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RESUMO 

 

 
 

As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs) são prioridades na saúde pública e 

representam na atualidade a principal causa de mortes no mundo. No Brasil, as DCNT 

constituem a principal motivação das internações hospitalares no Sistema Único de Saúde 

(SUS). A alta prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e/ou Diabetes Mellitus 

(DM) na população têm impulsionado a implantação, no âmbito do SUS, de serviços com 

objetivo de detecção e acompanhamento de pessoas portadoras dessas duas condições crônicas. 

Desse modo, o objetivo do estudo foi avaliar capacidade institucional do Centro de Atenção ao 

Portador de Diabetes e Hipertensão (CADH) da Região de Saúde Leste do Distrito Federal na 

percepção dos profissionais de saúde. Trata-se de pesquisa avaliativa baseada em método misto 

com uso de dados primários e secundários. A coleta de dados foi realizada por meio de análise 

documental e aplicação de questionário de Avaliação da Capacidade Institucional para atenção 

às condições crônicas (Assessment of Chronic Illness Care - ACIC). Os dados qualitativos 

foram obtidos por meio de análise dos relatórios, manuais, portarias, decretos, atas, fotografias, 

memorandos, despachos, vídeos e reportagens. Os dados quantitativos foram coletados nos 

meses de setembro e outubro de 2020. A amostra foi composta por 21 profissionais. A análise 

dos dados foi realizada de forma descritiva, consolidados, tabulados e apresentados por meio 

de tabela e gráficos. A maior potencialidade institucional identificada está relacionada com a 

dimensão Desenho da Linha de Cuidado e a principal fragilidade com a dimensão Cooperação 

Comunitária. Os resultados demostram que o CADH dispõe de uma estrutura razoável para a 

atenção aos pacientes portadores de DM e HAS.   

 

Palavras chave: Avaliação dos serviços de saúde, Atenção secundária à saúde, Doença 

Crônica, Diabetes Mellitus, Hipertensão. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The non-communicable diseases (NCDs) are priorities in public health and represent the main 

cause of death in the world nowadays. In Brazil, the NCDs are the main cause of 

hospitalizations at the Sistema Único de Saúde (SUS - National Health System). The high 

prevalence of Systemic Arterial Hypertension (SAH) and/or Diabetes Mellitus (DM) in the 

population, impulsionates the implementation, with in the SUS scope, of services that are 

focussed in detecting and monitoring the people who are carriers of those two chronic 

conditions. Therefore, the objective of the study was to evaluate the institutional capacity of the 

Centro de Atenção ao Portador de Diabetes e Hipertensão (CADH - Center of Attention to The 

Carrier of Hypertension and Diabetes) in the east health area of the Distrito Federal when it 

comes to the perception of the health professionals. It addresses an evaluative based on a mixed 

method using primary and secondary data. Data collection was performed through analysis and 

application of an Institutional Capacity Assessment questionnaire for attention to chronic 

conditions (Assessment of Chronic Illness Care - ACIC). Qualitative data were obtained 

through reports, manuals, ordinances, decrees, minutes, photographs, memos, orders, videos 

and reports. The data were collected September and October of 2020. The research sample 

consisted of 21 health professionals. The analysis of the data is descriptive, they have been 

tabulated, consolidated and shown through graphics and tables. The biggest institutional 

potentiality that has been identified is related to the dimension of the health care line and the 

main fragility is related to the dimension of the communitary cooperation. The results show that 

CAHD has a reasonable structure when it comes to the assistance of the patients who are carriers 

of DM and SAH. 

Key Words: Health Services Evaluation, Health Secondary Attention,Chronic Disease 

Diabetes Mellitus, Hypertension. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) son prioritarias en la salud pública y 

actualmente representan la principal causa de mortalidad en el mundo. En Brasil, las (ECNT) 

son la principal motivación para hospitalizaciones en el Sistema Único de Saúde (SUS - Sistema 

Único de Salud). La elevada tasa de Hipertensión Arterial (HTA) y/o Diabetes Mellitus (DM) 

en la población está impulsando la implantación, en el ámbito del SUS, de servicios con el 

objetivo de la detección y atención de personas portadoras de esas dos condiciones crónicas. 

De esa manera, el objetivo del estudio ha sido evaluar la capacidad institucional del Centro de 

Atenção ao Portador de Diabetes e Hipertensão (CADH - Centro de Atención al Portador de 

Diabetes y Hipertensión) de la Región de Salud Leste del Distrito Federal en la percepción de 

los profesionales de salud. Se trata de una investigación cuantitativa basado en un método mixto 

utilizando datos primarios y secundarios. La recolección de datos se realizó mediante análisis 

y la aplicación de un cuestionario de Evaluación de Capacidad Institucional para la atención de 

condiciones crónicas (Evaluación de Atención de Enfermedades Crónicas - ACIC). Los datos 

cualitativos se obtuvieron a través de informes, manuales, ordenanzas, decretos, actas, 

fotografías, memorandos, pedidos, videos e informes. Los datos fueron tomados en septiembre 

y octubre de 2020. La muestra fue hecha con 21 profesionales de salud. El análisis fue realizado 

de una manera descriptiva, tablada, consolidada y presentada por tablas y gráficos. La mayor 

potencialidad institucional identificada se relaciona con la dimensión de la línea de cuidado y 

la principal fragilidad se relaciona con la dimensión de la cooperación comunitaria. Los 

resultados muestran que el CADH tiene una estructura razonable para dar la asistencia a los 

pacientes portadores de HTA y DM.  

Palabras clave: Evaluación de los servicios de salud, Atención Secundaria en Salud, 

Enfermedad Crónica, Diabetes Mellitus, Hipertensión.  
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1. INTRODUÇÃO

 

Importantes mudanças ocorridas no perfil da população brasileira no século XX têm 

desencadeado mudanças significativas no perfil de ocorrência das doenças. As mudanças no 

contexto populacional configurou a diminuição das taxas de fecundidade e natalidade de forma 

significativa e, consequentemente, o aumento da expectativa de vida e também das Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNTs).1  

No Brasil, os avanços significativos na assistência à saúde da população, sobretudo pela 

extensão e dimensão do SUS, ao tempo em que o retorno de doenças negligenciadas compõem 

um cenário de preocupações cada vez maior, somado ao quadro alarmante do avanço das 

DCNTs as transições demográficas, epidemiológicas e as incorporações de novas tecnologias 

na sociedade requer reorganização da estrutura dos serviços de saúde de forma a garantir a 

atenção integral à saúde da população.  

Por se caracterizarem como a principal causa de mortes mundial e internações 

hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS), políticas públicas voltadas para o 

enfrentamento as DCNTs são prioridades na saúde pública. No cenário brasileiro, a alta 

prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e ou Diabetes Mellitus (DM) na 

população têm impulsionado a implantação e implementação de serviços com objetivo de 

detecção e acompanhamento de pessoas portadoras de HAS e DM. 2,3 

No Brasil, a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) foi redefinida pela Portaria nº 483/144 do Ministério da Saúde 

(MS) com objetivo de proporcionar a atenção integral à saúde das pessoas com doenças crônicas 

e estimular a mudança no modelo de atenção por meio da qualificação do cuidado e integração 

de todos os pontos de atenção. 

No âmbito do Distrito Federal, a Portaria SES-DF nº 7735, publicada em 19 de julho de 

2018, estabelece diretrizes e normas para a organização da Atenção Ambulatorial Secundária 

(AASE) e abrangência das linhas de cuidados obrigatórias dentre elas a Atenção à Saúde da 

Pessoa com Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 

A HAS e a DM estão entre as doenças de prevalência crescente em muitos países e 

respondem por elevada morbimortalidade e incapacidades gerando um alto custo para o sistema 

de saúde, bem como para a sociedade, famílias e indivíduos. 6,7 

Assim, para realização de trabalho em redes de atenção à saúde, faz-se necessário uma 

interdisciplinaridade entre os profissionais de saúde e os pacientes para que a comunicação 
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efetiva integre esse processo, tornando o paciente corresponsável pela melhoria da sua 

condição. 

No Brasil, dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), realizado anualmente desde 2006 em 

todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, mostram que 24,7% da 

população que vive nas capitais brasileiras afirmaram ter diagnóstico de hipertensão e 7,7% 

da população adulta brasileira tinha o quadro de diabetes confirmado. O percentual de adultos 

que afirmaram diagnóstico médico de hipertensão arterial se manteve estável entre 2006 e 2018, 

entretanto observou-se aumento de 13,3% para o sexo masculino. Em 2018, observou-se uma 

maior proporção de mulheres que referiram diagnóstico de DM (8,1%), relativamente aos 

homens (7,1%). 8 

Dados apresentados pelo VIGITEL evidenciou, entre os anos de 2009 a 2018, que o DF 

apresentou um aumento na prevalência tanto para HAS (de 21,2% para 21,7%) quanto DM (de 

3,6% para 6,7%) na população acima de 18 anos. O aumento no número de pessoas 

diagnosticadas com hipertensão foi de 1,6%, para o sexo masculino e 2,6 % para o sexo 

feminino.9 Em 2019, o VIGITEL apresentou dados que demonstrava prevalência de HAS em 

24,5% e de DM em 7,7% da população adulta (>18 anos).9 

A International Diabetes Federation (IDF) estimou que em 2019 o número de 

portadores de diabetes entre 20-79 anos no mundo era de 463 milhões, dos quais 16,8 milhões 

no Brasil, com estimativa de crescimento para 700 milhões no mundo e 26 milhões no Brasil 

até 2045.10 

As altas taxas de prevalência e morbimortalidade relacionadas a DM e HAS apontam 

essas duas condições crônicas como grandes epidemias mundiais e problemas de saúde pública 

no século XXI. 11 

Em virtude disso, é importante e necessário conhecer a situação de saúde da população 

para o planejamento de ações voltadas para redução das ocorrências e suas complicações 

decorrentes das DCNTs dentre elas a HAS e a DM, bem como trabalho desenvolvido em Rede 

de Atenção à Saúde (RAS). “No Brasil, a organização do SUS sob os moldes de redes de 

atenção também tem sido apontada como estratégia para consolidação de seus princípios: 

universalidade, integralidade e equidade.”12 

O desenvolvimento desse estudo permitiu a identificação das potencialidades e 

fragilidades do serviço e irá contribuir para tomada de decisão e a melhoria da qualidade da 

atenção aos pacientes portadores de Diabetes e Hipertensão de alto risco. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O funcionamento das redes de atenção à saúde é organizado pelos modelos de atenção 

à saúde por meio da articulação de relações entre a população e suas subpopulações 

estratificadas por riscos, os focos das intervenções do sistema de atenção à saúde e os diferentes 

tipos de intervenções em saúde. 12 

 

2.1. ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE ÀS PESSOAS COM DOENÇAS 
CRÔNICAS 
 

O desenvolvimento dos modelos de atenção à saúde surgiu devido a necessidade de 

mudança dos sistemas de atenção à saúde, possibilitando assim uma resposta efetiva, eficaz e 

segura nas situações de saúde dominadas pelas condições crônicas.12 

 

Os modelos de atenção à saúde são sistemas lógicos que organizam o 
funcionamento as RASs, articulando, de forma singular, as relações entre os 
componentes da rede e as intervenções sanitárias, definidos em função da 
visão prevalecente da saúde, das situações demográficas e epidemiológicas e 
dos determinantes sociais da saúde, vigentes em determinado tempo e em 
determinada sociedade. 3 

 

Além da mortalidade e da grande carga de morbidades relacionadas, as doenças crônicas 

são responsáveis por um número expressivo de internações e estão entre as principais causas de 

amputações e perdas de funções neurológicas impactando na qualidade de vida do indivíduo. 

Considerando a relevância das doenças crônicas e a importância da prevenção, controle 

e o cuidado das DCNTs e seus fatores de risco, o Brasil elaborou, em 2011, o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento DCNTs, com objetivo promover o desenvolvimento e a 

implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em 

evidências. 

