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RESUMO

O diabetes mellitus está inserido no grupo de doenças metabólicas de diferentes etiologias, tais como genética, imunológica e ambientais, e é 
caracterizado por hiperglicemia crônica. A longo prazo, o diabetes pode causar danos e disfunções em diversos órgãos, principalmente olhos, rins, 
sistema cardiovascular e sistema nervoso periférico. O objetivo do trabalho foi analisar o perfil dos pacientes diabéticos adscritos no CSE-Lapa e 
identificar como se operacionaliza a integralidade do cuidado nesse serviço. A partir de um estudo quantitativo, transversal retrospectivo através 
da análise de prontuários de pacientes diabéticos adscritos no Centro de Saúde Escola – Lapa (CSE-Lapa) foi utilizado um questionário preenchido 
pelas autoras que desenvolveram a pesquisa para identificar a integralidade do cuidado no serviço do CSE-Lapa. Todas as seções foram 
elaboradas através do questionário Google. O estudo apresentou uma amostra de 230 prontuários, observou-se que a maioria dos prontuários 
analisados (99%) tinham diabetes tipo 2. Nessa pesquisa 82% dos indivíduos, que tiveram seus prontuários analisados, apresentam hipertensão 
arterial sistêmica e 60% possui dislipidemia. Aproximadamente 90% dos pacientes negros com diabetes tinham hipertensão. Em relação às 
doenças microvasculares, nefropatia foi a de maior registro nos prontuários (11,74%); retinopatia (10,87%); enquanto a neuropatia apresentou a 
menor porcentagem (7,39%). Houve uma grande ausência de informações importantes para um bom acompanhamento das comorbidades de um 
paciente com diabetes mellitus, como: 18,7% não possuíam relatos de exame de hemoglobina glicada e 36,96% com apenas um exame. Nesse 
sentido, o preenchimento inadequado e pouco preciso dos prontuários prejudicou a obtenção de dados e, certamente, a influência na 
longitudinalidade e integralidade do cuidado. O estudo mostrou uma maior necessidade de se aumentar os cuidados da atenção primária ao 
diagnóstico e ao acompanhamento do paciente diabético. Com isso, alguns aspectos não puderam ser abordados de uma maneira mais fidedigna 
devido a falta de informação nos prontuários, o que não permitiu uma relação direta com a doença.
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