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Acompanhamos 
um encontro do 
grupo de atividade 
física do Centro de 
Saúde da Lagoa 
da Conceição, em 
Florianópolis

O diabetes foi eleito pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) como tema central do Dia Mundial da Saúde, 
comemorado dia sete de abril.  Segundo relatório da OMS, 
atualmente 8,5% da população mundial têm a doença, um 
número que corresponde ao dobro do registrado nos anos 
1980. No Brasil, a situação não é diferente: a OMS estima que 
9 milhões de pessoas tenham a doença , o equivalente à 6,2% 
da população. Por esse panorama, em nossa reportagem 
principal buscamos entender o papel da Atenção Básica na 
assitência à pessoa com diabetes e como esse atendimento 
pode ser potencializado e trazer resultados efetivos para a 
saúde pública.
Na editoria de Cotidiano, confira o papel e as contribuições 
do dentista dentro da Estratégia Saúde da Família (ESF). Já 
na entrevista, o coordenador do Programa de Controle da 
Dengue da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) de 
Santa Catarina, João Augusto Fuck, fala sobre as ações de 
enfrentamento do Aedes Aegypti em nosso Estado. E você 
que busca um incentivo para começar a praticar exercícios,  
aproveite e se inspire com a nossa reportagem fotográfica 
sobre atividade física nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Agradecemos a todas as pessoas que participaram desse 
informativo e compartilharam suas experiências conosco! 
Muito obrigada também pelas sugestões de pauta sempre 
pertinentes. Continue colaborando conosco! Envie suas 
ideias para: telessaude.sc@saude.sc.gov.br.
Boa leitura!
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Se você quiser 
receber DICAS, 

CURIOSIDADES e 
INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS sobre 
SAÚDE, curta nossa 
PÁGINA facebook.
com/TelessaudeSC 
e fique por dentro 

de todas as 
NOVIDADES!
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As novidades do PMAQ
Acompanhe nossos serviços e tire suas dúvidas

O s municípios e equipes de Atenção básica já tiveram a oportunidade de participar 
anteriormente de dois ciclos do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica), realizados em 2011-2012 e 2013. E agora, em 2016, 

acontece o terceiro ciclo de avaliações externas. Ao longo desses períodos, o PMAQ passou 
por modificações a fim de qualificar os instrumentos e o processo das coletas de dados.

No 3º Ciclo, o programa é realizado em três fases: Adesão e Contratualização, Certificação 
e Recontratualização. O Desenvolvimento, que antes era uma das fases do programa, passou 
a ser um “Eixo Estratégico Transversal” e está relacionado ao desenvolvimento de ações 
relacionadas aos compromissos com a melhoria do acesso e 
da qualidade. Este eixo é estruturado em cinco dimensões: 
autoavaliação, monitoramento, educação permanente, 
apoio institucional e cooperação horizontal.

Outra novidade deste ciclo é o “Sistema AMAQ”, um 
aplicativo desenvolvido para facilitar a utilização do 
instrumento de autoavaliação sugerido pelo Ministério da 
Saúde (MS) e disponibilizar à gestão municipal o acesso 
informatizado aos dados coletados pelas equipes. Essa 
ferramenta possibilita ao usuário responder ao questionário 
da AMAQ, utilizar os seus recursos para a construção da 
matriz de intervenção e gerar relatórios.

Para apoiar as equipes no desenvolvimento das fases 
do PMAQ, o Telessaúde SC  está atualizando o “Espaço 
de apoio ao PMAQ” disponível no Moodle Telessaúde, 
em que os profissionais podem se inscrever a qualquer 
momento para ter acesso às informações compiladas do 
programa. O Telessaúde SC vem realizando 
também algumas webpalestras sobre o tema 
(veja ao lado) sobre o tema, disponíveis tanto no 
Espaço de Apoio no Moodle quanto no acervo de 
webconferências no portal Telessaúde SC e no 
nosso canal no Youtube. Outra forma de apoio 
é o serviço de Teleconsultorias, que hoje conta 
com teleconsultores específicos para responder 
questões relacionadas ao PMAQ. Então, conte com 
a gente para resolver suas dúvidas sobre o PMAQ, 
seja solicitando teleconsultorias ou participando 
dos nossos serviços de Tele-educação.

https://www.facebook.com/Telessaudesc
https://www.facebook.com/Telessaudesc
https://goo.gl/EP0Pnl
telemedicina.saude.sc.gov.br/rctm/
youtube.com/Telessaudesc
https://www.youtube.com/watch?v=6R44q2UN9h8


O  Brasil é o único país no 
mundo em que a Política 
Nacional de Atenção 

Básica (PNAB) recomenda 
que os profissionais de saúde 
bucal sejam acrescentados à 
composição mínima da equipe 
de Saúde da Família (eSF) e, 
mesmo não sendo obrigatório 
e nem uma realidade em todos 
os municípios, essa é uma 
orientação importante para o 
contexto brasileiro. Nosso país, 
que liderava até pouco tempo 
entre as nações com maior 
número de edentos (banguelos) 
e cariados do mundo, fez a opção 
política de atrelar a odontologia 
com a saúde da família. Esse 
tipo de medida permite que a 
velha expressão da miséria e da 
pobreza brasileiras traduzida 
num sorriso banguelo seja, aos 
poucos, superada.

Sylvio da Costa Júnior é um 
entre tantos dentistas que 
optaram por trabalhar na AB e 
contribuir para a mudança do 
panorama da saúde bucal dos 
brasileiros. Além da graduação 
em Odontologia, é especialista 
em Odontologia do Trabalho e 
em Saúde da Família, mestre em 
Saúde da Família e, atualmente, 
cursa doutorado em Saúde 
Coletiva na Universidade Federal 
de Santa Catarina. Trabalhando 
há dez anos como dentista no 
serviço público, hoje atua em 
Florianópolis, no Centro de Saúde 
(CS) do Bairro Monte Cristo. 

A rotina de atendimentos no 

CS Monte Cristo exemplifica o 
panorama de atuação da Saúde 
Bucal junto à comunidade. 
Os atendimentos de urgência 
somam 60% do total e referem-
se aos casos em que o paciente 
chega com dor ou alguma 
fratura. Os 40% restantes 
englobam os agendamentos 
de usuários que buscam o 
início ou a continuação de 
algum tratamento. Além dessas 
duas formas de introdução aos 
serviços da odontologia, também 
são descritas pelo Ministério da 
Saúde as ações programáticas 
(relacionadas aos ciclos de 
vida), as ações do Programa 
Saúde na Escola (PSE) e as visitas 
domiciliares. Porém, para Sylvio 
“no mundo real, se ele [o usuário] 
está com dor, ele vai entrar”. 

A crítica de Sylvio é baseada 
na realidade de várias equipes 
de saúde, pois muitas vezes a 
eSB fica responsável por um 
território maior que os demais 
profissionais da eSF, diferente 
proporção de 1:1 recomendada 
pela PNAB . Por exemplo, na 
unidade de Monte Cristo, são 
cinco eSF, com cinco médicos e 
cinco enfermeiros, cobrindo uma 
população entre três e quatro 
mil pessoas cada equipe. “O 
ideal seria que tivéssemos cinco 
equipes de SB, cada uma atrelada 
a uma eSF, mas nós temos duas 
eSB. Então acaba não tendo 
uma agenda de trabalho muito 
casada, porque a odonto fica um 
pouco estrangulada pelo excesso 

de atendimento”, explica.
Uma das formas levantadas 

por Sylvio para minimizar 
essa dificuldade é a melhor 
comunicação e trabalho entre 
as equipes. É aí que as reuniões 
aparecem como importante 
ferramenta. “Nós não atendemos 
somente pacientes da nossa 
área, atendemos pacientes de 
todas as áreas por essa relação de 
cinco para dois, mas nas reuniões 
de equipe a gente conversa 
sobre agendas em comum, faz 
algumas ações programáticas 
dos chamados ciclos da vida 
(capital criança, idosos, grupos de 
gestantes).”