Diante da transição demográfica acelerada com domínio das doenças crônicas e seus 

fatores de risco, faz-se necessário adoção de modelo de atenção que seja determinante para 

melhoria das condições de vida do indivíduo ou da comunidade. Nesse contexto, as condições 

crônicas com a DM e a HAS representam um grande desafio para os sistemas de saúde. 

A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por elevados e sustentados 

níveis pressóricos ≥140 e/ou 90mmHg que geralmente está associada a distúrbios metabólicos, 
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alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, podendo ser agravada pela presença de 

dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e/ou Diabetes Mellitus (DM). 6 

O Diabetes Mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico que se manifesta 

clinicamente por hiperglicemia persistente, causada pela deficiência na produção de insulina ou 

na sua ação, ou em ambos os mecanismos. É classificada em quatro tipos clínicos definidos 

pela sua etiologia: DM tipo 1 (DM1), DM tipo 2 (DM2), outros tipos específicos de DM e DM 

gestacional (DMG). 7 

 

2.2. MODELOS DE ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS 
 

2.2.1. Modelo de Atenção Crônica 
 

O Modelo de Atenção Crônica (MCC), tradução literal do inglês Chronic Care Model, 

foi criado em 1998, pelo MacColl Institute for Health Care Innovation nos Estados Unidos, a 

partir de amplos estudos da literatura internacional sobre o manejo das condições crônicas. Os 

autores do MCC acreditam que a partir desse modelo as pessoas portadoras de condições 

crônicas podem ser melhor atendidas, viver de forma mais saudável associado a redução de 

gastos com a saúde. 3,12 

O MCC é composto por seis componentes (Figura 1), subdivididos em dois grandes 

campos: o sistema de atenção à saúde e à comunidade. A descrição detalhada do MCC abrange 

os seis elementos fundamentais do modelo: 13 

a) Organização da Atenção à Saúde: Uma organização ou instituição que 
promova uma atenção planejada, contínua, segura e de alta qualidade. Ao 
mesmo tempo, a organização deve favorecer as estratégias de melhoria e 
também permitir aos pacientes transitar por todos os níveis do sistema e pontos 
de atenção necessários. 
b) Desenho do sistema de atenção: assegurar uma atenção clínica efetiva e 
eficiente, que fomente e apoie ao autocuidado, distribuindo papéis e tarefas 
aos profissionais de saúde e facilitando as interações entre profissionais e 
pacientes, com uma abordagem culturalmente adequada. 
c) Apoio técnico assistencial: as diretrizes de prática clínica, baseadas em 
evidências, devem estar incorporadas nas práticas cotidianas. Os profissionais 
de saúde compartilham informações com o paciente e incentiva sua 
participação ativa. 
d) Sistemas de informação clínicos: organizar os dados clínicos dos pacientes 
e da população de referência para prestar atenção eficiente e efetiva, 
facilitando o planejamento, a identificações de subpopulações com 
necessidades especiais e a coordenação da atenção clínica integral. O sistema 
gera lembretes oportunos para os pacientes e os prestadores de serviço, e com 
isso apoia o cumprimento das diretrizes clínicas e as estratégias de melhoria. 
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e) Apoio ao autocuidado: capacita e prepara os pacientes para desempenhar 
um papel principal, ativo e baseado em conhecimentos, no cuidado de sua 
própria saúde. Com este fim, emprega-se estratégias de apoio ao paciente para 
o autocuidado, as quais incluem planejamento das ações, resolução de 
problemas, seguimento e avaliação das metas. 
f) Recursos e políticas da comunidade: busca mobilizar os recursos 
comunitários para apoiar a satisfação das necessidades dos pacientes que 
participam em programas comunitários efetivos. As organizações de saúde 
podem formar alianças com organizações comunitárias que suprem os vazios 
assistenciais e advocam políticas que melhorem a atenção à saúde. 

 

No sistema de atenção à saúde, as mudanças devem ser feitas na organização da atenção 

à saúde, no desenho da linha de cuidado, no apoio a decisões clínicas, nos sistemas de 

informação clínica e no apoio ao autocuidado. Na comunidade, as mudanças estão centradas na 

articulação dos serviços de saúde com os recursos da comunidade. A inter-relação entre os seis 

elementos do MCC produz melhores resultados sanitários e funcionais para a população por 

meio de equipe de saúde preparada e proativa e pacientes melhor esclarecidos. 3 

 

Figura 1: O Modelo de Atenção Crônica 

Fonte: WAGNER, 1998 apud MENDES, 2012. 
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2.2.2. Modelo da Pirâmide de Riscos (MPR) 
 
 

O Modelo da Pirâmide de Risco (MPR), representado na Figura 2, foi desenvolvido e 

implantado na rotina assistencial da Kaiser Permanente, uma operadora de planos de saúde dos 

Estados Unidos. O MPR tem como base a estratificação de risco da população. A estratificação 

de risco possibilita a definição de estratégias de intervenções de autocuidado apoiado para 

portadores de condições mais simples, gestão da condição de saúde para as pessoas que tenham 

uma condição estabelecida e de gestão de caso para os portadores de condições de saúde 

altamente complexas. Uma população portadora de uma condição crônica pode ser estratificada 

por níveis de complexidade: 70% a 80% estão no nível 1 e são pessoas que apresentam condição 

simples; 20% a 30% estão no nível 2 e são pessoas que apresentam condição complexa; e, 

finalmente, 1% a 5% estão no nível 3 e são pessoas que apresentam condição altamente 

complexa.3 

 

Figura 2: O Modelo da Pirâmide de Risco.  

Fonte: Department of Health, Potter e Kellogg (2009). 
 

 

 
 

 

AUTOCUIDADO 

APOIADO 
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2.2.3. O Modelo da Determinação Social da Saúde de Dahlgren e Whitehead 
 
 

O Modelo de Dahlgren e Whitehead foi definido pela Comissão Nacional sobre os 

Determinantes Sociais da Saúde para ser utilizado no Brasil devido sua fácil compreensão para 

diversos públicos e visualização gráfica clara dos diversos determinantes sociais da saúde.14 

No Modelo de Determinação Social da Saúde de Dahlgren e Whitehead, os 

determinantes sociais da saúde são abordados em 5 diferentes camadas, desde a camada mais 

próxima aos determinantes individuais até a uma camada distal onde se localizam os 

macrodeterminantes 3 conforme representado na Figura 3.  

Na camada 1, no centro do modelo, estão os indivíduos com suas características 

individuais (idade, sexo e fatores genéticos) que exercem influência sobre suas condições de 

saúde.  

A camada 2 refere-se aos comportamentos e estilos de vida (dieta inadequada, 

sobrepeso, obesidade, inatividade física, tabagismo, uso excessivo do álcool, estresse e outros). 

Essa camada está situada no limiar entre os fatores individuais e os determinantes sociais da 

saúde de camadas superiores, já que os comportamentos e os estilos de vida não dependem 

somente da vontade de cada pessoa, mas de outros determinantes como informações, 

propaganda, pressão dos pares, possibilidades de acesso a alimentos saudáveis, espaços de lazer 

e outros.  

A camada 3 destaca a influência das redes comunitárias e de apoio (famílias, vizinhos e 

grupos), indispensáveis para a saúde da sociedade que, conforme sua organização, e se 

expressam com maior ou menor grau.   

Na camada 4 encontram-se os determinantes intermediários, que estão relacionados com 

as condições de vida e trabalho dos indivíduos, como o acesso aos serviços e ambientes 

essenciais (saúde, educação, saneamento e habitação).  

Por fim, no nível mais distal, na camada 5, estão representados macrodeterminantes, 

conhecidos como determinantes sociais distais da saúde, que estão relacionados com as 

condições econômicas, sociais e ambientais da sociedade em geral e que possuem grande 

influência sobre as demais camadas. 
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Figura 3: Modelo da determinação social da saúde de Dahlgren e Whitehead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dahlgren & Whitehead apud Mendes, 2012. 

 

2.2.4. Modelo de Atenção às Condições Crônicas - MACC 
 

Um novo modelo, representado graficamente na figura 4, aplicável ao sistema público 

de saúde brasileiro, denominado Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), foi 

desenvolvido considerando-se as singularidades do SUS. Para a construção do MACC, o autor 

utilizou como base três outros modelos: modelo da determinação social da saúde: modelo de 

Dahlgren e Whitehead; Modelo de Atenção Crônica (Chronic Care Model - CCM) - 

desenvolvido Wagner e colaboradores do MacColl Institute for Health Care Innovation, nos 

Estados Unidos; e o Modelo da Pirâmide de Riscos (MPR) - também conhecida como modelo 

da Kaiser Permanente (KP), uma operadora de planos de saúde dos Estados Unidos que o 

desenvolveu e o implantou na sua rotina assistencial, que tem como base a estratificação do 

risco de pessoas portadoras de condições crônicas. 14,15 

 

 

 

 

 



24 
 

Figura 4: Modelo de Atenção às Condições Crônicas - MACC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Organização Pan-Americana de Saúde, 2011. 
  

O MACC é composto por três colunas: na coluna da esquerda encontra-se a população 

total estratificada em subpopulação conforme estrato risco. Na coluna da direita estão os 

diferentes níveis de determinação social da saúde: os determinantes intermediários, proximais 

e individuais. Na coluna central estão os cinco níveis das intervenções de saúde sobre os 

determinantes e suas populações: intervenções promocionais, preventivas e de gestão da clínica. 

O MACC está estruturado em cinco níveis e em três componentes articulados: a 

população, focos das intervenções de saúde e as intervenções de saúde conforme ilustrado na 

Tabela 1. 

Cabe ressaltar que nos níveis 1 e 2 não há uma condição de saúde estabelecida nem a 

manifestação de um fator de risco biopsicológico. 

A linha transversal que corta o MACC iniciada no nível 1 e finalizada no nível 5, 

representa a relação entre ações de autocuidado e de atenção profissional, correspondendo à 

forma de atenção à saúde dos pacientes. "O que estiver acima dessa linha deve ser, 

principalmente, objeto da atenção profissional voltada para ações diretas da equipe de saúde; o 

que estiver abaixo dessa linha deve ser, especialmente, manejado por meio de intervenções de 

autocuidado apoiado."3 
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Tabela 1: Estrutura do MACC. 

NÍVEIS DO 
MACC 

POPULAÇÃO INTERVENÇÕES 

Nível 1  Total 
Promoção da saúde por meios de ações 
intersetoriais e com foco nos 
determinantes sociais intermediários. 

Nível 2 Subpopulação estratificadas 
por fator de risco 

Prevenção das condições de saúde e 
com foco nos determinantes proximais 
da saúde ligados aos comportamentos e 
aos estilos de vida.  

Nível 3 

Subpopulações que apresentam 
um fator de risco biopsicológico 
e uma condição crônica simples, 
de baixo ou médio risco 

Gestão da condição de saúde, 
autocuidado apoiado, cuidado 
profissional, intervenções sobre os 
fatores de risco biopsicológicos como 
idade, gênero, hereditariedade, 
hipertensão arterial, dislipidemias, 
depressão, pré-diabetes e outros. 

Nível 4 Subpopulações com condição 
crônica complexa 

Gestão da condição de saúde, 
autocuidado apoiado, cuidado 
profissional (Generalista e 
Especialista) 

Nível 5 
Subpopulações com condição de 
saúde muito complexa 

As intervenções são realizadas através 
de gestão da clínica, a gestão de caso 

 Fonte: Mendes, 2012. 

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL 
ESPECIALIZADA 

 

Mudanças importantes na atenção ambulatorial especializada são promovidas pelo 

MACC, que propõe um modelo de organização do espaço assistencial: O modelo do Ponto de 

Atenção Secundária Ambulatorial (modelo PASA). Esse modelo divergente do 

tradicionalmente praticado no SUS: O modelo do Centro de Especialidades Medicas (modelo 

CEM). Os Centros de Especialidades Médicas são partes de um sistema fragmentado, 

diferenciando-se dos Pontos de Atenção Secundária, que são parte de um sistema integrado: as 

RASs.8 

Existem diferenças significativas entre os modelos do CEM e do PASA. As principais 

diferenças entre esses dois modelos estão representadas no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Diferença entre o modelo do Centro de Especialidades Médicas e do modelo Ponto 
de Atenção Secundária Ambulatorial  

Fonte: Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Organização Pan-Americana de Saúde, 2011. 
 

