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Resumo: Considerando que o diabetes mellitus (DM) é um problema extremamente relevante e que altera a qual

idade de vida da população portadora, propôs-se esse trabalho com o objetivo de verificar se  as recomendações 

de realização de exames periódicos estão sendo feitas nos prazos, como proposto na diretriz e a ocorrência do dia

betes concomitantemente com outras doenças, como a hipertensão arterial, também muito comum em pessoas co

m mais idade. Foi analisado os pacientes que fizeram exames no CRUTAC, situado no distrito de Itaiacoca no an

o de 2018 de março a dezembro. Observou-se a prevalência de não realização dos devidos exames com a frequên

cia desejada em quase a totalidade da população analisada nesse estudo, podendo se concluir que na maioria das 

vezes não há a devida aderência ao tratamento e acompanhamento previsto para manter a segurança da saúde do 

indivíduo. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Avaliação laboratorial na assistência à saúde e prevenção de doenças – Programa 

CRUTAC 7ª Edição. 

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo do projeto engloba pessoas de todas as idades moradoras do distrito 

de Itaiacoca que necessitam da realização de exames laboratoriais e que vão até a Unidade 

Básica com Estratégia de Saúde da Família (USF) do Centro Rural Universitário de 
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Treinamento e Ação  Comunitária - CRUTAC, da localidade do Cerrado Grande, Distrito de 

Itaiacoca, zona rural de Ponta Grossa, Paraná. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

USF do CRUTAC, da localidade do Cerrado Grande, Distrito de Itaiacoca, zona 

rural de Ponta Grossa, Paraná e Laboratório Universitário de Análises Clínicas da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (LUAC/UEPG). 

 

JUSTIFICATIVA 

Nos dias de hoje o diabetes vem tomando destaque cada vez mais rápido e por 

fatores diversos, não se restringindo apenas a populações de idade mais avançada. É uma 

doença crônica que pode estar relacionada a inúmeros fatores e requer grande atenção, tanto 

em relação aos cuidados médicos, quanto ao autocuidado do paciente sendo imprescindível 

que após a descoberta da doença, novos hábitos de vida sejam adicionados e outros sejam 

excluídos (SBD, 2017). 

Estudo realizado Minas Gerais, buscou avaliar o conhecimento de pacientes 

diabéticos tipo 2 em relação a doença, causas e possíveis complicações, além do autocuidado. 

Verificou-se o baixo nível de conhecimento sobre o assunto, comprometendo uma possível 

descoberta precoce da doença que poderia evitar complicações da doença e que também 

comprometeu o autocuidado (Assunção; Fonseca; Silveira; Caldeira, et al., 2017). 

Após a doença ser descoberta há diversos fatores que devem ser levados em 

consideração para identificar o tipo de diabetes, que baseia-se na sua etiologia e o tratamento 

adequado vai depender de inúmeros fatores, de acordo com as características clínicas dos 

pacientes. Desse modo o acompanhamento por meio de exames laboratoriais é de extrema 

importância para diminuir os riscos micro e macrovasculares. (LIMA; GAIA; FERREIRA, 

2012; SBD, 2017). 

Diabetes é uma doença silenciosa necessitando de um monitoramento frequente por 

meio de exames laboratoriais, para evitar maiores agravos, mas embora o acompanhamento 
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periódico seja de extrema importância, nem sempre ele é realizado de maneira adequada e nos 

prazos solicitados. 

Diante deste contexto, este projeto de extensão Avaliação laboratorial na 

assistência à saúde e prevenção de doenças – Programa CRUTAC, buscou avaliar o 

acompanhamento laboratorial dos pacientes diabéticos de Itaiacoca atendidos pelo projeto. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo foi avaliar a frequência com que os pacientes diabéticos 

realizam exames laboratoriais para o acompanhamento da doença e analisar os níveis 

glicêmicos encontrados. 

 

METODOLOGIA 

O atendimento dos pacientes pelo projeto de extensão é feito semanalmente, todas 

as terças-feiras, por discentes curso de Farmácia da UEPG, sob orientação e supervisão da 

coordenação do projeto no CRUTAC. Após consulta médica e mediante a requisição de 

exames, é realizado um cadastro  inicial em que consta o nome, documentos, localidade em 

que reside, se possui doenças crônicas e se usam medicação de uso contínuo e se participam 

do grupo HIPERDIA (se hipertensos e/ou diabéticos). Em seguida realiza-se a  coleta de 

sangue e/ou de outros materiais biológicos. Depois, as amostras são transportadas para o 

LUAC/UEPG, sendo processadas e analisadas no durante o estágio supervisionado em 

Análises Clínicas. O laudo é entregue na semana seguinte e em casos mais urgentes, envia-se 

o resultado enfermeira da USF do CRUTAC para que mostre ao médico e tome as 

providências necessárias. 