Além de atuar na prática, 
Sylvio sentiu uma inquietação 
de entender a inserção do 
profissional dentista dentro do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
“Existe uma diferença entre a 
clínica privada e o consultório 
dentro de um modelo de Atenção 
Básica, por isso é necessário 
entender quais são essas 
diferenças e porque elas existem, 
a partir da discussão sobre acesso, 
resolubilidade, acolhimento, ou 
seja, discutir algo além da clínica 
e da prática odontológica”, afirma. 

A inserção do dentista na 
Atenção Básica e a evolução da saúde bucal no país
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Sylvio atua há dez anos na Atenção Básica
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entender a organização da 
odontologia na Estratégia 
Saúde da Família, Sylvio destaca 
dois principais obstáculos 
para essa incorporação: o 
subfinanciamento da AB e a falta 
de agilidade. Para Sylvio, ainda 
se investe pouco no sistema de 
saúde brasileiro, o que ocasiona 
sérios impactos. “Eu já trabalhei 
na Atenção Básica de outros 
estados, como Rio de Janeiro, 
Goiás e também aqui em 
Florianópolis, e a realidade é a 
mesma: a gente vê muito à flor da 
pele como o subfinanciamento 
atrapalha a rotina das equipes 
de AB no seu conjunto, desde a 
falta de materiais até problemas 
ligados à estrutura física das 
unidades.”

Por outro lado, e 
também dialogando com o 
subfinanciamento, está o modelo 
de administração pública que 
impede a agilidade sob o qual 
a Saúde da Família e a Saúde 

Pública no seu conjunto estão 
alicerçadas. “Por exemplo, no 
Brasil, para se fazer uma ponte ou 
comprar uma caixa de leite, se usa 
a mesma lei que é a Lei Nº 8666. 
Ou seja, se falta um material, tem 
todo um trâmite burocrático 
para licitação, para tomada de 
preço, que faz com que, na ponta, 
cheguemos a ficar sessenta, 
noventa dias sem determinado 
produto”, explica. 

Mesmo com esses impasses, 
Sylvio avalia um avanço no 
campo da Saúde Bucal, que pode 
ser observado com um conjunto 
de indicadores de saúde que 
melhoraram e estão melhorando. 
Segundo dados de 2010 do 
programa Brasil Sorridente, 
do Ministério da Saúde, 17,5 
milhões de brasileiros passaram 
a ir ao dentista, entre os anos de 
2003 e 2008, e o maior impacto 
foi percebido nas famílias 
com renda de até dois salários 
mínimos. A prática profissional 

na Saúde Bucal também passou 
por mudanças com o avanço das 
políticas de saúde pública. “Hoje 
se tem uma tendência de se evitar 
ao máximo extrações, diferente 
dos anos 50 ou 60, onde era 
comum um jovem de 20 anos usar 
dentadura, onde era comum uma 
pessoa de 60 anos não ter dentes. 
Hoje em dia você consegue ter 
pessoas com 60 anos com todos 
os dentes naturais. (...) As pessoas 
se mutilavam nos anos 50, 60, 70, 
pela dificuldade de acesso. Como 
hoje você facilitou o acesso, 
as pessoas podem vir e tratar 
prematuramente um conjunto de 
morbidades e as pessoas podem 
se cuidar melhor porque o acesso 
melhorou.” 

O modelo empregado no Brasil 
é único e pouco a pouco vem 
sendo aperfeiçoado. “Há críticas, 
há aperfeiçoamentos, há ajustes 
a serem feitos, o que não invalida 
o modelo, ele está aí para ser 
melhorado”, finaliza Sylvio.
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Confira algumas funções do dentista na equipe de Saúde Bucal:
- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação 
em saúde bucal;
- Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, 
de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade;
- Realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, 
pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses 
dentárias elementares;
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
- Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção 
de doenças bucais;
- Realizar supervisão técnica do técnico em saúde bucal (TSB) e
auxiliar em saúde bucal (ASB);

 
 

O trabalho do dentista na Estratégia Saúde da Família

Quer saber mais sobre as atribuições desse profissional? Nós 
citamos apenas algumas atividades, mas você encontra todas as 

informações na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)! 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
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Santa Catarina contra o Aedes Aegypti
Saiba quais ações são desenvolvidas no Estado

Condições sanitárias inadequadas, falta de conscientização da sociedade e dificuldades para se 
efetivar campanhas intersetoriais de prevenção deram ao mosquito 30 anos de adaptação às 
nossas condições urbanas. Hoje, as ações para solucionar o problema batem à nossa porta e 
visam eliminar a sua origem: qualquer depósito de água. Santa Catarina (SC) possui mais de 120 
municípios com focos do Aedes aegypti e vem trabalhando em conjunto para reverter esse cenário. 
Conversamos com o coordenador do Programa de Controle da Dengue da Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica (DIVE) do Estado, João Augusto Fuck, que explica como está a situação catarinense.

João Augusto Fuck é formado 
em Enfermagem pela 

Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc), tem 
mestrado em Planejamento 

Territorial e Desenvolvimento 
Socioambiental e atualmente 

é coordenador do Programa 
de Controle da Dengue 

da Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica (DIVE) de 

Santa Catarina (SC).
Foto: Acaert

O mosquito costuma se prolife-
rar em locais com alta densidade 
populacional e baixas condições 
sanitárias. Essa é a realidade de 
Santa Catarina?
J.F. - O mosquito está bem adap-
tado às características urbanas, 
às nossas características do dia-a-
-dia: locais com água parada, falta 
de saneamento - principalmente 
em relação ao fornecimento de 
água e  à coleta de resíduos sóli-
dos, embora para SC a questão do 
fornecimento de água não tenha 
sido um grande problema. O que 
mais encontramos no Estado são 
pequenos depósitos ou lixo, prin-
cipalmente nos domicílios e nos 
imóveis, onde o mosquito está se 
proliferando. 

Esses depósitos nos domicílios 
e a própria questão de sanea-
mento, principalmente coleta 
de lixo, correspondem a uma re-
alidade anterior à epidemia que 
estamos passando. Nesse senti-
do, qual a importância de ações 
voltadas para a conscientização 
ambiental, tanto no enfrenta-
mento deste momento, quanto 
para prevenir situações futuras?
J.F. - Se observarmos o histórico 
de dengue no país, nós temos 
mais de trinta anos de epidemia, 

então esse cuidado já deveria es-
tar acontecendo há muito tempo. 
Embora em SC tenha uma situa-
ção um pouco diferenciada ainda 
- por exemplo, os números da do-
ença não são tão intensos como 
São Paulo, que teve mais de 600 
mil casos - o Estado já teve uma 
epidemia de dengue. Inclusive, SC 
não teve epidemias dessa magni-
tude porque o trabalho vem sen-
do desenvolvido há vários anos 
nos municípios e pela população. 
Mas agora precisamos ainda mais 
dessa conscientização. Vemos, por 
exemplo, que apenas nos muni-
cípios infestados no primeiro ci-
clo de visitas que a DIVE realizou, 
com envolvimento dos agentes 
comunitários e dos agentes de 
endemias, foram eliminados mais 
de 110 mil pequenos depósitos. 
E pela presença do mosquito em 
mais de cem municípios no Esta-
do, esses depósitos são um risco 
e significam que o mosquito está 
encontrando as condições neces-
sárias para continuar se reprodu-
zindo e até para causar outras epi-
demias aqui em SC. 