Os modelos de atenção à saúde constituem um dos elementos essenciais para 

implantação das RASs, que proporciona melhor integração entre os níveis de atenção primário 

e secundário, possibilitando melhor enfrentamento das condições crônicas com uso de 

tecnologias de gestão da condição de saúde dos pacientes, sendo a APS ordenadora e 

coordenadora do cuidado.8 

 

 

 

MODELO CEM TRADICIONAL 

Centro de Especialidades Médicas 

MODELO PASA 

Ponto de Atenção Secundária Ambulatorial   

Gestão da oferta Gestão de base populacional 

Unidade isolada sem comunicação fluida 
com outros níveis de atenção 

Ponto de atenção à saúde com comunicação  
em rede com os outros níveis de atenção 

Sistema aberto Sistema fechado 

Autogoverno Governo pela APS 

Programação feita na própria unidade sem 
estratificação de risco 

Programação feita na APS com estratificação 
de risco 

Acesso regulado pelos gestores da saúde, 
diretamente no complexo regulador 

Acesso regulado diretamente pela equipe de 
APS 

Atenção focada no cuidado do profissional 
médico especialista 

Atenção focada no cuidado 
multiprofissional interdisciplinar 

Relação entre generalista e especialista: ou 
inexiste ou faz-se por referência e 
contrarreferência sem conhecimento 
pessoal e sem trabalho conjunto 

Relação entre generalista e especialista: 
relação pessoal com trabalho clínico conjunto 

Decisões clínicas não articuladas em 
diretrizes clínicas e sem base em 
evidências 

Decisões clínicas articuladas em diretrizes 
clínicas, construídas com base em evidências 

Prontuários clínicos individuais, não 
integrados em rede. 

Prontuários clínicos eletrônicos, integrados em 
rede, especialmente com a APS 

Não utilização das ferramentas da 
gestão da clínica 

Utilização rotineira das ferramentas a gestão 
da clínica 

Atenção sem plano de cuidado 
individual 

Atenção com plano de cuidado individual 
elaborado, conjuntamente, por generalistas e 
especialistas. 

Função meramente assistencial Função assistencial, supervisional, 
educacional e de pesquisa. 

Pagamento por procedimento Pagamento por orçamento global ou 
capitação ajustada 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar a capacidade institucional e a qualidade da atenção às condições crônicas do 

Centro de Atenção ao Diabético e Hipertenso (CADH) da Região de Saúde Leste (HRL) do 

Distrito Federal.  

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Descrever o funcionamento do Centro de Atenção ao Portador de Diabetes e 

Hipertensão da Região de Saúde Leste conforme o Modelo de Atenção as Condições Crônicas 

2. Analisar o modelo de atenção às condições crônicas no manejo da hipertensão arterial 

sistêmica e diabetes mellitus na percepção dos profissionais. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. DELINEAMENTOS DO ESTUDO 
 

Trata-se de pesquisa avaliativa baseada em método misto com o uso de dados primários 

e secundários obtidos por meio de análise documental e aplicação de instrumento de avaliação 

à equipe multidisciplinar do Centro de Atenção ao Portador de Diabetes e Hipertensão. 

O principal objetivo da avaliação de práticas ou intervenções no campo da saúde é apoiar 

a tomada de decisão.16 

“Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a 
respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com 
o objetivo de ajudar na tomada de decisões. Este julgamento pode ser 
resultado da aplicação de critérios e de normas (avaliação normativa) ou se 
elaborar a partir de um procedimento científico (pesquisa avaliativa). 16 

 

O Método misto é definido como um procedimento de coleta, análise e combinação de 

técnicas quantitativas e qualitativas em um mesmo desenho de pesquisa. 17 

Os dados qualitativos foram coletados por meio de análise documental. A análise 

documental se refere à pesquisa documental, que utiliza como referência documentos que não 

receberam nenhum tratamento científico, ou seja, que não foram analisados ou sistematizados, 

por exemplo, cartas, documentos cartoriais, memorandos, correspondências pessoais, avisos, 

agendas, diários, propostas, relatórios, atas, estudos, avaliações etc. 18  

Neste estudo foram analisados documentos tais como: relatórios, manuais, portarias, 

decretos, atas, fotografias, memorandos, despachos, vídeos e reportagens. Foram considerados 

como critérios de inclusão, documentos que versavam sobre a estruturação e organização do 

processo de trabalho do CADH entre os anos de 2016 e 2020 de autoria da SES-DF e do 

CONASS, documentos publicados no site SES-DF, DODF ou no Sistema Eletrônico de 

Informação (SEI) e serem de autoria de participantes do processo de implantação do CADH.  

Os dados quantitativos foram coletados por meio da aplicação do ACIC.  

Para realização do estudo foi feita análise quantitativa dos dados obtidos pelo ACIC e 

qualitativa por meio de análise documental de documentos supracitados.  
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4.2. CENÁRIO DO ESTUDO 
 

O estudo foi realizado no Centro de Atenção ao portador de Diabetes e Hipertensão 

localizado na Policlínica do Paranoá (ambulatório) do Hospital da Região de Saúde Leste do 

DF (antigo Hospital do Paranoá).  

O Distrito Federal é uma das 27 unidades federativas do Brasil e fica situada na região 

Centro-Oeste. Está dividido em 32 Regiões Administrativas (RAs) e em 7 regiões de saúde 

(Figura 5).  

A Região de Saúde Leste do DF é a menos populosa, com a 9,61% (278.232 habitantes) 

da população distrital, é composta pelas regiões administrativas do Paranoá, Itapuã, Jardim 

Botânico e São Sebastião.19 

 

Figura 5: Representação gráfica do Distrito Federal, regiões de saúde e administrativas, DF. 

 

Fonte: SES-DF. 
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4.3. POPULAÇÃO DE ESTUDO 
 

Conforme os objetivos estabelecidos, a população deste estudo foi composta por 

profissionais da equipe multidisciplinar que atuam no CADH. 

Participaram da pesquisa 21 profissionais vinculados à GSAS1 da Região de Saúde 

Leste, que destinam carga horária contratual integral ou parcial para atuação no CADH, sendo 

4 médicos endocrinologista, 3 médicos cardiologista, 1 médico oftalmologista, 2 nutricionistas, 

2 psicólogos,1 assistente social, 3 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem e 2 gestores.  

Foram adotados como critérios de inclusão: atuar no CADH e ter realizado alinhamento 

conceitual de forma a colaborar e dar subsídios para a pesquisa. Considerou-se como critérios 

de exclusão da pesquisa profissionais que atuam há menos de 3 meses no CADH e profissionais 

que estiveram em afastamento legal (abono, férias, atestados) no período da coleta de dados. 

 

4.4. PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 
 

Para realização deste estudo, foram utilizados dados primários e secundários. Os dados 

primários foram coletados por meio da aplicação de instrumento que tem a finalidade de avaliar 

capacidade institucional para atenção às condições crônicas por meio da percepção dos 

profissionais que atuam na assistência aos pacientes portadores de diabetes e hipertensão. Os 

participantes desta pesquisa foram orientados quanto aos objetivos do estudo. 

Os dados secundários foram obtidos por meio de levantamento de documentos 

disponibilizado pela SES-DF e pelo CONASS. Para descrever a estruturação e funcionamento 

do serviço, foram utilizados os seguintes documentos: relatórios, manuais, portarias, decretos, 

atas, fotografias, memorandos, despachos, vídeos e reportagens. 

Para análise da capacidade institucional, foi aplicado Questionário de Avaliação da 

Capacidade Institucional para atenção às condições crônicas (Assessment of Chronic Illness 

Care - ACIC) (Anexo A). ACIC foi estruturado para avaliar a atenção ao DM por meio de 

ferramenta desenvolvida pelo Serviço de Saúde Indígena (IHS) dos Estados Unidos,20 foi 

traduzido e adaptado transculturalmente para diversas línguas, inclusive para o português do 

Brasil. 21,22,23 

O ACIC é composto por seis dimensões vinculadas ao modelo de atenção para doenças 

crônicas (recursos da comunidade, organização do sistema de saúde, apoio para o autocuidado, 



31 
 

desenho da linha de cuidado, suporte para decisões clínicas e sistema de informações clínicas) 

e uma sétima dimensão que avalia a integração dos componentes (Tabela 2).24 

 

Tabela 2: Dimensões e Conceitos do ACIC. 

DIMENSÕES CONCEITOS 

Organização da atenção 
à saúde 

A atenção às condições crônicas pode ser mais efetiva se 
todo o sistema (organização, instituição, unidade) no qual 
a atenção e prestada esteja orientado e permite maior 
ênfase no cuidado às condições crônicas. 

Articulação com a 
comunidade 

A articulação entre o sistema de saúde 
(instituição/unidades básicas de saúde) e os recursos 
comunitários tem um importante papel na gestão/manejo 
de condições crônicas. 

Autocuidado apoiado 

O autocuidado apoiado efetivo pode ajudar as pessoas com 
condições crônicas e suas famílias a lidar com os desafios de 
conviver e tratar a condição crônica, além de reduzir as 
complicações e sintomas da doença. 

Suporte à decisão 

O manejo efetivo de condições crônicas assegura que os 
profissionais da saúde tenham acesso a informações 
baseadas em evidência para apoiar as decisões na atenção às 
pessoas usuárias. Isso inclui diretrizes e protocolos baseados 
em evidência, consultas a especialistas, educadores em saúde 
e envolvimento dos usuários de forma a tornar as equipe de 
saúde capazes de identificar estratégias efetivas de cuidado. 

Desenho do sistema de 
prestação de serviços 

A evidência sugere que a gestão efetiva da atenção às 
condições crônicas envolve mais que a simples adição de 
intervenções a um sistema focado no cuidado de condições 
agudas. São necessárias mudanças na organização do 
sistema, realinhando a oferta do cuidado. 

Sistema de 
informação clínica 

Informação útil e oportuna, individualizada por pessoa 
usuária e por populações usuárias com condições crônicas, é 
um aspecto crítico de modelos de atenção efetivos, 
especialmente aquelesque empregam abordagens 
populacionais. 

Integração dos 
componentes do modelo 
de atenção às condições 
crônicas 

Sistemas de saúde efetivos integram e combinam todos os 
elementos do modelo, por exemplo, associando as metas de 
autocuidado com os registros nos sistemas de informação, ou 
associando políticas locais com atividades dos planos 
terapêuticos dos pacientes (locais para desenvolvimento de 
atividades físicas, estruturação de hortas comunitárias etc). 
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Pontuação entre “0” e “2” = capacidade limitada para a atenção às condições crônicas; 

Pontuação entre “3” e “5” = capacidade básica para a atenção às condições crônicas; 

Pontuação entre “6” e “8” = razoável capacidade para a atenção às condições crônicas; 

Pontuação entre “9” e “11” = capacidade ótima para a atenção às condições crônicas. 

 Fonte: MOYSÉS; SILVEIRA FILHO; MOYSÉS, 2012. 
 

Essas dimensões estão agrupadas, totalizando 34 questões. Cada dimensão é composta 

por itens com variação entre 3 e 6 componentes conforme representado no Quadro 2.  

O ACIC permite análise em uma escala com valores variando de 0 a 11, em que 11 

representa a maior pontuação e indica um local com recursos e estrutura ideal para atenção às 

condições crônicas e 0 representa a menor pontuação e indica um local com recursos e estrutura 

muito limitados para atenção às condições crônicas (Figura 6). Uma pontuação média é obtida 

para cada dimensão. Ao final, é feita a soma das médias de cada dimensão e dividida pelo 

número de dimensões.24 

 

Figura 6: Interpretação dos Resultados do ACIC 

 
 

 

 

 

 

Fonte: MOYSÉS; SILVEIRA FILHO; MOYSÉS, 2012. 
 

