonefrites, e insuficiência renal aguda ou crônica) e pós-renais (obstruções 
do trato urinário por cálculos, carcinomas ou pólipos). Elevações da uréia 
ocorrem também por catabolismo elevado (febre, septicemia, uso de 
corticosteróides) e hemorragia interna, principalmente do trato gastrintestinal. 
Na Atenção Primária, apenas nas situações de acompanhamento de 
insuficiência cardíaca (IC) e insuficiência renal (IR - aguda ou crônica) 
este exame deve ser solicitado.  

Fontes:  
1- Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao paciente com Doença Renal Crônica – DRC no 

Sistema Único de Saúde/ Ministério da Saúde. Secretaria    de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2014. 

2- Bocchi EA, Marcondes-Braga FG, Ayub-Ferreira SM, Rohde LE, Oliveira WA, Almeida DR, e 
cols. Sociedade Brasileira de Cardiologia. III     Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica. 
Arq Bras Cardiol 2009; 93(1 supl.1): 1-71 
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ANEXO 3- OFÍCIO SUBPAV/SAP Nº 22/2013 
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ANEXO 4 - PORTARIA GM/MS Nº 1.631/ 2015 

PORTARIA No 1.631, DE 1o DE OUTUBRO DE 2015 

Aprova critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de 

saúde no âmbito do SUS.  

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 

I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e  

Considerando a necessidade de subsidiar o cálculo das estimativas de necessidades de 

saúde da população, prevista no art. 17 da Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 

2012, na medida em que os parâmetros incorporam e especificam os critérios contidos 

naquele artigo, bem como os critérios dispostos no art. 35 da Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990;  

Considerando a necessidade de articulação com o Mapa da Saúde, conforme previsto no 

art. 17 do Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, que será utilizado na identificação das 

necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, 

contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde;  

Considerando a necessidade de subsidiar a definição de critérios que orientem a 

programação de recursos destinados a investimentos que visem reduzir as desigualdades 

na oferta de ações e serviços de saúde e garantir a integralidade da atenção à saúde, como 

previsto no § 2o do art. 17 da Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012;  

Considerando a Portaria no 2.135/GM/MS, de 25 de setembro de 2013, que estabelece 

que, entre outros, são pressupostos do planejamento no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o respeito aos resultados das pactuações entre os gestores nas Comissões 

Intergestores Regionais (CIR), Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT) e o planejamento 

ascendente e integrado, do nível local até o federal, orientado por problemas e 

necessidades de saúde para a construção das diretrizes, objetivos e metas;  

Considerando a pactuação das diretrizes e proposições metodológicas da Programação 

Geral de Ações e Serviços de Saúde, ocorrida na 5a reunião ordinária da Comissão 

Intergestores Tripartite, realizada em 26 de julho de 2012;  

Considerando a ampla discussão sobre o estabelecimento de parâmetros de cobertura 

assistencial no âmbito do SUS, que possibilitou a participação efetiva da comunidade 

técnico-científica, das entidades de classe, dos profissionais de saúde, dos gestores do 

SUS e da sociedade em geral, na sua formulação, através da Consulta Pública no 

06/SAS/MS, de 12 de março de 2014;  

Considerando a necessidade, requerida pelos gestores e pela sociedade em geral, da 

revisão dos parâmetros de atenção à saúde em uso no Sistema Único de Saúde, em face 
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dos desenvolvimentos tecnológicos e das evidencias científicas acumuladas, voltando sua 

utilização como estimadores das necessidades de saúde da população; e  

Considerando a necessidade de subsidiar com critérios e parâmetros os processos de 

planejamento, programação, monitoramento e avaliação, bem como informar as ações de 

controle e regulação no âmbito do SUS, resolve:  

Art. 1o Ficam aprovados os CRITÉRIOS E PARÂMETROS PARA O PLANEJAMENTO E 

PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO AMBITO DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE - "PARAMETROS SUS" 

Art. 2o O documento de que trata esta Portaria encontra-se disponível no endereço 

eletrônico:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1631_01_10_2015.html Página 1 de 

2  

Ministério da Saúde 20/01/2019 16(52  

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/secretarias/sas/drac/cgpas

/  

Art. 3o Os critérios e parâmetros são referenciais quantitativos utilizados para estimar as 

necessidades de ações e serviços de saúde, constituindo-se em referências para orientar 

os gestores do SUS dos três níveis de governo no planejamento, programação, 

monitoramento, avaliação, controle e regulação das ações e serviços de saúde, podendo 

sofrer adequações no nível das Unidades da Federação e Regiões de Saúde, de acordo 

com as realidades epidemiológicas e a disponibilidade de recursos orçamentários e 

financeiros.  

Art. 4o Os parâmetros de planejamento e programação são referenciais quantitativos 

indicativos, sem qualquer caráter impositivo ou obrigatório, visando à equidade de acesso, 

a integralidade e a harmonização progressiva dos perfis da oferta das ações e serviços de 

saúde.  

§ 1o Os Estados e Municípios podem promover a sua alteração, realizando os ajustes 

necessários para adequação à realidade epidemiológica, demográfica, patamares de 

oferta e ao estágio de estruturação da Rede de Atenção à Saúde existente em seus 

territórios.  

§ 2o. Excetuam-se deste caput, os critérios e parâmetros constantes do Capítulo II do 

documento de que trata esta Portaria: Coletânea de normas, critérios e parâmetros 

vigentes e com caráter normativo para o planejamento e programação de ações e serviços 

de saúde que constam em Políticas já regulamentadas pelo Ministério da Saúde, disponível 

no endereço eletrônico: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/secretarias/sas/drac/cgpas

/, por possuírem regras para habilitação e/ou credenciamento no âmbito do SUS.  
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Art. 5o Cabe à Secretaria de Atenção à Saúde, a responsabilidade pela gestão e 

articulação das áreas técnicas do Ministério da Saúde para a revisão periódica dos Critérios 

e Parâmetros estabelecidos.  

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7o Fica revogada a Portaria no 1.101/GM/MS, de 12 de junho de 2002, 

publicada no Diário Oficial da União no 112, de 13 de junho de 2002, seção 1, 

páginas 36-42 

                                                        Arthur Chioro 

 