Você comentou que há mais de 
trinta anos o Brasil convive com 
essa realidade do Aedes aegypti. 
Quais estratégias seriam efeti-
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vas para mudar esse contexto? E, 
principalmente, qual o papel dos 
profissionais da AB na promoção 
da educação ambiental?   
J.F. - Há mais de trinta anos se fala 
de epidemia no Brasil, embora em 
SC ela não aconteça há trinta anos. 
Também por isso parece que esse 
problema não existia no Estado, o 
que gera uma dificuldade porque 
as pessoas acham que aqui não há 
transmissão. Mas existe um risco e 
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por isso é preciso o envolvimento 
de todos. O mosquito Aedes aegyp-
ti acaba se tornando um problema 
de área da saúde quando, na ver-
dade, é um problema intersetorial. 
É preciso muito cuidado porque 
vemos hoje na mídia, nas redes 
sociais, várias ações e propostas 
que parecem milagrosas, que vão 
resolver o problema, e acabam ti-
rando foco do que é importante: 
evitar qualquer local que possa 
acumular água. Então, de uma 
forma geral, os profissionais da AB 
têm que estar cientes da situação 
que os seus municípios se encon-
tram, estar sensíveis a prestar um 
atendimento adequado para um 
paciente suspeito e, além disso, 
estar orientando as pessoas sobre os 
cuidados básicos.

Um outro foco da AB é o mane-
jo clínico. Você acredita que a AB 
deva incorporar o cuidado rela-
cionado a essas doenças trans-
mitidas pelo Aedes aegypti para 
além dos períodos de epidemia, 
realizando um trabalho de for-
ma continuada?
J.F. - É extremamente importante 
porque a AB é a porta de entra-
da e as pessoas que são suspeitas 
dessas doenças provavelmente 
vão entrar via uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS), e não só em perí-
odos de epidemia. Uma caracte-
rística da dengue é a prevalência 
em períodos sazonais, mas se lem-
brarmos do passado, por exem-
plo, tivemos um inverno bastante 
atípico, com muito calor ao longo 
do ano, então poderia ter trans-
missão de dengue, chikungunya 
e zika durante vários meses, em-
bora com maior número de casos 
nos períodos com maior frequên-
cia de chuva e calor. Por isso a AB 

tem que estar preparada para dar 
o manejo clínico adequado aos 
pacientes, com classificação de 
risco. Até porque quando há uma 
epidemia ou casos isolados, nosso 
objetivo é evitar óbitos, o que pas-
sa diretamente por um manejo clí-
nico adequado. 
E outro ponto importante em que 
a AB que deve ser incorporada é o 
trabalho continuado de educação 
em saúde voltado para conscien-
tizar sobre o meio ambiente. São 
duas linhas principais: o cuidado 
ambiental, com o agente comuni-
tário tendo um papel fundamen-
tal, pois ele está pelo menos uma 
vez por mês na casa das pessoas 
da sua microarea, então essa orien-
tação ambiental tem que entrar 
no hall de atividades dos agentes; 
e, associado ao manejo ambiental, 
está a parte assistencial, que é fun-
ção de todos os profissionais da 
UBS para que, quando ocorra um 
caso, seja dado um atendimento 
adequado ao paciente, evitando 
casos graves e óbitos.  
Essas ações não podem ficar cen-
tradas só no momento de epide-
mia e no resto do ano não se fazer 
nada, pois na próxima oportunida-
de teremos mais uma epidemia. 
Por exemplo, a questão da coleta 
de lixo. Muitos municípios têm co-
leta uma vez por semana, então 
a forma como esse lixo é arma-
zenado no imóvel é importante, 
porque se ele fica exposto no am-
biente, ele pode estar acumulando 
água e se tornando um problema, 
apesar de haver coleta de lixo. En-
tão temos que trabalhar para uma 
mudança de hábito e também 
para um envolvimento interseto-
rial, que relacione os serviços de 
limpeza urbana, da área da edu-
cação (não se restringindo apenas 

em educação em saúde, mas am-
pliando para outros espaços como 
as escolas), com ações simultâneas 
que têm um impacto muito maior, 
pela abrangência e pela forma que 
chega até a população, e que ge-
ram uma mudança de mentalida-
de.

Muitas vezes o foco das campa-
nhas é voltado para a elimina-
ção do mosquito e não nessa 
mudança cultural voltada para 
a construção de espaços menos 
favoráveis à disseminação de 
diversas doenças, não apenas 
as causadas pelo Aedes aegypti. 
Como você vê essa questão?
J.F. - Isso é um processo histórico 
que se relaciona também com a 
questão de dengue ser vista como 
um problema da área da saúde, 
quando não é. Por exemplo, sa-
neamento não é a Saúde que irá 
resolver, é a infraestrutura, obras, 
ou seja, é preciso envolvimento 
de todas as áreas. Com os casos 
de microcefalia, tivemos um ga-
nho bastante significativo que foi 
a criação das salas de emergência, 
tanto a nacional, quanto as estadu-
ais e municipais. A sala é justamen-
te um local para envolver todos 
esses setores. E o que vem tra-
zendo resultados no Estado e nos 
municípios aqui de SC é o envolvi-
mento de outras secretarias, como 
obras, infraestrututra, a Defesa Ci-
vil, a área da educação, justamen-
te para desencadearmos medidas 
de combate ao Aedes aegypti, não 
centradas no mosquito, mas sim 
no ambiente. O foco tem que ser 
os criadouros, porque fazendo o 
controle para o Aedes aegypti aca-
bamos fazendo para outros inse-
tos e mosquitos indiretamente. 
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DIABETES 
O tratamento da pessoa com 

na Atenção Básica 

N este ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elencou o diabetes 
como tema central do Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril. 
Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF, sigla em 

inglês), há hoje no Brasil mais de 14 milhões de pessoas com diabetes, o que 
representa 7% da população e coloca o país em quarto lugar no ranking mundial 
(veja no infográfico da página seguinte). A principal preocupação em relação ao 
crescimento desse público é que o diabetes foi responsável por provocar 1,5 
milhão de mortes no mundo em somente em 2012, segundo relatório global 
da OMS lançado recentemente. Outras 2,2 milhões de pessoas morreram 
devido a doenças relacionadas ao aumento do nível de glicose no sangue, fator 
que precede a diabetes. Diante desse panorama, nesta reportagem você irá 
entender qual o papel da Atenção Básica no manejo da pessoa com diabetes e 
como as ações de promoção da saúde podem ajudar a reverter o cenário atual.
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http://www.diabetesatlas.org/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf?ua=1


O diabetes é visto como um 
problema de saúde pública 
que deve ter diagnóstico e tra-
tamento conduzidos na AB, 
considerada a porta de entrada 
preferencial do SUS. Evidências 
demonstram que o bom mane-
jo dessa doença nos primeiros 
níveis de atenção pode evitar 
hospitalizações e maiores com-
plicações em relação, por exem-
plo, a doenças cardiovasculares 
– consideradas a principal causa 
de mortalidade no Brasil e no 
mundo.