Quadro 2: Dimensões e Componentes do ACIC. 

DIMENSÕES COMPONENTES 

Organização da 
atenção à saúde 

1. Liderança organizacional do sistema para atenção às 
condições crônicas 

2. Metas organizacionais para a atenção às condições 
crônicas 

3. Estratégias para a melhoria da atenção às condições 
crônicas 

4. Políticas e incentivos para atenção às condições 
crônicas 

5. Autoridades institucionais 
6. Benefícios (econômicos e morais) 
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Articulação com a 
comunidade 

1. Associar os pacientes com recursos da comunidade 
(externos: associações de bairro, igrejas, escolas, 
ONGs) 

2. Parcerias com as organizações comunitárias 
3.  Planos de saúde regionais ou locais 

Autocuidado apoiado 

1. Avaliação e documentação das necessidades de 
autocuidado e atividades realizadas 

2. Apoio ao autocuidado 
3. Suporte psicossocial aos pacientes e familiares 
4. Intervenções efetivas para mudanças de comportamento e 

grupos de apoio 

Suporte à decisão 

1. Diretrizes baseadas em evidências 
2. Denvolvimento de especialistas na melhoria da atenção 

primária 
3. Educação das equipes em atenção às condições crônicas 
4. Informação aos pacientes sobre as diretrizes 

Desenho do sistema 
de prestação de 
serviços 

1. Linha de cuidado para a atenção 
2. Liderança das equipes de saúde 
3. Sistema de agendamento 
4. Monitoramento 
5. Consultas planejadas para atenção às condições crônicas 
6. Referência ao especialista ou a serviço de apoio 

diagnóstico 

Sistema de 
informação clínica 

1. Registro (lista de pacientes com condições especificas) 
2. Alerta aos profissionais 
3. Retroalimentação “feedback” 
4. Informação relevante sobre subgrupos de pacientes que 
requerem serviços especializados 
5. Planos terapêuticos dos pacientes 

Integração dos 
componentes do 
modelo de atenção às 
condições crônicas 

1. Informando pacientes sobre protocolos 
2. Registros ou sistemas de informação 
3. Programas comunitários 
4. Plano organizacional para atenção às condições crônicas 
5. Rotina de monitoramento para consultas, avaliação do 
paciente e planejamento de metas 
6. Diretrizes para atenção às condições crônicas 

Fonte: MacColl Institute for Health Care Innovation, 2012. 

 

No Brasil, o ACIC foi validado transculturalmente e utilizado na Secretaria Municipal 

de Saúde de Curitiba para a implantação do Modelo de Atenção às Condições Crônicas 

(MACC), no Laboratório de Inovações no Cuidado às Condições Crônicas (LIACC) em 

parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Conselho Nacional de 

Secretários De Saúde (CONASS). O ACIC foi validado e aplicado no LIACC em dois 

momentos: no primeiro foi definido uma linha de base, para posterior implantação do MACC, 
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e no segundo momento foi realizada a reaplicação do ACIC para comparação com a linha de 

base. 24 

 

4.5. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 
 

 

A realização da pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Fiocruz 

Brasília, atendendo as recomendações da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde. Assim, a pesquisa apresentou parecer favorável do Comitê de Ética 

em Pesquisas da Fundação Osvaldo Cruz (FioCruz - Brasília) sob número de Parecer: 4.025.176 

(Anexo B), em 13 de maio de 2020, sendo observadas as normas e diretrizes para pesquisa com 

seres humanos.  

A participação na pesquisa ocorreu de forma voluntária e após esclarecimentos acerca 

da pesquisa, seus objetivos e procedimentos, os participantes manifestaram sua concordância 

com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) que 

foi preenchido e assinado pelos participantes e pela pesquisadora.  

Visando o não comprometimento das atribuições de cada profissional no processo de 

trabalho do CADH, a aplicação do ACIC foi realizada de forma que não prejudicasse os 

atendimentos. O tempo médio para responder o questionário foi de 40 minutos. 

 

4.6. ANÁLISE DOS DADOS 
 

A análise dos dados foi realizada de forma descritiva, a partir de análise documental e 

interpretação dos resultados obtidos por meio do ACIC. 

A análise documental consistiu em identificar as informações que permitiram elaborar 

a descrição da estruturação e funcionamento do serviço e a linha do tempo da organização por 

meio dos fatos marcantes na estruturação do Centro de Atenção ao portador de Diabetes e 

Hipertensão. Os documentos analisados foram: relatórios, manuais, portarias, decretos, atas, 

fotografias, memorandos, despachos, vídeos e reportagens. 

Os dados obtidos pelo ACIC foram digitados em dupla entrada no Microsoft Excel e 

analisados no programa Statistical Analysis System - SAS, consolidados, tabulados e 

apresentados por meio de tabela e gráficos. 

Para interpretação dos resultados do ACIC, os dados foram analisados em uma escala 

com valores variando de 0 a 11, em que 11 representa a maior pontuação e indica um local com 
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recursos e estrutura ideal para atenção às condições crônicas e 0 representa a menor pontuação 

e indica um local com recursos e estrutura muito limitados para atenção às condições crônicas.   

Uma pontuação média foi obtida para cada dimensão. Ao final, foi feita a soma das médias de 

cada dimensão e dividida pelo número de dimensões.  

A Figura 7 caracteriza as etapas que foram realizadas na análise dos dados desta 

pesquisa. 

 

 

 

Figura 7: Etapas da análise dos dados. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA REGIÃO DE SAÚDE LESTE DO DF 
 

O Distrito Federal é dividido administrativamente em sete regiões de saúde. Após várias 

discursões entre representantes da Administração Central (ADMC) da SES-DF e gestores 

regionais apoiados pelo CONASS, foi definido que o processo de Planificação da Atenção à 

Saúde (PAS) no DF seria iniciado pela Região de Saúde Leste. 

A PAS utiliza como metodologia oficinas temáticas, tutorias, treinamentos e 

capacitações práticas de curta duração para as equipes técnico gerencial e propõe organização 

da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Atenção Ambulatorial Especializada nas Redes de 

Atenção à Saúde que possibilitam a melhoria dos serviços de saúde ofertados e à implantação 

de serviços inexistentes, proporcionando a melhoria do acesso e da condição de saúde dos 

pacientes implicando na redução de custos para o sistema de saúde. A metodologia é proposta 

pelo CONASS e tem sido utilizada em todo o país. A iniciativa consiste em promover a 

qualificação técnica dos profissionais de saúde e expandir a cobertura dos serviços, além de 

melhorar os processos de trabalho.25 

No Brasil, a proposta teórica das RAS é inconsistente com a prática pois é perceptível a 

dificuldade de construção das RAS e articulação da APS e AAE. Nesse contexto, a proposta da 

PAS é unir a teoria à pratica.26 Na região Leste de saúde do DF, a PAS teve início em 2016 com 

a organização da APS e da atenção ambulatorial secundária.  

Considerando os indicadores relacionados a morbimortalidade, a linha de cuidado 

priorizada no processo de Planificação da Região Leste foi DM e HAS. O processo de PAS da 

região de saúde Leste está representado na figura 8.  
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 Figura 8: Processo de Planificação da Região de Saúde Leste do DF. Brasília - DF, 2020 

 Fonte: CONASS - Documenta nº 31, 2018.  
 

No Quadro 3 estão descritos os principais processos implantados dois anos após o início 

da PAS na região Leste. 25,26 

 

Quadros 3: Principais resultados da PAS no Região Leste de Saúde, DF. Brasília - DF, 2020  

Fonte: CONASS Documenta nº 31; EVANGELISTA et al., 2020. 

 

Considerando os objetivos desse estudo, apresentaremos o CADH como resultado do 

processo de PAS no nível de atenção secundária da região Leste de saúde. 

APS CADH 

 1. Normatização do acolhimento, 
 2. Identificação de vulnerabilidade familiar 
 3. Classificação de risco das famílias, 
 4. Implantação do bloco de horas 
 5. Definição dos indicadores a serem 

acompanhados no painel de bordo 
 6. Estratificação de risco de hipertensos e 

diabéticos,  
 7. Encaminhamentos de diabéticos e 

hipertensos de alto risco para o CADH  
 8. Acompanhamento do Plano de Cuidado 

dos usuários que retornam do CADH para 
APS   

 9. Matriciamento das equipes de saúde da 
família pelos profissionais do CADH 

1. Adequação do espaço físico  

2. Definição da carteira de serviços   

3. Composição da equipe de profissionais 
do CADH 

4. Adequação de fluxos internos e de 
agendamentos 

5. Elaboração de roteiro de atendimento 
especifico por cada categoria profissional  

6. Elaboração de protocolos clínicos 

7. Criação da Diretoria de Atenção 
Secundária da SES-DF 
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A descrição da estruturação e funcionamento do CADH foi baseada em documentos 

disponibilizados pelo CONASS e pela SESDF.  

O Centro de Atenção ao Portador de Diabetes e Hipertensão está localizado no corredor 

F (Figura 9) da Policlínica do Paranoá, vinculada à Gerência de Serviços de Atenção Secundária 

1 - GSAS1 da Região de Saúde Leste, situado na região administrativa do Paranoá, no Distrito 

Federal. A GSAS1 da Região de Saúde Leste é composta por 96 profissionais, sendo 15 

especialidades médicas e 9 especialidades não médicas. 

 

Figura 9: Centro de Atenção ao portador de Diabetes e Hipertensão. Brasília - DF, 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os atendimentos no CADH foram iniciados em agosto de 2017. Inicialmente, os 

atendimentos eram destinados a pacientes encaminhando pelas equipes de saúde da família do 

Itapoã (unidade laboratório). A expansão dos atendimentos para demais regiões administrativas 

da região de saúde Leste ocorreu em janeiro de 2018. Atualmente, o CADH atende os pacientes 

diabéticos e hipertensos de toda Região de Saúde Leste estratificados pela APS como alto ou 

muito alto risco.26 
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Em momento anterior ao início dos atendimentos do CADH, as ações de matriciamento 

foram iniciadas com objetivo de discutir compartilhamento do cuidado e o manejo dos usuários 

portadores de DM e HAS, ampliando a capacidade de resolutividade da APS e assegurando 

melhor gestão dessas condições crônicas. 

As ações de matriciamento foram expandidas para toda região de forma simultânea com 

o processo de expansão da PAS. Atualmente, os matriciamentos ocorrem conforme 

necessidades identificadas pelos especialistas do CADH e pelas equipes da ESF em diferentes 

modalidades: o atendimento individual compartilhado, atividade coletiva compartilhada, a 

discussão conjunta dos casos clínicos e o matriciamento temático proporcionando a integração 

entre os níveis de atenção primária e secundária.26 

Dentro os desafios enfrentados para implantação do CADH, destacamos a remodelagem 

dos serviços e processos de trabalho já instituídos, disposição de carga horária dos profissionais 

para atuação no CADH, modificação de grade horária. E adequação do espaço localizado dentro 

do ambulatório hospitalar, que já realizava atendimentos conforme modelo tradicional.26 

Em agosto de 2018, um ano após início dos atendimentos do CADH, foi criado o 

ambulatório de transição do modelo tradicional para MACC, para atendimentos das crianças 

portadoras de DM e HAS, sendo denominado Centro de Atenção ao portador de diabetes e 

Hipertensão Infantil - CADHIN. O atendimento também é realizado conforme o MACC com 

equipe multidisciplinar. 27 

Em agosto de 2019, após capacitação profissional em serviços de referência do DF e 

tutorias do CONASS, foram iniciados atendimentos no ambulatório do pé. O ambulatório do 

pé está localizado no mesmo espaço físico do CADH e atende pacientes portadores de feridas 

nos membros inferiores. Dentre as atividades realizados no ambulatório do pé, destacamos a 

avaliação dos pés de 100% dos pacientes atendidos no CADH, realização de curativos e 

orientações para o autocuidado.  

