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RESUMO

A qualidade do cuidado em diabetes mellitus (DM) interfere no controle metabólico e na prevenção de complicações. Objetivos: Avaliar a 
qualidade do cuidado em DM a partir de medidas quantitativas de processos e medidas qualitativas de desfecho. Métodos: Estudo observacional 
transversal descritivo a partir da revisão de prontuários com levantamento de dados referentes às medidas quantitativas de processos (conforme 
recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes) e medidas qualitativas de desfecho (valores mais recentes de hemoglobina glicada (HbA1c), 
pressão arterial (PA) e LDL-colesterol).  Resultados: Foram revisados 72 prontuários. Em relação às medidas de processos: a aferição da pressão 
arterial duas vezes/ano foi realizada em 100% dos pacientes. Entretanto, em 95,8% não havia registro da circunferência abdominal. A HbA1c e o 
LDL foram avaliados duas vezes/ano em 74,3 e 62,9% dos pacientes, respectivamente. Avaliação anual da função renal foi realizada em 85,9%. 
Com relação ao rastreamento de complicações, a pesquisa de microalbuminúria foi realizada em 9,9% e a fundoscopia em 73,8%. O exame anual 
dos pés para rastreamento de neuropatia foi realizado em 85,9% dos pacientes. Em relação às medidas de desfecho: HbA1c < 7% foi alcançada 
por 58,2% (n=39/67), PA sistólica ≤ 130 mmHg em 52,1% (n=37/71), PA diastólica ≤ 80 mmHg em 70,4% (n=60/71) e LDL < 100 mg/dl em 54,4% 
dos pacientes (n=37/68). Conclusão: Alguns processos do cuidado podem ser facilmente melhorados como a avaliação rotineira da circunferência 
abdominal. Por outro lado, a melhoria das medidas de HbA1c, LDL e rastreamento de nefropatia dependem da estrutura do sistema de saúde. 
Vale ressaltar os aspectos positivos do serviço, como o alto percentual de rastreamento de retinopatia e de exame dos pés. Estes achados se 
explicam provavelmente pela disponibilidade de oftalmologistas de referência para os pacientes do nosso serviço bem como pelo fato de se tratar 
de um Centro de Saúde Escola, no qual as consultas são mais longas e o exame dos pés não é negligenciado em detrimento do atendimento de 
um maior volume de pacientes. As medidas de desfecho estão aquém do ideal, mas comparáveis a outras casuísticas da literatura nacional e de 
outros países. É possível que a melhoria dos processos possa auxiliar a otimizar as medidas de desfecho.
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