O aumento da prevalência de 
sobrepeso no Brasil é, também, 
um fator de risco sobre o qual se 
deve atuar na AB. Essa situação 
atinge mais da metade da nos-
sa população (52,5%), segundo 
dados da pesquisa Vigitel (Vigi-
lância de Fatores de Risco e Pro-
teção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico), de 2014. 
Em função principalmente des-
ses indicadores, a incidência do 
diabetes continua aumentando 

e, também por isso, a doença é 
considerada uma das linhas de 
cuidado prioritárias dentro da 
AB, que tem o papel fundamen-
tal de reestruturar a atenção a 
esses usuários e de incentivar a 
prevenção e a promoção da saú-
de.

Na prática, essa atuação da 
AB pode ser traduzida em uma 
série de ações para as quais as 
equipes de saúde devem estar 
atentas. Isso inclui uma atitude 
pró-ativa para detecção preco-
ce de pessoas com diabetes na 
comunidade e para o seu acom-
panhamento, além do desenvol-
vimento de ações de educação 
em saúde que visem diminuir a 
ocorrência da doença e, assim, 
reduzir a morbimortalidade que 
está associada a ela. 

Diagnóstico precoce
O primeiro passo para tra-

balhar o cuidado à pessoa com 
diabetes na AB é o diagnóstico 
precoce da doença e, para que 

isso ocorra, é importante que 
todos os profissionais das equi-
pes de saúde estejam capacita-
dos para identificar os sinais de 
risco (através da anamnese e 
do histórico do paciente). “Por 
exemplo, se um técnico de en-
fermagem estiver fazendo um 
curativo e perceber uma difícil 
cicatrização, ele irá avaliar a ida-
de, o peso e o sedentarismo do 
seu paciente e verificar se é um 
caso de dificuldade de cicatriza-
ção por conta do diabetes”, ex-
plica Daiani de Bem Borges, far-
macêutica do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF) de 
Florianópolis e doutoranda do 
Programa de Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva da Universidade 
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Muitos usuários, quando diagnosticados 
com diabetes, já apresentam sinais avançados 
da doença, o que demonstra, entre outros 
fatores, a dificuldade de realizar o diagnóstico 
precoce e as ações de prevenção. Por isso, 
fique atento aos sinais das pessoas que che-
gam até a sua UBS e ao perfil dos moradores 
do seu território, através da visita domiciliar.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2014.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2014.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2014.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2014.pdf


Federal de Santa Catarina, onde 
trabalha com avaliação das 
ações para o controle do diabe-
tes. 

O diagnóstico precoce da 
pessoa com diabetes não é 
uma responsabilidade restrita 
e direcionada a algum membro 
específico da equipe de Saúde 
da Família. Cada profissional, 
dentro de suas atribuições e in-
tegrado à sua equipe, pode aju-
dar a reconhecer esse público. 
O teleconsultor do Telessaúde 
SC e dentista da Unidade Básica 
de Saúde de Monte Cristo, em 
Florianópolis, Sylvio da Costa 
Junior, afirma que é comum os 
pacientes chegarem buscando 
algum tratamento para proble-
mas bucais e, a partir desse con-
tato, serem identificados. “Du-
rante a anamnese que antecede 
um procedimento cirúrgico na 
AB, por exemplo, você identifica 
algumas características de risco, 
como ser fumante, ter histórico 
sedentário e, ao aferir a pressão 
e a taxa de glicose, você perce-
be que estão elevadas e acaba 
sabendo que o paciente requer 
cuidado”, explica Sylvio.

O dentista, que atua há mais 
de dez anos na AB, também des-
taca que os benefícios da identi-
ficação precoce e do cuidado à 
pessoa com diabetes na AB são 
inúmeros, tanto para o usuário 
quanto para o SUS. “Significa que 
a pessoa usará menos o sistema 
de saúde nos seus níveis secun-
dário e terciário, ou seja, irá de-
mandar menos procedimentos 
complexos, como intervenções 
médico-cirúrgicas, e representa-
rá um menor custo”, justifica Syl-
vio. A OMS estima que as despe-
sas relacionadas ao tratamento 
do diabetes cheguem a US$ 827 
bilhões anualmente no mundo. 
Segundo dados da IDF, os gastos 

relacionados ao diabetes mun-
dialmente no ano de 2010 fo-
ram estimados em 11,6% do to-
tal dos gastos com atenção em 
saúde, reforçando a importância 
da resolutividade da AB no tra-
tamento da doença. Para a OMS, 
85% de todos os problemas de 
saúde da população podem ser 
resolvidos no nível primário de 
atenção, o que propicia ao pa-
ciente melhor condição de vida 
e ao sistema de saúde a otimiza-
ção dos seus gastos e recursos.

Acompanhamento do usuário
Uma vez identificada, é pre-

ciso garantir a integralidade do 
tratamento à pessoa com dia-
betes, através, por exemplo, de 
consultas com diversos profis-
sionais, como o médico, o en-
fermeiro, o nutricionista, o pro-
fissional de educação física, o 
psicólogo, o farmacêutico, entre 
outros. Por isso, as equipes de 
saúde precisam ter condições 
para ofertar infraestrutura ade-
quada para o atendimento, com 
suporte de equipamentos, ma-
teriais, medicamentos, inclusive 
com estrutura física e pessoal 

condizente com a demanda, 
para assegurar o cuidado longi-
tudinal à pessoa com diabetes. 

Para Sylvio, o diabetes é um 
dos melhores exemplos da im-
portância e da necessidade de 
atendimento multiprofissional e 
interdisciplinar. O dentista expli-
ca que, no caso da Saúde Bucal 
(SB), mesmo que o usuário tenha 
excelentes hábitos de higiene, 
se não houver um acompanha-
mento do médico e do nutricio-
nista, ele tenderá a apresentar 
um conjunto de doenças rela-
cionadas à boca. Assim, apesar 
do atendimento individualizado 
conforme as necessidades de 
cada usuário, o manejo da pes-
soa com diabetes está mais liga-
do a uma questão de integração 
da equipe. “Ainda estamos mui-
to preocupados com o papel 
de cada profissional individual-
mente, entretanto o papel é da 
equipe, que precisa estar atenta 
e saber dialogar entre si para, aí 
sim, cada um fazer aquilo que 
lhe cabe dentro da sua função”, 
complementa Daiani. 

Outra questão importante no 
acompanhamento da pessoa 
com diabetes é a necessidade de 
uma abordagem psicossomática 
– que leve em consideração toda 
a experiência de vida e os deter-
minantes sociais que a cercam – 
com o objetivo de construir um 
significado da doença e da saúde 
que faça sentido para o paciente. 

O Diabete Mellitus pode permanecer 
assintomático ao longo do tempo e 
sua detecção clínica é frequentemente 
feita pelos seus fatores de risco 
(hábitos alimentares não saudáveis, 
sedentarismo e obesidade), segundo 
aponta o Caderno da Atenção Básica nº 
36. Por isso, o diagnóstico do diabetes 
é um exercício de estudo contínuo para 
os profissionais da AB, e o Telessaúde é 
uma ferramenta muito importante de 
suporte para ajudá-los a se atualizarem, 
através de minicursos e webpalestras, e 
para esclarecer suas dúvidas, utilizando 
as teleconsultorias. 

Segundo dados 
do IDF, os gastos 

relacionados 
ao diabetes 

mundialmente no 
ano de 2010 foram 

estimados em 11,6% 
do total dos gastos 

com atenção 
em saúde
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O médico de família e telecon-
sultor do Telessaúde SC, Bruno 
Guimarães Tannus, reforça que é 
necessário entender quais fatores 
levam a pessoa a desenvolver dia-
betes. “Por exemplo, muita gente 
não consegue perder peso e con-
trolar o diabetes, mesmo fazendo 
exercício físico e tendo uma ali-
mentação adequada, então o que 
há por trás disso? O que o psicó-
logo tem a ver com isso? ”, proble-
matiza o médico. Quando saiu da 
faculdade, Bruno afirma que era 
cético em relação a essa aborda-
gem, mas depois de alguns anos 
trabalhando na AB percebeu que 
é muito comum constatar um 
“amargo na vida” entre os pacien-
tes que têm dificuldade de con-
trolar o açúcar no sangue.