Desde início do processo de PAS até os dias atuais, reuniões administrativas com de 

gestores locais, equipe multidisciplinar do CADH e participação do CONASS por meio de 

tutorias, foram estratégias adotadas destinadas a identificar problemas e elaborar plano de ação 

com aplicação de metodologia de gerenciamento de processos por meio dos ciclos de melhoria 

continua do PDSA para organização dos macroprocessos do CADH.  

Cabe destacar a importância do plano de ação nas melhorias apresentadas. O 

monitoramento e execução das ações propostas no plano de ação são realizadas por toda equipe 

e não somente pela gestão do ambulatório. Pactuações internas foram realizadas com o objetivo 

de garantir aos usuários do CADH exames laboratoriais, eletrocardiograma, realização de 
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Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e Holter, Ecocardiograma e consultas 

com outros especialidades conforme necessidade em saúde de cada usuário. Fatos importante 

na estruturação e organização do CADH estão representados na figura 10. 

 

Figura 10: Fatos marcantes na estruturação do Centro de Atenção ao portador de Diabetes e 
Hipertensão. Brasília - DF, 2020   

Fonte: Elaborado pela autora segundo CONASS Documenta nº 31, 2018; CONASS Documenta 
nº 36, 2020 e relatórios.  

 

Em maio 2019, o CONASS nomeou o CADH como centro colaborador considerando o 

processo de trabalho e a assistência prestada aos pacientes portadores de DM e HAS da região 

Leste. Durante o referido ano, o CADH recebeu representantes de várias partes do Brasil, 

conforme representado na Figura 11. As visitas são compostas por dois momentos: 

apresentação geral do CADH e visita técnica guiada. As visitas têm oportunizado a troca de 

experiências entre servidores e gestores de outras capitais, e possibilita a identificação de 

diferenças entre os serviços, o que contribui de forma positiva para construção de novas práticas 

e melhoria da qualidade e efetividade da saúde pública. 
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Figura 11: visitas técnicas realizadas no CADH em 2019. Brasília - DF, 2020  

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no livro de registro do CADH/Leste-DF. 
 

5.2. ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL SECUNDÁRIA NO DISTRITO 
FEDERAL 
 

Concomitante ao processo de PAS, outras reorganizações na rede de atenção à saúde do 

DF foram necessárias. A publicação do Decreto nº 38.98228, de 10 de abril de 2018, alterou a 

estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e criou o nível de 

atenção secundária à saúde do DF.  

A não integração entre os níveis de atenção à saúde e a necessidade de fortalecimento 

da APS do DF impulsionou a definição dos níveis de gestão e organização de serviços baseados 

na APS, Atenção Ambulatorial Secundária (AASE) e atenção hospitalar.29 

A organização da Atenção Ambulatorial Secundária no âmbito do Distrito Federal foi 

instituída por meio de diretrizes e normas estabelecidas pela Portaria da SES-DF 773 de 19 de 

julho de 2018. “Atenção Ambulatorial Secundária (AASE) é o conjunto de ações e serviços 

especializados em nível ambulatorial, com densidade tecnológica intermediária entre a atenção 

primária e a terciária, que compreende serviços especializados, de apoio diagnóstico e 

terapêutico”.5 
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A AASE tem como objetivo a garantia de retaguarda assistencial e consultoria aos 

processos de cuidado articulando-se com demais níveis de atenção, principalmente com a 

atenção primária, sendo corresponsável pela assistência aos pacientes para promover a 

integralidade do cuidado. 

 

5.3. ATENDIMENTO NO CADH 
 

Os atendimentos no CADH são realizados conforme o Modelo de Atenção as Condições 

Crônicas - MACC aos pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes 

Mellitus (DM) por equipe multidisciplinar composta por médico endocrinologista, médico 

cardiologista, nutricionista, psicólogo, assistente social, médico oftalmologista, médico 

neurologista, fisioterapeuta, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem e médico 

nefrologista.27 

No início de cada período de atendimento, os pacientes são acolhidos por todos os 

membros da equipe por meio de dinâmica denominada de boas-vindas. As boas-vindas 

oportuniza apresentação de cada profissional, acolhe os pacientes e expõe atribuições de cada 

membro da equipe que atua no CADH, além de explicar o fluxo de atendimento e promover 

educação em saúde. Nesta perspectiva, é notável a responsabilização e vínculo efetivos dos 

profissionais para com os pacientes por meio do acolhimento, caracterizando uma estratégia de 

fundamental importância que cria uma integração entre profissionais e pacientes, visando a 

garantia da atenção integral, resolutiva e humanizada, conforme preconiza a Política Nacional 

de Humanização em Saúde (PNH).30 

Os atendimentos no CADH são organizados com utilização de novas tecnologias de 

atenção às condições crônicas com novo formato de prática clínica: atenção contínua. Na 

atenção contínua, o atendimento ocorre de forma sequenciada por equipe multidisciplinar e num 

mesmo período, matutino ou vespertino, proporcionando benefício ao paciente.  

O CADH possui dentro da sua estrutura física uma sala denominada Espaço Saúde que 

é utilizada para ações voltadas para educação em saúde, atendimento compartilhado em grupo 

(ACG), educação permanente, reuniões administrativas e capacitações.  

Dentro da lógica da atenção contínua, destacamos a função desempenhada pelo ponto 

de apoio do CADH. Atualmente essa função é exercida por uma enfermeira que fica 

posicionada em local estratégico que possibilita a visualização de todo o percurso do paciente 
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no CADH. Sua atuação é de fundamental importância porque propiciará todo o fluxo da atenção 

contínua entre o paciente e os profissionais que atuam no CADH. 

O ponto de apoio garante que todos os pacientes sejam atendidos por todos os membros 

da equipe, de acordo com o ciclo de atendimento programado, monitorando a duração de cada 

atendimento, sempre correlacionando com a condição crônica, a presença de comorbidades e o 

tipo de atendimento, se primeira consulta ou consulta subsequente. O ponto de apoio monitora 

a elaboração do plano de cuidado, verificando a qualidade do registro. No final do ciclo de 

atendimentos, conclui o plano de cuidados, dialogando com o paciente e repassando-o de 

maneira resumida, de tal maneira a garantir uma boa compreensão sobre todas as prescrições, 

recomendações e metas terapêuticas pactuadas.  

O fluxo da atenção, contínua representado na figura 12, inicia-se na APS com a 

estratificação de risco dos pacientes portadores de DM e/ou HAS por meio de formulário 

específico (Anexo C), construído conforme critérios da nota técnica31 de diabetes e hipertensão 

que foi elaborada pelas áreas técnicas da SES-DF para organização da Assistência ao 

Hipertenso e ao Diabético na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Ambulatorial 

Especializada.  

O produto final da atenção contínua é o plano de cuidado (Anexo D). Esse plano é um 

instrumento de comunicação que compartilha os dados entre profissionais do CADH, 

profissionais das equipes da APS e pacientes. O plano de cuidado é elaborado pela equipe 

multidisciplinar do CADH do qual o paciente participa ativamente. No momento da elaboração 

do plano de cuidados, as metas terapêuticas são negociadas com o paciente de forma que 

proporcionem a mudança de comportamento relacionada à sua condição de saúde. A 

participação ativa do paciente na elaboração do plano de cuidados e no seu processo de cuidado 

caracterizam fator essencial para gestão da condição de saúde. 
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Figura 12: Fluxo da Atenção Contínua do Centro de Atenção ao portador de Diabetes e/ou 
Hipertensão. Brasília - DF, 2020 

Fonte: Elaborado pela autora segundo CONASS Documenta nº 36, 2020. 

 

Caracterizando a APS como ordenadora e coordenadora do cuidado, os pacientes 

atendidos no CADH são encaminhados pelas equipes ESF após estratificações de risco. A 

estratificação qualifica o compartilhamento do cuidado e pode resultar em baixo, moderado, 

alto ou muito alto risco. 

Os pacientes classificados com baixo e moderado risco permanecem sob os cuidados da 

APS com apoio matricial dos profissionais do CADH. Pacientes estratificados com alto e muito 

alto risco têm seu cuidado compartilhado (Figura 13) e o agendamento do atendimento no 

CADH segue fluxo de regulação em panorama 1 (local) adotada pela SES - DF. Cada 

profissional auxilia esse paciente no autocuidado. Vale destacar que, em outubro de 2020, os 

encaminhamentos da APS para o CADH foram reorganizados por meio do sistema nacional de 

regulação, possibilitando o acesso regulado de forma que o modelo de atenção à saúde aplicado 

no CADH não fosse descaracterizado.  

Concluído o ciclo da atenção contínua, os encaminhamentos finais incluem a 

continuidade do cuidado pelas equipes da APS, incentivando o vínculo do paciente com sua 

estratégia saúde da família. 
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Figura 13: Fluxo de Agendamentos para atendimento no Centro de Atenção ao portador de 
Diabetes e/ou Hipertensão. Brasília - DF, 2020 

Fonte: Elaborado pela autora segundo CONASS Documenta nº 36, 2020. 

 

É notório que o modelo de atenção à saúde utilizado no CADH (MACC) proporcionou 

melhorias para a saúde dos pacientes residentes na região Leste, e satisfação profissional e dos 

pacientes, ambas identificadas em depoimentos.26 Relacionada a satisfação dos pacientes, as 

pesquisas de satisfação realizadas em 2019 pelo ponto de apoio após conclusão do circuito da 

atenção contínua, indicaram que, do total de pacientes que responderam à pesquisa, 100% estão 

satisfeitos com o atendimento recebido. A satisfação profissional está relacionada com a 

percepção dos resultados positivos e significativos de sua atuação.  

 

5.4. ATENDIMENTO NO CADH DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA 
 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto 

da doença causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) constituía uma emergência de saúde 

pública de importância internacional e, logo depois, em 11 de março de 2020, caracterizou-a 

como pandemia. No Brasil, em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde (MS) declarou 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção 

humana pelo novo Coronavírus, conforme Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011. 32 
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No mundo, segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde, foram 

confirmados 63.360.234 novos casos de COVID-19 com 1.475.825 mortes, sendo 10.028 novas 

em relação ao dia anterior, até 2 de dezembro de 2020.33 Nessa mesma data, no Brasil, os dados 

apresentados pelo Ministério da Saúde apontavam 6.436.650 casos de COVID-19, sendo que 

no Distrito Federal foram confirmados 230.905 casos, com total de 3.955 óbitos.34 

Considerando o perfil dos pacientes atendidos no CADH e o atual cenário pandêmico, 

em junho de 2020, foi realizada tutoria com facilitadores do CONASS, gestores locais e 

profissionais da atenção primária e atenção secundária da Região de Saúde Leste para 

elaboração de Plano de contingência para reorganização dos atendimentos do CADH durante a 

Pandemia da COVID-19. A reorganização dos atendimentos no CADH durante a pandemia tem 

como objetivo a manutenção das metas de estabilidade clínica e funcional e proteção do 

paciente do risco de contágio pelo coronavírus.35 A operacionalização do plano de contingência 

possibilitou a introdução de nova modalidade de atendimento no CADH, o teleatendimento, e 

a reorganização do atendimento presencial promovendo a manutenção da assistência, evitando 

a agudização dos pacientes e garantindo proteção de acordo com as normas governamentais 

vigentes.  

Os atendimentos presenciais no CADH durante pandemia são realizados somente para 

paciente com consulta agendada de primeira vez e as consultas subsequentes presenciais 

agendadas somente para pacientes com instabilidade clínica. Na consulta presencial, o benefício 

deve ser maior que o risco de contaminação pela Covid-19. A realização de telemonitoramento 

dos pacientes estáveis clinicamente foi realizada pela equipe multidisciplinar do CADH, que 

identificou as necessidades em saúde dos pacientes, possibilitando suporte para manutenção 

e/ou melhorias do quadro clínico desses pacientes.  