Para a realização dos exames usou-se reagentes Wiener®, e  aparelho automatizado 

CT 300i da WIENER (Wiener Lab. Group®). O método empregado para a determinação da 

glicose no  plasma enzimático e para determinação quantitativa de HbA1c, em amostra de 

sangue total contendo coagulante EDTA, empregou-se o método de inibição 

imunoturbidimétrico (segundo DCCT/NGSP). Os resultados foram avaliados seguindo os  

valores das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018) (SBD, 2017). 

Este estudo foi transversal, com coleta dos dados de exames de glicemia de jejum 

(GJ) e de hemoglobina glicada (A1c) de pacientes diabéticos. A coleta de dados foi  realizada 

no período de março a dezembro de 2018. Foram excluídos todos os pacientes não diabéticos 
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com comprovação clínica. Os dados dos pacientes foram obtidos do cadastro. Utilizou se o 

programa Excel para organização dos dados e análise por estatística descritiva. 

O projeto atendeu os preceitos éticos sendo aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa envolvendo seres humanos ( Parecer nº 2.932.720/ 2018). 

 

RESULTADOS 

Foi atendido um total de 298 pacientes durante o período estudado. Desse total 34 

(11,4%) eram diabéticos, sendo um( 2,9%) do tipo 1 e  33 (97,1%) do tipo 2. A idade dos 

pacientes variou de 18 a 74 anos (56 ±11). 

O exame de GJ fornece uma medida pontual, enquanto o exames de A1c fornece a 

estimativa da glicemia dos últimos 3 a 4 meses (SBD, 2017-2018). 

As principais metas para o controle glicêmico e de A1c adotas por diferentes 

sociedades científicas para adultos com DM estão resumidas na tabela 1.  

 
Figura 1 - Metas de controle metabólico de acordo com  as sociedades científicas 

 
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018), p.34. 

 

Entre os pacientes diabéticos todos realizaram exames de controle de GJ pelo 

menos uma vez durante o ano no CRUTAC.  

Considerando os 34 pacientes diabéticos, apenas seis 6 (17,64%) desses fizeram a 

GJ duas vezes ao ano, dois (5,88%) três vezes e somente um 1 (2,94%) realizou o exame 

quatro vezes. 

Também foi analisado a realização do exame da A1c que é de extrema importância 

para pacientes diabéticos, já que faz uma estimativa da glicemia dos últimos 3 a 4 meses. A 

A1c realizada conjuntamente à GJ foi feita uma vez ao ano por 19 (55,88%) dos pacientes, e 

duas vezes ao ano por dois (5,88%) pacientes. A realização apenas da A1c durante o ano 

ocorreu em dois (5,88%) pacientes. 
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Esses resultados obtidos são preocupantes considerando que pacientes diabéticos 

devem realizar exames periodicamente seus exames para o controle da doença e de seus 

agravos, sendo o ideal, o exame de A1c três vezes ao ano. 

Ainda, dentre os pacientes diabéticos foi averiguado se havia o controle dos níveis 

glicêmicos. Para o exame de GJ, cinco (14,7%) pacientes dos que fizerem o exame de 

glicemia estavam fora da faixa adequada para diabéticos, sendo que um estava com um valor 

extremamente elevado de 349mg/mL. Dos 23 pacientes diabéticos que fizeram o exame de 

A1c, 16 (69,56%) estavam acima do previsto > 7,0%. Esses valores indicam que o controle 

não esta sendo adequado, e que a aderência ao medicamento, tomadas do medicamento e  

hábitos saudáveis não estão sendo observados pelos pacientes. 

Há inúmeras falhas que podem explicar esses dados, seja por falta de orientação por 

parte do médico, falta de entendimento das orientações ou falta de responsabilidade do 

próprio paciente com sua saúde. Embora remota, pode ser também que os exames estão sendo 

foram realizados fora do CRUTAC, em outros laboratórios, durante esse intervalo de tempo, 

Um estudo mais aprofundado poderá confirmar estes dados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos dados expostos pode se dizer que em grande parte dos pacientes 

analisados nesse estudo, não havia o correto acompanhamento sendo que nos níveis 

glicêmicos também houve valores extremamente longes da meta terapêutica. Como já 

argumentado anteriormente, é viável dizer que em algum dos pontos está ocorrendo falhas. A 

educação em saúde nesse caso seria extremamente importante, já existe o grupo HIPERDIA 

em outras regiões do Itaiacoca, onde ocorrem palestras de âmbito importante para o melhor 

conhecimento da população, sendo viável que houvesse também na unidade básica de saúde 

do CRUTAC. 

 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG - Programa Institucional de 

Bolsas PROEX (EDITAL PROEX Nº 033/2018). 
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