Desafios no manejo
Mesmo tralhando em equipe 

e promovendo uma abordagem 
multifocada, os profissionais en-
contram diversos obstáculos no 
atendimento à pessoa com dia-
betes. Uma das principais dificul-
dades encontradas por Daiani na 
prática está em garantir o acom-
panhamento longitudinal em um 
contexto de priorização do aten-
dimento à demanda espontânea. 
Segundo ela, a AB está caminhan-
do no sentido de atendimento à 
livre demanda em detrimento das 
ações programadas e do contato 
ao longo do tempo, então se per-
de a proximidade com a pessoa 
com diabetes e a oportunidade 
de prevenir as complicações asso-
ciadas a essa doença.

A cobertura do serviço de SB 
é uma amostra dessa dificulda-
de, haja visto que, explica Sylvio, 
as equipes de Saúde Bucal (eSB) 
têm uma cobertura de território 
inferior às equipes de Saúde da 
Família (eSF). No município de 

Florianópolis, por exemplo, as eSB 
têm metade da cobertura das eSF, 
e nacionalmente, segundo dados 
do Ministério da Saúde, existem 
23 mil eSB para 33 mil eSF, o que 
significa um desafio importante 
de territorialização. “O Programa 
Saúde da Família nasce de uma 
concepção de cuidado ao pacien-
te crônico, ou seja, nasce com a 
simbologia de acompanhamento 
de pacientes com diabetes, com 
pressão arterial, que precisam de 
um acompanhamento ao longo 
do tempo. Então, quando você 
tem um grave problema de ter-
ritório, a concepção de Saúde da 
Família fica prejudicada”, proble-
matiza Sylvio.

Uma saída para essa situação 
é criar estratégias para garantir 
o acompanhamento, que permi-
tam saber quais são os usuários 

com diabetes presentes na comu-
nidade e quais as classificações 
de risco deles, para a elaboração 
de um plano de cuidado. “A dona 
Maria está bem compensada, 
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“Muita gente não 
consegue perder 

peso e controlar o 
diabetes, mesmo 
fazendo exercício 

físico e tendo 
uma alimentação 
adequada, então 
o que há por trás 

disso? “
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então eu posso ver ela daqui a 
seis meses, mas o seu João está 
descompensado, quero ver ele 
daqui três semanas”, exemplifica 
Daiani. Dessa maneira, o acom-
panhamento não ficará apenas a 
critério do usuário procurar a uni-
dade e tentar uma vaga de aten-
dimento pela equipe, mas será 
encaminhado para isso.

Nesta busca pelo atendimen-
to contínuo, fatores relaciona-
dos ao processo de trabalho, à 
infraestrutura e muitas vezes à 
falta de profissionais também 
influenciam e dificultam o acom-
panhamento. “O que eu vejo é 
que muitas vezes o médico avalia 
e orienta para o retorno, mas o 
usuário não vem e ninguém co-
bra dele, assim toda aquela ação 
acaba se perdendo. Então, se 
houvesse, por exemplo, alguém 
que ligasse falando ‘fulano, tem 
consulta amanhã’ para trazer ele 
à unidade e realmente ter esse 
acompanhamento, acho que iria 
ajudar, mas com as condições 
atuais é difícil fazer isso”, lamenta 
Daiani.

Educação em saúde
Outra frente em que os profis-

sionais da AB devem atuar no cui-
dado à pessoa com diabetes é a 
área de educação em saúde, com 
foco na conscientização para um 
estilo de vida mais saudável. Nas 
UBS, essas ações podem ser re-
alizadas de forma individual, a 
partir da escuta e da orientação 
qualificada durante a consulta, 
ou de forma coletiva, através de 
grupos, rodas de conversa, ou de 
outras ações na comunidade vol-
tadas para públicos-alvo específi-
cos. Os principais direcionamen-
tos da atuação dos profissionais 
estão relacionados à orientação 
alimentar e ao estímulo à prática 

de atividades físicas. 
A questão da alimentação in-

fluencia diretamente no excesso 
de peso da população, fator de 
risco para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares, cere-
brovasculares, cânceres e diabe-
tes.  Apesar de mantermos o ín-

dice de obesidade estável (quase 
18% dos brasileiros), de 2006 
para 2014 houve um aumen-
to de quase 20% do número de 
pessoas acima do peso, segundo 
dados da pesquisa Vigitel, que 
revela um diagnóstico da saúde 
do brasileiro a partir de questio-
namentos sobre os hábitos da 
população, coletando informa-
ções nas 26 capitais brasileiras e 
no Distrito Federal.

Para Daiani, o estresse cotidia-
no e a grande oferta de alimentos 
cada vez menos saudáveis, como 
os fast foods, contribuem para o 
crescimento desses índices. Por 
isso, ela acredita que a educação 
em saúde serve para dar opções e 
para refletir sobre como estamos 
agindo e como podemos buscar 
mais saúde dentro do nosso dia 
a dia. “O papel do profissional da 
AB é de ampliar o conhecimento 
das pessoas, por exemplo, não 
basta dizer para diminuir o sal, é 
preciso ensiná-las a cozinharem 
sem sal, caso contrário os pa-
cientes irão encher os alimentos 
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Apesar de 
mantermos o índice 
de obesidade estável 

(quase 18% dos 
brasileiros), de 

2006 para 2014 
houve um aumento 

de quase 20% do 
número de pessoas 

acima do peso, 
segundo aponta a 

pesquisa Vigitel

http://oiapss.icict.fiocruz.br/ficha.php?cod=130105&ling=2
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Saiba mais!

de molho de soja (Shoyu), de 
temperos prontos, que contém 
glutamato monossódico, e não 
adiantará nada”.

É o que pretende a equipe da 
Unidade Básica de Saúde Malu-
che, em Brusque, ao desenvolver 
o grupo chamado Hiperdia, vol-
tado para pessoas com obesida-
de, hipertensão, diabetes, grupos 
priorizados pelo Programa Na-
cional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB) e pela Política Nacio-
nal de Atenção Básica (PNAB). De 
acordo com a enfermeira Claudia 
Anita Gomes Carraro, que atua 
na unidade, os profissionais es-
tão planejando um grupo que 
envolva atividades como dança 
e oficinas para cozinhar pratos 
saudáveis – até o horto didático 
de ervas aromáticas da unidade 
está sendo reorganizado. “Nós 
estamos em um momento de 
transformação e de rediscutir es-
tratégias que só está sendo pos-
sível através da parceria entre o 
NASF Dom Joaquim, que atende 
a unidade, e a dedicação dos pro-
fissionais de saúde, construindo 
juntos e de forma contínua uma 
relação com seu público”, comen-
ta Claudia. 

Essa relação pode ajudar em 
outra importante questão ligada 
aos hábitos alimentares: os de-
terminantes sociais do território 
em que a unidade está inserida 
e como eles direcionam o con-
sumo da população. Dados da 
OMS apontam que as taxas de 
diabetes são mais altas em paí-
ses do Oriente Médio, sudeste da 
Ásia e África, em parte, porque a 
alimentação nestes lugares está 
piorando. Sylvio, que atua em um 
dos bairros com maior concen-
tração de pobreza de Florianópo-
lis e com bastante incidência de 
diabetes, reforça a atenção para 
essas características: “como são 
pacientes de baixo poder aquisi-
tivo, eles têm, por exemplo, uma 
alimentação pobre em fibras e 
rica em carboidratos, resultado 
do consumo de alimentos bara-
tos como batata, pão, macarrão”.