 

5.5 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

 

Para a análise da estrutura do CADH foi aplicado o Questionário de Avaliação da 

Capacidade Institucional para atenção às condições crônicas (Assessment of Chronic Illness 

Care - ACIC) com 21 profissionais, sendo 19 assistencialistas e 2 gestores. Do total de 

profissionais que atuam no CADH, apenas 2 não participaram da pesquisa: 1 não aceitou 

participar da pesquisa e outra encontrava-se em afastamento legal. Assim, responderam ao 

questionário 19 profissionais que atuam diretamente na assistência e 2 gestores. Os dados foram 

coletados nos meses de setembro e outubro de 2020.  
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A pontuação final foi obtida pela soma dos componentes de cada dimensão e 

posteriormente suas médias e desvios padrão foram calculados por profissional em cada 

dimensão, geral por dimensão e cálculo global. Gráficos de pontos foram construídos de forma 

a permitir a comparação dos resultados médios entre profissionais dentro de cada dimensão, 

como também com a média de cada dimensão. Um gráfico de caixa (Box Plot) foi construído 

para avaliar os resultados da integração dos componentes do modelo de atenção às condições 

crônicas. 

Os resultados da avaliação da capacidade institucional do CADH, de acordo com cada 

dimensão analisada, estão representados na Tabela 3. 

Ao considerar a análise dos dados de cada dimensão, os resultados das médias 

evidenciaram que as maiores potencialidades do CADH foram referentes às dimensões: 3 

(Apoio para Autocuidado) e 5 (Desenho da Linha de Cuidado) sendo esta última a dimensão 

com maior resultado obtido. Entretanto, observou-se que a menor média está relacionada com 

a dimensão 2 (Cooperação Comunitária), o que reforça a necessidade a articulação dos serviços 

de saúde com programas comunitários, com efetiva participação dos pacientes para 

fortalecimento da atenção à saúde.  

Cabe destacar que os profissionais 18 e 19 diferenciaram-se dos demais. O 18 

apresentou avaliação entre 4 e 7 pontos. O 19 apresentou avalição entre 10 e 11 pontos para 

todas as dimensões. Essa avaliação pode estar associada à reduzida compreensão dos conceitos 

das dimensões do instrumento de coleta de dados.  

A comparação dos resultados das médias entre os profissionais em cada dimensão e as 

médias por dimensão estão representados nos Gráficos 1, 2, 3, 4 5, 6 e 7. 
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Tabela 3: Valores médios das dimensões do ACIC (Assessment of Chronic Illness Care). Pesquisa com profissionais da saúde. Brasília - DF, 
2020 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos pelo ACIC.  
*Valores expressos em média ± desvio padrão 

DIMENSÃO* 

Profissional 
Organização do 

Sistema de 
Saúde 

Cooperação 
Comunitária 

Apoio  
Autocuidado 

Suporte 
Decisões 
Clínicas 

Desenho 
Linha de 
Cuidados 

Sistema de 
Informação 

Clínica 

Interação dos 
componentes do 

MACC 
1 6,8 ± 1,0 5,7 ± 0,6 6,8 ± 1,3 6,8 ± 3,8 8,2 ± 0,4 7,3 ± 1,0 8,7 ± 1,4 
2 9,5 ± 1,4 0,3 ± 0,6 9,3 ± 1,7 9,5 ± 0,6 9,7 ± 1,0 8,5 ± 2,6 5,8 ± 5,0 
3 8,2 ± 0,4 6,0 ± 1,7 8,5 ± 0,6 9,0 ± 1,2 8,7 ± 1,0 8,0 ± 1,4 5,5 ± 3,6 
4 8,0 ± 0,0 6,0 ± 1,0 8,5 ± 0,6 8,8 ± 1,0 8,7 ± 1,0 8,3 ± 1,3 6,2 ± 3,6 
5 8 ,8 ± 1,2 5,0 ± 1,0 8,3 ± 1,7 8,8 ± 1,0 10,0 ± 0,9 9,3 ± 1,0 8,2 ± 0,4 
6 4,7 ± 1,2 1,0 ± 1,7 8,0 ± 2,6 2,0 ± 1,8 6,8 ± 1,7 5,8 ± 2,5 3,0 ± 3,8 
7 7,8 ± 1,2 4,7 ± 2,5 10,5 ± 0,6 9,5 ± 0,6 8,8 ± 1,2 9,0 ± 2,2 8,2 ± 3,1 
8 5,5 ± 1,2 6,0 ± 1,7 6,5 ± 2,1 6,5 ± 2,6 8,2 ± 2,3 6,0 ± 1,4 7,5 ± 2,3 
9 6,8 ± 2,0 4,7 ± 2,5 7,8 ± 2,1 7,5 ± 1,7 8,2 ± 2,3 6,3 ± 1,5 6,8 ± 2,1 
10 7,7 ± 1,8 6,3 ± 0,6 9,0 ± 0,8 8,3 ± 3,1 9,3 ± 0,5 6,5 ± 1,0 8,2 ± 1,9 
11 8,3 ± 1,2 0,3 ± 0,6 9,3 ± 1,7 9,3 ± 1,0 9.3 ± 1,0 7,5 ± 2,6 5,5 ± 4,6 
12 9,2 ± 0,4 3,0 ± 5,2 8,3 ± 0,5 8,8 ± 0,5 8,7 ± 0,8 5,3 ± 4,1 3,8 ± 4,5 
13 8,8 ± 1,2 7,7 ± 1,5 8,7 ± 0,6 3,8 ± 1,5 9,2 ± 1,6 7,3 ± 2,9 5,3 ± 1,6 
14 8,3 ± 0,8 8,0 ± 0,0 8,8 ± 1,0 7,8 ± 1,9 7,8 ± 2,9 5,8 ± 1,5 6,7 ± 2,6 
15 5,5 ± 2,3 6,0 ± 2,0 7,8 ± 2,2 10,3 ± 1,0 8,7 ± 1,2 7,8 ± 2,6 7,7 ± 1,5 
16 7,5 ± 2,0 6,0 ± 4,0 7,5 ± 1,7 5,3 ± 2,4 7,3 ± 1,6 7,0 ± 2,2 6,5 ± 1,5 
17 9,2 ± 0,8 8,3 ± 3,1 10,0 ± 0,8 10,3 ± 0,5 9,3 ± 1,4 7,5 ± 1,9 7,7 ± 1,9 
18 5,3 ± 1,6 5,0 ± 2,6 5,8 ± 1,0 4,0 ± 4,2 6,5 ± 2,3 6,5 ± 2,6 5,3 ± 2,2 
19 11,0 ± 0,0 11,0 ± 0,0 10,3 ± 1,5 11,0 ± 0,0 11,0 ± 0,0 11,0 ± 0,0 9,7 ± 3,3 
20 7,7 ± 2,3 1,7 ± 2,1 9,8 ± 1,0 6,8 ± 4,5 8,2 ± 1,3 3,0 ± 1,9 4,7 ± 3,4 
21 7,8 ± 2,3 7,0 ± 1,7 8,3 ± 1,5 10,0 ± 0,0 9,0 ± 1,4 9,3 ± 2,4 7,5 ± 2,8 

Média por 
Dimensão 

7,7 ± 1,6 5,2 ± 2,7 8,4 ± 1,2 7,8 ± 2,4 8,6 ± 1,0 7,3 ± 1,7 6,6 ± 1,7 
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A primeira dimensão avaliada foi a Organização do Sistema de Saúde. A média para essa 

dimensão foi igual 7,7 ± 1,6 pontos, indicando capacidade razoável para atenção às condições 

crônica nessa dimensão. As avaliações individuais de cada componente desta dimensão, 

representados no gráfico 1, indicam que elas variaram entre capacidade básica e capacidade ótima 

para atenção às condições crônicas. A maioria concentrou-se apresentando capacidade razoável.  

O item com a média mais alta nesta dimensão foi o componente 6 (Benefícios e Incentivos) 

com escore de 8,5 ± 1,6 pontos, constatando que os profissionais de saúde promovem o autocuidado 

do paciente e a integralidade do sistema de saúde. Contudo, o item 4, que está relacionado com 

políticas e incentivos para atenção as condições crônicas, obteve a pontuação mais baixa, escore 

7,3 ± 1,6 pontos as quais são utilizadas para apoiar as metas terapêuticas do paciente.  

  

Gráfico 1: Análise dos Componentes do ACIC da Dimensão Organização do Sistema de Saúde. 
Brasília - DF, 2020 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos pelo ACIC.  
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Em relação a segunda dimensão (Cooperação Comunitária), a média foi igual a 5,2 ± 2,7, 

apontando capacidade básica para a atenção às condições crônicas nessa dimensão. A análise 

individual dessa dimensão possibilitou a identificação do item com maior e menor média. A análise 

das avaliações individuais dos componentes dessa dimensão estão representados no gráfico 2 e 

indicam que elas variaram de capacidade limitada até capacidade ótima (apenas um caso), sendo 

que a maioria concentrou-se indicando capacidade razoável para atenção às condições crônicas. 

Nesta dimensão, o componente Planos de Saúde Regionais ou Locais obteve maior 

pontuação, 5,7 ± 3,0 pontos, indicando que há abordagens de orientação sobre os recursos, medidas 

ou direitos dos pacientes quanto à atenção às condições crônicas, mas não implementaram as 

mudanças. Entretanto, Parcerias com as Organizações Comunitárias apresentou menor pontuação, 

4,9±33, significando que estavam sendo consideradas, mas não foram implementadas. 

 

Gráfico 2: Análise dos Componentes do ACIC da Dimensão Cooperação Comunitária. Brasília - 
DF, 2020

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos pelo ACIC.  
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Na análise da terceira dimensão (Apoio ao Autocuidado), a média foi igual a 8,4 ± 1,2 

pontos, o que é interpretado como capacidade razoável nesta dimensão. As avaliações individuais 

dos componentes dessa dimensão, representadas no gráfico 3, indicam variações entre capacidade 

razoável e capacidade ótima para atenção às condições crônicas. Indica ainda, que a maioria 

concentrou-se apresentando capacidade razoável. 

O item dessa dimensão com maior média foi o componente Intervenções Efetivas para 

Mudança de Comportamento e Grupos de Apoio, 8,7 ± 1,3 pontos, evidenciando a disponibilidade 

de profissionais capacitados para apoiar os pacientes na mudança de comportamento e autocuidado 

com estratégia e intervenções realizadas em momentos específicos durante atendimentos. 

Entretanto, o item com a menor média foi Suporte Psicossocial aos Pacientes e Familiares, 8,0 ± 

2,1 pontos, mostrado a importância e a necessidade de incentivar e apoiar pacientes e familiares a 

enfrentar os desafios de conviver com doença crônica com apoio de grupos e programas tutoriais. 

 

Gráfico 3: Análise dos Componentes do ACIC da Dimensão Apoio para o Autocuidado. Brasília 
- DF, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos pelo ACIC.  
 

Analisando a quarta dimensão Suporte para Decisões Clínicas, a média foi igual 7,8 ± 2,4 

pontos, indicando que o CADH apresenta razoável capacidade para a atenção às condições crônicas 
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nesta dimensão. As avaliações individuais representadas no Gráfico 4 indicam que elas variaram 

de capacidade limitada (apenas um ponto) até capacidade ótima. A maioria concentrou-se 

apresentando capacidade ótima para atenção às condições crônicas.  

O componente com a média mais elevada foi Envolvimento de Especialistas na Melhoria 

da Atenção Primária, com média igual a 9,1 ± 2,0 pontos, evidenciando a participação dos 

especialistas no processo de educação permanente das equipes APS por meio de apoio matricial 

em diversas modalidades e discussão de casos clínicos. A análise desse componente (Envolvimento 

de Especialistas na Melhoria da Atenção Primária) apontou também que foi uma das maiores média 

se comparado com todos os componentes de cada dimensão do ACIC. Em contrapartida, o 

componente com menor média foi Informação aos Pacientes sobre as Diretrizes, com 6,3± 3,7 

pontos, indicando que é feita por meio de materiais educativos, explicando ao paciente sobre cada 

diretriz. 

