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RESUMO

O adequado controle glicêmico está associado à redução de complicações microvasculares do diabetes, entretanto este é um objetivo por vezes 
difícil de alcançar. Esta dificuldade é multifatorial. Ela envolve não apenas fatores individuais dos pacientes (má adesão ao tratamento 
medicamentoso, às mudanças de estilo de vida,...) como também fatores da equipe de saúde responsável pelo cuidado. Identificar os fatores que 
influenciam o controle glicêmico e adotar estratégias de melhoria do cuidado pode ser uma estratégia para melhorar a qualidade de vida e 
minimizar as complicações crônicas dos indivíduos com DM2.  Objetivos: Descrever o perfil dos pacientes com DM2 em acompanhamento, avaliar 
e comparar o controle da doença na atenção primária (Centro de Saúde Escola – CSE) e terciária (Hospital Universitário – HU). Método: Estudo 
observacional transversal descritivo. Foram incluídos pacientes com DM2 em acompanhamento há pelo menos um ano nas instituições e 
excluídas gestantes. Foram coletados dados de prontuário referentes ao tipo de tratamento e parâmetros de controle obtidos da última consulta 
além de situação laboral. Os dados estão apresentados como mediana (p25-p75) ou percentuais. Foram utilizados os testes de Mann Whitney ou 
de Kruskal Wallis para a comparação de variáveis numéricas entre grupos. Resultados: Foram incluídos 386 prontuários (215 HU e 171 CSE). Os 
pacientes do CSE foram mais velhos [67 (59-74) vs 63 (57-69) anos; p<0,001], tiveram maior frequência anual de consultas [3 (2-5) vs 2 (1,6-2,3); 
p><0,001] e menor tempo de doença [9 (5,3-13) vs 16 (8-22) anos; p><0,001] quando comparados com aqueles do HU. Além disso, apresentaram 
menor HbA1c [6,75 (6,0-8,5) vs 8,2 (6,9-9,1)%; p><0,001], maiores níveis de triglicerídeos [139 (93,3-197,5) vs 115,5 (82,3-163) mg/dL; p><0,01]  e 
de HLD-c [50,5 (41-60) vs 46 (39-56,8) mg/dL; p><0,01]. Não houve diferença no tempo de acompanhamento, IMC, PAsist, PAdiast, colesterol 
total e LDL-c. Foi observado pior controle glicêmico (HbA1c) entre os pacientes que tratam com ADO + insulina quando comparados com os que 
usam apenas ADO ou apenas insulina[respectivamente 8,7% (7,6 – 9,9) vs 6,5% (6 – 6,7) vs 8,3% (6,2 – 9,1), p><0,001]. Quando comparados os 
pacientes de acordo com sua atividade, aqueles que estudam/trabalham são mais novos [59,5 (55-66,8) vs 70 (62,3-76,8) anos; p><0,001] do que 
os desempregados/aposentados e têm menor tempo de doença [8 (4,25-13) vs 12,5 (6,3-20) anos; p>
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