Quanto à atividade física, se-
gundo a OMS, em 2010, apenas 
um quarto da população mun-
dial acima de 18 anos era adepta 
de práticas esportivas. No Brasil, 
mesmo que os exercícios físicos 
tenham ganhado espaço entre 
a nossa população – nos últimos 
seis anos houve o aumento de 
18% no percentual de pessoas 

que praticam atividade física –, 
esse ainda é um grande campo a 
ser explorado pela AB, principal-
mente na prevenção ao diabetes. 
Ainda segundo o OMS, hoje em 
dia, um terço da população mun-
dial está acima do peso e uma 
em cada dez pessoas é obesa. 
Segundo dados da IDF, alimenta-
ção saudável e aumento da ativi-
dade física podem reduzir o risco 
de diabetes tipo 2.  Isso reforça a 
importância da atuação do pro-
fissional de educação física, que 
compõe a equipe do NASF (ou 
está presente no quadro de pro-
fissionais do município), contri-
buindo em várias frentes, como 
a prescrição individual de exercí-
cios e a realização de grupos de 
atividades físicas.

Através dessas estratégias, a 
educação em saúde pode ser 
capaz de promover mudanças 
de hábito e até culturais que re-
almente impactam na vida das 
pessoas com diabetes. “Porque 
se você foca na doença, os do-
entes vão continuar chegando, 
já se você foca na prevenção, vai 
demorar mais, porém o núme-
ro de pessoas que precisarão de 
tratamento vai diminuir”, argu-
menta Sylvio. Um futuro que não 

está tão distante: chegaremos 
em 2040 com 642 milhões de 
pessoas com diabetes em todo 
o mundo, um crescimento de 
30% em relação aos números 
atuais (415 milhões), segundo 
estimativa da IDF. Já a OMS cal-
cula que em 2030 o diabetes 
seja a sétima maior causa de 
mortes no mundo. Um pano-
rama que vem para reforçar a 
necessidade do trabalho inter-
setorial e integral, para sermos 
pró-ativos e capazes de rever-
ter essa previsão.
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No acervo de webpalestras do Telessaúde, que pode ser acessado atra-
vés do site telessaude.sc.gov.br ou do nosso canal do Youtube (youtube.
com/telessaudesc), você encontra diversas videoaulas sobre o manejo do 
diabetes.  Veja alguns exemplos:

1) Manejo de diabetes, com Daiani de Bem Borges;
2) Manejo do paciente com diabetes: uso de insulina, com Mick Len-

non Machado;
3) Educação Estruturada em Saúde para Diabetes Mellitus, com Ana 
Paula Pacheco;
4) Rede de pessoas em condições crônicas (hipertensão e diabetes) 
na Atenção Básica, com  Marly de Aquino;
5) Atenção à saúde da pessoa com diabetes na Atenção Básica, com 
Daiani de Bem Borges.
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Acompanhamos uma manhã 
de exercícos com o grupo do 
Centro de Saúde Lagoa da 
Conceição, em Florianópolis, 
e trazemos várias ideias para 
você incentivar essa prática 
na sua Unidade de Saúde!
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Atividade física 
na Atenção Básica

A prática de atividade física é importante para 
a saúde e ajuda a melhorar a qualidade de vida 
de quem pratica, por isso, o grupo de atividades 
físicas do Centro de Saúde da Lagoa da Conceição 
se reúne semanalmente para manter a saúde em 
dia. Essa atividade começou em 2006 em parceria 
com a Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), mas hoje é desenvolvida pela prefeitura 
através dos profissionais de Educação Física do 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). O 
grupo de promoção à saúde é direcionado para 
idosos e hoje atende cerca de 24 pessoas.



Os pacientes recebem indicações médicas 
para participar do grupo para que, mudando 
seus hábitos, possam melhorar sua qualidade 
de vida. O exemplo disso é Enir Rosalina 
Estevão Martins (presente na terceira foto) 
que sofria com artrose e foi recomendada a 
fazer exercícios. “Eu faço parte do grupo há 
10 anos, gosto muito e me faz muito bem. 
Enquanto eu puder continuar participando 
eu não vou parar”, destaca Enir. Além das 
atividades, o grupo incentiva a socialização 
dos idosos através dos encontros semanais.

O profissional de Educação Físi-
ca foi incorporado na Atenção Bá-
sica a partir de 2008 e hoje é pre-
sença em quase 50% das equipes 
do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) do país, segundo 
dados da dissertação “As diretri-
zes do NASF e a presença do Pro-
fissional em Educação Física”. A 
inclusão desse profissional ajuda a 
construir uma nova visão sobre o 
papel da promoção da saúde, am-
pliando o foco das ações antes res-
trito à recuperação dos pacientes 
para uma perspectiva de trabalho 
contínuo de mudança de hábitos. 
“A incorporação da prática regular 
de atividade física na vida de um 
indivíduo requer uma mudança 
de cultura, por isso, quando este 
adere a hábitos mais ativos, pres-
supõe-se que se apoderou de co-
nhecimentos mais complexos por 
trás da prática”, explica Paulo Sér-
gio Cardoso da Silva, profissional 
de Educação Física e coordenador 
do NASF da cidade de São José.
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Voce sabia?

https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/viewFile/2175-8042.2014v26n42p207/27277
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/viewFile/2175-8042.2014v26n42p207/27277
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/viewFile/2175-8042.2014v26n42p207/27277
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Este tipo de atividade também traz benefícios para 
a Unidade de Saúde. De acordo com a profissional de 
Educação Física do NASF da Lagoa da Conceição, Júlia 
Bacha Borges, os participantes diminuíram o número 
de consultas no centro de saúde e o uso de remédios. 
Para Jandira Fagundes de Lima (foto ao lado), os 
exercícios melhoraram sua rotina: “gosto muito de 
participar aqui!”
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As atividades físicas desenvolvidas em cada 
UBS devem ser voltadas para o público-alvo do 
seu território, levando em conta as condições 
sociodemográficas e a prevalência de doenças 
crônicas na comunidade. No distrito sanitário 
em que Paulo atua, problemas relacionados à 
saúde mental são comuns entre a população, 
logo as ações são voltadas para este perfil de 
usuários SUS. 

Se o NASF que está vinculado à sua equipe 
não possui um profissional de Educação Física, 
nada impede a equipe de saúde de buscar 
uma vinculação, por exemplo, aos professores 
de educação física das escolas do município, 
realizando ações em parceria e reforçando a 
intersetorialidade!



Agradecemos a participação de todo o grupo de ativida-
de física da Lagoa da Conceição que colaborou para a 
construção dessa matéria.
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Existem inúmeras possibilidades de atuação do profissional 
de Educação Física no NASF, incluindo o atendimento individu-
al e o atendimento domiciliar – que são modalidades previstas, 
mas não muito utilizadas –, e os grupos de atividades coletivas 
e as ações em educação em saúde, mais comuns e que incenti-
vam hábitos para uma vida mais ativa. “Damos prioridade para 
os grupos e para a educação em saúde porque conseguem 
atingir várias pessoas e, consequentemente, tem um impacto 
maior, além de serem ferramentas baratas e muito acessíveis à 
população”, explica Paulo.