Gráfico 4: Análise dos Componentes do ACIC da Dimensão Suporte para decisões Clínicas. 
Brasília - DF, 2020 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos pelo ACIC.  
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Após avaliação da quinta dimensão, Desenho da Linha de Cuidado, a média foi igual 8,6 ± 

1,0 pontos, indicando razoável capacidade para a atenção às condições crônicas. Cabe destacar que 

essa dimensão foi a que obteve melhor média se comparada com as médias das demais dimensões 

do ACIC. As avaliações individuais dos componentes dessa dimensão, representadas no gráfico 5, 

indicam uma variação entre capacidade adequada e capacidade ótima. Indicando ainda que nessa 

dimensão a maioria concentrou-se apresentando ótimo capacidade para atenção às condições 

crônicas. 

Identificou-se que o item com maior média foi Sistema de Agendamento, com média igual 

a 9,8 ± 1,1 pontos, significando que os sistemas de agendamentos estão organizados de forma que 

facilite ao paciente ser atendido por diferentes profissionais no mesmo período, conforme sua 

necessidade em saúde. Em contraste, o item com menor média referiu-se a linha de Cuidado para 

a Atenção com 8,0 ± 2,1 pontos, evidenciando que é garantida por meio de reuniões regulares 

realizadas pela equipe para avaliação e discursão das diretrizes clínicas, atribuições de cada 

membro da equipe e problemas de atenção às condições crônicas.  

 

Gráfico 5: Análise dos Componentes do ACIC da Dimensão Desenho da Linha de Cuidado. 
Brasília - DF, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos pelo ACIC. 
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No que concerne a sexta dimensão, Sistemas de Informação Clínica, a média dessa 

dimensão foi igual a 7,3 ± 1,7 pontos, caracterizando capacidade razoável para atenção às 

condições crônicas. No gráfico 6 estão representadas as avaliações individuais dos componentes 

dessa dimensão, indicando uma variação entre capacidade básica e capacidade ótima para atenção 

às condições crônicas, sendo que a maioria concentrou-se apresentando capacidade razoável para 

os componentes dessa dimensão.  

A média mais alta está relacionada a Planos Terapêuticos dos Pacientes com pontuação 9,0 

± 1,7 pontos, evidenciando que são realizados pelos profissionais com participação dos pacientes 

no estabelecimento de metas terapêuticas e ações de autocuidado. Em contrapartida, a menor média 

refere-se à Retroalimentação (feedback) com média 5,8 ± 1,8 pontos, demonstrando que estão 

disponíveis, porém de forma irregular e impessoal. 

 

Gráfico 6: Análise dos Componentes do ACIC da Dimensão Sistemas de Informação Clínica. 
Brasília - DF, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos pelo ACIC.  
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Para finalizar, foi feita análise da sétima dimensão, Integração dos Componentes do Modelo 

de Atenção às Condições Crônicas, cuja média foi 6,6 ± 1,7 pontos, indicando uma capacidade 

razoável relacionada à integração dos componentes avaliados anteriormente. 

Referente as avaliações individuais dos componentes dessa dimensão, representadas no 

gráfico 7, indicam que elas variaram de uma capacidade básica a capacidade ótima para atenção às 

condições crônicas, sendo que a maioria concentrou-se indicando capacidade razoável.  

É importante salientar que o item com a maior média está relacionado a Registros ou 

sistemas de informação, 8,4 ± 2,2 pontos, evidenciando estrutura razoável que inclui resultados de 

avaliação do paciente e metas terapêuticas definidas conforme avaliação da equipe de saúde e 

participação ativa do paciente. Em contraste, o item que apresentou a menor média foi programas 

comunitários, 4,0 ± 3,5 pontos, indicando que a retroalimentação esporádica sobre o progresso dos 

pacientes em programas em reuniões conjuntas entre os profissionais de saúde e organização 

comunitária. 

 

Gráfico 7: Análise dos Componentes do ACIC da Dimensão Integração dos Componentes do 
Modelo de Atenção às Condições Crônicas. Brasília - DF, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos pelo ACIC.  
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A média global de todas as dimensões foi igual a 7,4 ± 2,1, o que indica que o CADH dispõe 

de uma estrutura razoável para a atenção às condições crônica.  

Analisando o Gráfico 8, evidenciou-se que as dimensões com os melhores desempenhos 

foram desenho da linha de cuidado, seguida de Apoio para o Autocuidado e Suporte as Decisões 

Clínicas. Por outro lado, as dimensões com resultados menores foram: cooperação comunitária e 

Integração dos Componentes do Modelo de Atenção às Condições.  

 

Gráfico 8: Box Plot das Médias das Avaliações por Dimensões do ACIC. Brasília - DF, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos pelo ACIC.  
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6. DISCUSSÃO  

Nos últimos 3 anos, o DF tem passado por mudanças importantes vinculadas a 

reorganização da rede. No nível de atenção primária à saúde, destacamos dois atos normativos 

importantes: a Portaria nº 77, de 14 de fevereiro de 2017,36 que estabelece a Política de Atenção 

Primária à Saúde do Distrito Federal e realização do CONVERTE - APS, regulamentado pela 

Portaria nº 78, de 14 de fevereiro de 2017,37 que estabeleceu a Estratégia Saúde da Família como 

modelo de atenção e padronizou todos os estabelecimentos da APS como Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). 

A organização do nível secundário no DF foi iniciada em novembro de 2017 com oficinas 

para reestruturação dos cargos para a criação de uma Diretoria Regional de Atenção Secundária 

(DIRASE). A publicação do Decreto nº 38.982,28 de 10 de abril de 2018, alterou a estrutura 

administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e criou o nível de atenção 

secundária à saúde. As diretrizes e normas para a organização da Atenção Ambulatorial Secundária 

foram estabelecidas pela a Portaria SES-DF nº 773,5 que garante um “conjunto de ações e serviços 

especializados em nível ambulatorial, com densidade tecnológica intermediária entre a atenção 

primária e a terciária, que compreende serviços especializados, de apoio diagnóstico e 

terapêutico”. Nesse contexto, as doenças crônicas estão inseridas no nível de atenção secundária 

como uma das linhas de cuidados obrigatórias.  

No nível de atenção secundária da região Leste, a PAS provocou mudanças na organização 

da atenção ambulatorial e no modelo de atendimento dos pacientes portadores de diabetes e 

hipertensão, residentes na região Leste, e no sistema de atenção à saúde, no qual o paciente 

atendido no CADH retornará à sua equipe de cuidados primários para o acompanhamento 

permanente e continuará vinculado ao CADH por meio de consultas subsequentes, porém haverá 

uma constante comunicação entre esses dois níveis de atenção, garantindo o cuidado integral desse 

indivíduo.25,26 

A reorganização dos processos de trabalho para iniciar os atendimentos no CADH 

conforme MACC demonstra que é possível ofertar serviços que impactam positivamente na 

condição de saúde da população baseados na mudança de processos de trabalho sem custos 

adicionais. 

 



58 
 

A análise da estrutura do CADH possibilitou conhecer a capacidade institucional às 

condições crônicas, especificamente a diabetes e a hipertensão na percepção do profissional. Os 

principais resultados encontrados estão relacionados a identificação das principais potencialidades 

e fragilidades do CADH. A análise de cada componente das sete dimensões que compõem o ACIC 

identificou que a maior potencialidade deste serviço está relacionada com a quinta dimensão - 

Desenho da Linha de Cuidado e a principal fragilidade a segunda dimensão - Cooperação 

Comunitária.  

A análise dos dados coletados demonstrou que a média global de todas as dimensões foi 

igual a 7,4 pontos, o que indica que o CADH dispõe de uma estrutura razoável para a atenção às 

condições crônicas. Estudos semelhantes realizado com profissionais das equipes da Estratégia 

Saúde da Família, com aplicação do Assessment of Chronic Illness Care (ACIC), concluiu que a 

média das equipes resultou em capacidade razoável para atenção às condições crônicas. 38, 39 

Na dimensão Organização do Sistema de Saúde, que está relacionada com a estruturação 

de políticas e programas representa gestão efetiva e que enfatiza o cuidado às condições crônicas, 

constatou-se24 que todos os itens avaliados nessa dimensão apresentou média parcial superior a 7, 

o que pode estar relacionado com estratégias efetivas adotadas pela gestão local e o 

comprometimento demostrado pelos profissionais para melhoria da atenção à saúde dos pacientes, 

incentivando o autocuidado apoiado e a integralidade da assistência. A organização da atenção à 

saúde é essencial para organização da oferta do cuidado, refletindo na interdisciplinaridade dos 

profissionais de saúde.38 A menor média pode estar relacionada com a falta de recursos 

direcionados para a melhoria dos processos de trabalho e assistência.  

No que se refere a dimensão Recursos da Comunidade, que é definido pela capacidade de 

articulação do serviço com recursos comunitários (as associações de bairro, igrejas, escolas e 

organizações não governamentais), apresentou a menor média de todas as dimensões avaliadas. Os 

dados obtidos nesta dimensão são preocupantes pois evidenciam a dificuldade de articulação entre 

o CADH e os recursos comunitários. O baixo escore encontrado sugere fragilidade em garantir a 

participação dos pacientes em programas comunitários e parcerias entre o CADH e organizações 

comunitárias para apoiar e atender as necessidades em saúde dos pacientes. As parcerias 

insuficientes entre os serviços de saúde com recursos comunitários não favorecem o suporte 

necessário para atender as necessidades dos pacientes.3, 40 ,41 
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A terceira dimensão avaliada foi o Apoio para o Autocuidado, que está relacionado com o 

apoio efetivo dos profissionais aos pacientes e seus familiares no enfrentamento dos desafios de 

viver com a doença crônica e prevenir complicações e agudização da doença. 

O autocuidado apoiado prepara e empodera o paciente por meio de ações educativas e apoio 

dos profissionais de saúde para gerenciar seu próprio cuidado. Ter um maior conhecimento sobre 

sua condição crônica contribui para mudança de comportamento dos pacientes relacionada com 

sua condição de saúde e para o autocuidado, o que implica em fatores de risco mais bem 

controlados. 24, 38,40 

O Autocuidado está centrado na relação próxima entre a equipe de saúde e os pacientes, 

que juntos identificam o problema, pactuam metas para o autocuidado centradas na necessidade do 

paciente e na elaboração e monitoramento de plano de cuidado, promovendo a corresponsabilidade 

do paciente no gerenciamento do seu próprio cuidado. 3, 24 

Mediante os achados nessa dimensão, é importante destacar o importante papel da equipe 

multidisciplinar do CADH no apoio ao autocuidado promovido por meio de educação em saúde, 

Atendimento compartilhado em grupo (ACG), elaboração de planos de cuidado com metas 

factíveis.  

Relativo ao Suporte para Decisões Clínicas, o qual define que o manejo efetivo de 

condições crônicas garante aos profissionais de saúde acesso às informações baseadas em evidência 

para apoiar as decisões na atenção aos pacientes,13,24 evidenciou-se o Envolvimento de 

Especialistas do CADH na Melhoria da Atenção Primária, sendo utilizado como principal 

estratégia o Matriciamento. Estudo realizado com objetivo de descrever o planejamento e a 

construção das Redes de Atenção à Saúde por meio da Planificação da Atenção à Saúde na Região 

Leste, Distrito Federal, constatou que o Matriciamento, realizado em várias modalidades, ampliou 

o campo de atuação e qualificou a atuação dos profissionais da atenção primária e secundária.29 

Vale destacar que esse componente obteve uma das maiores média se comparado com todos 

os componentes de cada dimensão do ACIC. Por outro lado, o componente com menor média 

aponta a necessidade de elaboração de estratégia que possam disponibilizar aos pacientes materiais 

educativos com explicações de cada diretrizes e protocolos clínicos.  