Nessas ações, o acompanhamento do nutricionista e de ou-
tros membros da equipe de saúde é muito importante. Eles po-
dem ser capacitados e instrumentalizados para promoverem 
atividades no caso da ausência de alguém especificamente da 
área de Educação Física. Paulo reforça que a pessoa que tem 
a expertise para isso é o profissional de Educação Física, mas 
que a educação em saúde é acessível para toda a equipe, então 
qualquer membro pode compilar informações direcionadas 
para uma prática saudável. Outro ponto a ser considerado são 
as questões que estão na intersecção de áreas, por exemplo, 
indicadores que são comuns à diferentes profissionais. “Traba-
lhar com indicadores, conhecer o corpo, ver as possibilidades de 
uma vida mais ativa naquela realidade daqueles usuários, isso 
tudo não é de domínio único de um profissional, pode ser tra-
balhado com a própria equipe, e está totalmente relacionado 
com atividade física”, afirma Paulo.

A profissional de Educação Física ressalta 
a importância do grupo na vida desses pa-
cientes: “a gente estimula as mudanças com-
portamentais, tenta fazer com que através 
das atividades físicas eles tenham hábitos 
mais saudáveis”. Isso mostra a importância 
do profissional de Educação Física dentro da 
Atenção Básica para a promoção da saúde. 
Lembre-se, exercícos físicos devem ser prati-
cados sempre e com regularidade para se ter 
uma vida saudável!

Saiba mais:
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PERGUNTA DESTAQUE:
cuidado de crianças com diabetes na escola 

A         escola pode fazer 
controle de glicemia e 
aplicação de insulina em 

criança com diabetes tipo I?
Não existe uma determinação 

nacional sobre o assunto, mas 
resoluções estaduais podem 
ser utilizadas para exemplificar 
como essa questão tem sido 
resolvida localmente.

Uma resolução estadual 
do Paraná¹ estabelece que 
toda instituição de ensino 
daquele estado deve conter 
minimamente uma sala de 
observação na qual deve-se 
manter auxiliar de enfermagem, 
ou pelo menos professor ou 
funcionário com curso de 
primeiros socorros, responsável 
pela sala.

Essa resolução permite 
administração de medicamentos 
de uso contínuo, desde que 
autorizados e entregues 

pelos pais ou responsáveis e 
identificados com nome do 
aluno, posologia e receita médica. 
Apenas o responsável pela sala 
de observação pode administrar 
os medicamentos aos alunos. 
Portanto, mediante entrega 
de receita médica orientando 

claramente a 
a d m i n i s t r a ç ã o 
da insulina, 
dose e horário, 
e a presença de 
alguém capacitado 
para fazer essa 
medicação, no 
Paraná é permitida 
a aplicação 
de insulina no 
ambiente escolar.

Ainda, um parecer 
do CRM de São 
Paulo (CREMESP²), 
quanto à aplicação 
de insulina 
em ambiente 

escolar, orienta que crianças, 
dependendo da idade, podem 
ser treinadas a realizar glicemia 
capilar e aplicar insulina e/
ou ingerir açúcar conforme 
resultado, sendo recomendável 
fazê-lo sob supervisão de 
um adulto. Caso a criança 
não tenha capacidade ainda 
para fazer essa avaliação, 
qualquer adulto treinado pode 
realizar os procedimentos. O 
treinamento pode ser realizado 
por profissionais da saúde 
habilitados para isto ou pela 
associação de pessoas com 
diabetes da sua cidade se houver.

Essa resolução esclarece ainda 
que a escola não tem “obrigação” 
de realizar/supervisionar 
esse procedimento caso os 
funcionários não se sintam 
aptos para isso, mas que dentro 
de uma ação inclusiva atual 
é desejável que façam este 
acompanhamento. Por fim, 
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Resoluções estaduais exempificam o cuidado à criança com diabetes na escola.  Foto: Hosp. Israelita Albert Einstein

Essa pergunta faz parte do 
serviço de SEGUNDA OPINIÃO 
FORMATIVA do Telessaúde SC. 
Ela está disponível na Biblioteca 

Virtual em Saúde da Atenção 
Primária à Saúde (BVS APS). Clique 
neste link para acessar a pergunta 
diretamente no site. Se você tem 

dúvidas sobre algum assunto 
clínico ou de processo de trabalho, 

procure conhecimento científico 
e técnico atualizado na BVS APS 

ou solicite uma teleconsultoria ao 
Núcleo Telessaúde SC!

http://aps.bvs.br/?l=pt_BR
http://aps.bvs.br/?l=pt_BR
http://aps.bvs.br/?l=pt_BR
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Evidências e referências
1 - Secretaria de Estado de Saúde. Norma Técnica 
que estabelece exigências sanitárias para institui-
ções de ensino fundamental, médio e superior, 
bem como cursos livres no Estado do Paraná. Re-
solução SESA nº 0318, de 31 de julho de 2002. Dis-
ponível em: http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/
File/Legislacao/estudual_resolucao/02RPR318en
sinofundamental.pdf [último acesso 31 de março 
de 2015].
2 - CREMESP. Parecer número: 44235/12. Um 
dos objetivos do atendimento ao paciente dia-
bético é o incentivo ao auto-cuidado. 2012. 
Disponível em: http://www.cremesp.org.br/?
siteAcao=Pareceres&dif=s&ficha=1&id=106
45&tipo=PARECER&orgao=Conselho%20Re-
gional%20de%20Medicina%20do%20Esta-
do%20de%20S%E3o%20Paulo&numero=44-
235&situacao=&data=24-04-2012 [último acesso 
31 de março de 2015].

Caracaterização da Pergunta
Solicitante: Enfermeiro
CIAP2: T89 Diabetes insulino-dependente, T89 
Diabetes/Insulinodependente
DeCS/MeSH: Diabetes Mellitus Tipo 1, Insulina 
(AD) 
Grau da Evidência: D - Opinião desprovida de 
avaliação crítica/baseada em consensos/estudos 
fisiológicos/modelos animais

o parecer conclui que não existe 
a obrigatoriedade da presença 
de auxiliar de enfermagem 
na escola e recomenda, para 
devido respaldo legal da escola, 
exigência de: cópia da prescrição 
e de orientações médicas; 
autorização escrita dos pais 
explicitando a capacitação da 
criança e autorização para que o 
procedimento seja realizado no 
ambiente escolar sob supervisão 
de um adulto responsável; 
e manter a documentação 
e os registros eventuais em 
prontuário da criança.

Assim, é de grande 
importância:

a) realizar uma reunião 
com responsáveis da escola, 
responsáveis pela criança, 
criança e equipe de saúde para 
discutir sobre as possibilidades 
de acompanhamento;

b) identificar se existe 
alguém na escola que deseja 
fazer um treinamento com a 
equipe de saúde para realizar o 
acompanhamento (administrar 
ou apenas observar a criança 
administrar a insulina, caso ela 
saiba);

c) orientar quanto a não 
obrigatoriedade da escola em 
aceitar auxiliar no tratamento 
dessa criança, mas informar 
sobre a importância para a 
saúde da criança de fazer a 
medida e controle da glicemia 
nesse horário;

d) assegurar à escola de que 
a unidade de saúde estará 
auxiliando no monitoramento, 
sanando dúvida e avaliando a 
criança sempre que necessário.

Seria bom que a unidade 
de saúde garantisse à escola 
que irá se disponibilizar a ir à 
escola avaliar a criança ou tirar 
dúvidas por telefone caso a 

escola necessite. Além disso, 
é fundamental que o médico 
faça uma prescrição clara para a 
escola sobre como manejar essa 
criança conforme a glicemia.

Por fim, é importante 
compreender que cada lado 
dessa negociação (os pais, a 
criança, a escola e a equipe 
de saúde) deve colaborar no 
cuidado da criança com diabetes. 
Assim sendo, todos são aliados 

para decidir a melhor maneira 
de auxiliar essa família. Nessa 
negociação torna-se importante 
ser flexível no que for possível 
de flexibilizar e não abrir mão 
do princípio fundamental dessa 
negociação que é a saúde da 
criança.

É importante 
compreender que 
cada lado dessa 

negociação (os pais, 
a criança, a escola e 
a equipe de saúde) 
deve colaborar no 

cuidado da criança 
com diabetes
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PERGUNTA DESTAQUE:
seguimento dos pacientes com diabetes 

Como deve ser o seguimento dos pacientes com diabetes pela Equipe de Saúde da Família?
Para o seguimento clínico de pessoas com diabetes na Atenção Primária à Saúde (APS), o Ministério 

da Saúde1  recomenda que exames de glicemia de jejum e de hemoglobina glicada (HbA1C) sejam 
realizados duas vezes ao ano quando a pessoa encontra-se dentro da meta glicêmica estabelecida ou a cada 
três meses, se acima da meta pactuada.

Com relação ao monitoramento dos pacientes com Diabetes Mellitus, a recomendação é a seguinte2:
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Evidências e referências
1 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Bási-
ca. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2013.
2 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Superintendência de Atenção Primária. Guia 
de Referência Rápida: Diabetes Mellitus (versão profissional) adaptado de NICE (National Insti-
tute for Health an Clinical Excellence, NHS- Reino Unido) / Rio de Janeiro: SMSDC, 2013. http://
www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4446958/4111923/GuiaDM.pdf

Caracterização da pergunta
Solicitante: Médico
CIAP2: K86 Hipertensão sem complicações, T90 Diabetes não-insulinodependente
DeCS/MeSH: Diabetes Mellitus 
Grau da Evidência: D - Opinião desprovida de avaliação crítica/baseada em consensos/
estudos fisiológicos/modelos animais

A HbA1C é usada para avaliar o 
controle glicêmico a médio e longo 
prazo, refletindo os últimos 2 a 3 me-
ses. O alvo geral da HbA1C costuma 
ser de 7%, mas deve ser individuali-
zado, podendo ser mais alto devido a 
efeitos adversos, dificuldade de atin-
gir meta, diagnóstico tardio do dia-
betes (acima de 60 anos, com menor 
benefício de prevenir complicações 
a longo prazo), presença de compli-
cações microvasculares avançadas, 
comorbidades com maior impacto 
que o diabetes ou pouca motivação 
da pessoa. Reduzir para menos de 
8% é custo efetivo e para menos de 
7% traz alguns benefícios adicionais 
(pequenos) em desfechos microvas-
culares. A HbA1C está associada a menor mortalidade em torno de 7,5%2.

O auto-monitoramento da glicemia capilar (hemoglicoteste) está associado ao aumento da ansie-
dade, tendo benefícios discutíveis para a maioria dos pacientes, devendo ser reservado a usuários de 
insulina2.

A sugestão de frequência de consultas pacientes com diabetes é a seguinte2:
- Pacientes em uso de antidiabéticos orais ou até 02 aplicações de insulina ao dia (sem lesão de órgão 

alvo): consulta médica 02 vezes ao ano, consulta de enfermagem 01 vez ao ano e participação em gru-
pos a critério da unidade;

- Pacientes com múltiplas aplicações de insulina e/ou com lesão de órgão alvo: consulta médica 03 ve-
zes ao ano, consulta de enfermagem 02 vezes ao ano e participação em grupos a critério da unidade.

A equipe de Saúde da Família deve usar o atributo da longitudinalidade para qualificar o seguimen-
to dos pacientes com diabetes. Com a longitudinalidade e vínculo é possível conhecer os pacientes, 
suas fragilidades e individualizar o seguimento. A longitudinalidade permite identificar aqueles com 
rede social frágil, dificuldade com as medicações, dificuldade em adesão à dieta e assim singularizar o 
acompanhamento e programar retornos breves independente dos protocolos.
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Essa pergunta faz parte do 
serviço de SEGUNDA OPINIÃO 
FORMATIVA do Telessaúde SC. 
Ela está disponível na Biblioteca 

Virtual em Saúde da Atenção 
Primária à Saúde (BVS APS). 

Clique neste link para acessar 
a pergunta diretamente no site. 

Solicite uma teleconsultoria 
ao Núcleo Telessaúde SC se 
surgirem outras dúvidas.

http://aps.bvs.br/
http://aps.bvs.br/
http://aps.bvs.br/
http://aps.bvs.br/aps/como-deve-ser-o-seguimento-dos-pacientes-diabeticos-pela-equipe-de-saude-da-familia/
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Organizado pela Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme), o 5º 
Congresso Brasileiro de Saúde Mental pretende discutir a reforma psiquiátrica e 
o movimento pela saúde mental no Brasil. Com o tema  “Juntos nas diferenças: 
sonhos, lutas e mobilização social pela reforma psiquiátrica”, o encontro 
promoverá rodas de conversa, debates e mesas redondas, intervenções culturais 
e lançamento de livros no campus Indianópolis da Universidade Paulista (UNIP). 

As inscrições estão abertas até o dia 25/04, para mais 
informações acesse aqui.
Quando: 26 a 28 de maio
Onde: São Paulo
Mais informações: 
http://www.congresso2016.abrasme.org.br/

Evento

Correria – Histórias do universo da 
corrida
Apaixonado pela corrida de rua, o 
jornalista Sérgio Xavier Filho, reúne 
em seu livro histórias de seu blog. 
São relatos de corridas, maratonas, 
treinos, lesões e aventuras no mundo 
da corrida. O blog Correria se tornou 
referência para iniciantes e até pro-
fissionais, muitos até contando suas 
próprias histórias. Uma ótima dica 
para quem quer começar a praticar 
exercícios físicos e precisa de um in-
centivo!

Leituras

“A Garota Dinamarquesa” é um filme baseado 
no livro de David Ebershoff que conta a história 
da primeira mulher transexual a passar por uma 
cirurgia de mudança de sexo. O casal, Einar e Gerda, 
viviam em Copenhagen na década de 20, ambos 
pintores. Para terminar uma de suas obras, Gerda 
pede ao marido que se vista como mulher. A partir 
dessa experiência, Einar começa a descobrir outro 
lado de sua personalidade e assim nasce Lili Elbe, 
que passa a ser musa de todas as obras de Gerda, 
assim começa uma saga pela transformação de Lili 
através da cirurgia. 

Filme
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Atlas de Desenvolvimento 
Sustentável e Saúde 
O Atlas de Desenvolvimento Sus-
tentável e Saúde foi produzido pela 
Representação da Organização Pan-
-Americana da Saúde/Organização 
Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no 
Brasil, com o objetivo de demonstrar 
a evolução de importantes indica-
dores das áreas econômica, social e 
ambiental e oferecer subsídios para 
o debate sobre as desigualdades no 
Brasil ao longo das últimas duas dé-
cadas (de 1991 a 2010), considerando 
o ponto de vista da saúde. 
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http://www.congresso2016.abrasme.org.br/
http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1254&Itemid=624
http://www.congresso2016.abrasme.org.br/
http://www.paho.org/bra/images/stories/Atlas/opas_atlas_inicio.pdf?ua=1
http://www.paho.org/bra/images/stories/Atlas/opas_atlas_inicio.pdf?ua=1
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