A dimensão Desenho da Linha de Cuidado estabelece que a gestão efetiva da atenção às 

doenças crônicas, além de envolver várias intervenções nos sistemas de saúde habituados a atender 
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condições agudas e de emergência, necessita de alteração na organização do sistema e 

reorganização a oferta do cuidado.13, 24 

Os resultados encontrados nesta dimensão evidenciam reorganização da oferta do cuidado 

que considera a necessidade em saúde dos pacientes atendidos no CADH. Importante considerar o 

componente melhor avaliado nesta dimensão: Sistema de Agendamento. Acredita-se que esse 

resultado se deve ao fato dos agendamentos de consultas do CADH serem organizados para atender 

pacientes portadores de diabetes e hipertensão, estratificados pela APS como alto ou muito alto 

risco, assegurando consultas periódicas conforme a necessidade em saúde de cada paciente e o 

modelo de atenção utilizado nesse serviço. O perfil de cada membro da equipe multidisciplinar que 

atua no CADH de forma interdisciplinar na atenção à saúde dos pacientes portadores de diabetes e 

hipertensão, com definição clara da importância, pode ser considerado como aspecto positivo que 

viabilizou mudanças na organização do sistema e oferta do cuidado e melhorias da assistência à 

saúde.  

Estudo similar realizado com profissionais de equipes da Estratégia Saúde da Família 

evidenciou como maior potencialidade o desenho do sistema de prestação de serviços de saúde e 

que o comportamento ativo da equipe pode ter proporcionado um bom resultado na análise da 

quinta dimensão do ACIC.38 

Importante destacar que as dimensões do Autocuidado e Desenho da Linha de Cuidado e 

obteve o maior escore na pontuação final desse estudo. Esse resultado aponta a efetividade do 

autocuidado e gestão da condição crônica.  

A dimensão Sistemas de Informação Clínica está relacionada com a disponibilidade de 

dados clínicos apropriados que facilitam o planejamento e a coordenação da atenção integral à 

saúde de pacientes com condições crônicas.13 O sistema deve gerar alertas para os profissionais 

que indiquem a necessidade de intervenção no momento do atendimento, favorecendo o 

cumprimento das diretrizes clínicas e as estratégias de melhorias no momento do atendimento. 

Apesar do resultado encontrado na dimensão Sistemas de Informação Clínica, que aponta 

uma capacidade razoável para atenção à condição crônica, é importante destacar que sistema de 

informação disponibilizado pela Secretária de Saúde do DF não integra todos os pontos de atenção 

à saúde. Os prontuários eletrônicos utilizado na atenção secundária e atenção primária, Trakcare e 

E-SUS respectivamente, caracterizam um sistema fragmentado de prontuários, o que não 

comtempla os elementos necessários para a gestão do cuidado das condições crônicas entre os 
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níveis de atenção. Essa fragmentação dos sistemas de prontuários dificulta o compartilhamento de 

informações importantes, plano de cuidado, dificultando a comunicação entre os dois níveis de 

atenção.  

O acesso a informações contidas no prontuário eletrônico do paciente colabora para o 

cuidado integral, visto que seu acesso pode ser realizado de diferentes pontos da rede assistencial 

a saúde, proporcionando agilidade no diagnóstico clínico, conduta e tratamento.42 Assim, um 

aspecto importante a ser observado é a necessidade de disponibilização de prontuário eletrônico 

integrado com todos os pontos da rede de atenção à saúde, não somente na região de saúde Leste, 

mas em todo DF, de forma que possibilite o acesso a informações importantes, efetuando a real 

integração entre os níveis de atenção (primária, secundária e terciária) e colabore com a tomada de 

decisão, qualidade da assistência e proporcione agilidade e segurança nos atendimentos. 

A sétima dimensão avaliada, Integração dos Componentes do Modelo de Atenção às 

Condições Crônicas, define que sistemas de saúde efetivos integram e combinam todos os 

elementos do modelo citado. 24 Essa dimensão apresenta aspectos que devem ser associados, tendo 

como exemplo a associação de metas de autocuidado com os registros ou sistemas de informação, 

ou a correlação das políticas locais com atividades dos planos terapêuticos dos pacientes (locais 

para o desenvolvimento de atividades físicas, estruturação de hortas comunitárias etc). 24 

Na análise da sétima parte, verificou-se a fragmentação dessa dimensão. Esse resultado 

corrobora com achados em outros estudos, 24,38,39,40,41 o que sugere a necessidade de integrar 

registros ou sistemas de informação com metas de autocuidado. 

O sistema de registro (prontuário eletrônico) utilizado no CADH permitiu somente a 

inserção de resultados parciais da avaliação dos pacientes, não sendo possível a inclusão do plano 

de cuidados. Porém, o perfil ativo dos profissionais que atuam no CADH possibilitou a elaboração 

de estratégias que permitem a avaliação do paciente pela equipe multidisciplinar e definição das 

metas terapêuticas, incluindo a participação ativa do paciente. Essas estratégias podem ter 

propiciado o melhor resultado dessa dimensão. A menor nota, relacionada a programas 

comunitários, reforça a necessidade de fortalecimento das relações entre profissionais de saúde e 

organização comunitária com a participação dos pacientes. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do instrumento ACIC na referida pesquisa para avaliação da capacidade 

institucional do CADH, indiscutivelmente, irá contribuir para a melhoria do manejo dos 

pacientes portadores de diabetes e hipertensão de alto risco, cuja condição de saúde faz parte 

do universo das doenças que devem ter prioridade dentro do sistema de saúde no Distrito 

Federal. 

Os resultados dessa pesquisa possibilitou a produção de dados que poderão ser 

utilizados para implementação de melhorias do CADH. Possibilitou ainda, conhecer o 

funcionamento, a capacidade institucional na percepção do profissional sobre o cuidado à 

atenção crônica do CADH, conforme o Modelo de Atenção as Condições Crônicas proposto 

por Mendes 2011.  

Os resultados também contribuirão com a gestão local, resultando na melhoria da 

assistência e dos processos de trabalho do CADH e estratégias de melhorias da qualidade do 

cuidado do paciente portador de diabetes e hipertensão de alto risco para adequação do cuidado 

recebido relacionados aos elementos contidos no MACC. 

A pesquisa reforçou a importância dos estudos dessa natureza em avaliar a capacidade 

institucional para atenção às condições crônicas e oferecer dados que possam contribuir para 

melhoria do manejo do paciente portador de diabetes e hipertensão de alto risco, e ainda, servir 

de subsídios para estudos futuros. 

Dentre as limitações do estudo, pode-se citar a falta de tempo dos profissionais, durante 

jornada de trabalho, para responderem o instrumento de coleta de dados, enquadramento dos 

profissionais em grupo para Covid-19 e impossibilidade de realização de análise da capacidade 

institucional do CADH na percepção dos pacientes em virtude da Pandemia pela COVID-19.  

A partir da divulgação dos resultados da pesquisa, espera-se que o modelo de atenção 

adotado no CADH seja implementado em outros serviços de saúde do DF e possa colaborar 

para a gestão do cuidado e organização da rede de atenção à saúde. 

A aplicação do ACIC possibilitou a avaliação da capacidade institucional na percepção 

do profissional e, considerando a importância de uma avalição mais completa, sugere-se que 

após período pandêmico seja realizada pesquisa que avalie a capacidade institucional do 

CADH na percepção do paciente, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados o 
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instrumento de Avaliação do Usuário sobre o Cuidado às Condições Crônicas (Patient 

Assessment of Chronic Illness Care - PACIC). 
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APENDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada AVALIAÇÃO 

DA ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS: Capacidade Institucional do Centro de Atenção 

ao Portador de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica da Região de Saúde Leste do 

Distrito Federal, sob a responsabilidade da pesquisadora Vanderleia Lauro Veríssimo, com o 

objetivo de avaliar a capacidade institucional para atenção às condições crônicas no Centro de 

Atenção ao Diabético e Hipertenso (CADH). 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não será divulgado, sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

por meio da omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a). 

A sua participação será por meio de um instrumento que tem a finalidade de avaliar a 

atenção às condições crônicas por meio da percepção dos profissionais: Avaliação da Capacidade 

Institucional para a Atenção às Condições Crônicas - ACIC que você deverá responder no CADH, 

durante reunião administrativa da equipe multidisciplinar, com um tempo estimado de 30 minutos 

para sua realização. 

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa estão relacionados à possibilidade do 

surgimento de eventual constrangimento ao responder alguma pergunta do instrumento. Para 

prevenção ou minimização dos riscos identificados na pesquisa, será garantindo local reservado e 

liberdade para não responder a questões constrangedoras. Se você aceitar participar, estará 

contribuindo com a avaliação da capacidade institucional para atenção às condições crônicas e 

oferecerá dados que podem contribuir para a melhoria do manejo dos pacientes portadores de 

Diabete e Hipertensão de alto risco, e ainda, servir de subsídios para estudos futuros. 

O(A) senhor(a) pode se recusar a responder qualquer questão que lhe traga 

constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo para o(a) senhor(a).  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação, que será voluntária. Se existir qualquer 
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despesa adicional relacionada diretamente à pesquisa (tais como, passagem para o local da 

pesquisa, alimentação no local da pesquisa ou exames para realização da pesquisa), ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados na região de saúde Leste, podendo ser 

publicados posteriormente, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.  

Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sobre a guarda da pesquisadora, por um 

período de cinco anos, após isso serão destruídos. Para qualquer outra informação relacionada à 

pesquisa, o(a) senhor(a) poderá contatar a pesquisadora enviando um e-mail para o endereço 

leialauro77@gmail.com ou ligando para o celular (61) 9.8438-9660. 

Este projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz Brasília 

e FEPECS-SES/DF. Esse comitê é composto por profissionais de diferentes áreas cuja função é 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. As dúvidas com relação à assinatura do 

TCLE ou os direitos do participante da pesquisa podem ser obtidos por meio dos telefones: (61) 

2017-1145, ramal 6878, (61) 3329-4607 ou 3329-4638, ou e-mail: 

comitedeetica.secretaria@gmail.com / cepbrasilia@fiocruz.br 

Caso concorde em participar, pedimos que assine este documento que foi elaborado em 

duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a outra com o senhor (a). 

  

______________________________________________ 

Nome / assinatura 

 

_____________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura  

 

 

 

Brasília, ___ de _________de 2020. 

 

mailto:leialauro77@gmail.com
mailto:comitedeetica.secretaria@gmail.com
mailto:cepbrasilia@fiocruz.br
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

DA ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS (ACIC – versão 3.5) 

 
“ 

 

 

 

 
 
 
 
Introdução 

 
Os sistemas de saúde (instituições ou unidades de saúde) requerem ferramentas práticas 

de avaliação para guiar os esforços de melhoria da qualidade e para avaliar mudanças feitas na 

atenção às doenças crônicas. Na resposta a esta necessidade, a equipe de funcionários ICIC 

desenvolveu o Questionário de Avaliação da Atenção a Doenças Crônicas (Assessment of 

Chronic Illness Care - ACIC) (Bonomi e outros., 2002). Elaborado a partir de uma ferramenta 

desenvolvida pelo Serviço de Saúde Indiano para a avaliação da atenção ao diabetes (Acton e 

outros., 1993, 1995), o ACIC é proposto para ser utilizado por equipes de saúde para: (1) 

identificar áreas para a melhoria da atenção em doenças crônicas antes da implementação de 

ações/ projetos de melhoria de qualidade, e (2) avaliar o nível e a natureza das melhorias feitas 

em resposta às intervenções adotadas. 

O questionário ACIC derivou de intervenções específicas, baseadas em evidência, para 

os seis componentes do modelo de atenção para doenças crônicas, conforme figura abaixo 

(recursos da comunidade, organização do sistema de saúde, apoio para o auto-cuidado, desenho 

da linha de cuidado, suporte para decisões clínicas e sistema de informações clínicas) (Wagner, 

1998). 

Como o modelo, o ACIC aborda os elementos básicos para melhorar o cuidado às doenças  

crônicas na comunidade, no sistema de saúde (instituições e unidades), na prática clínica 

e no nível do paciente. 

 

 

As pessoas necessitam de um cuidado que torne-as capacitadas 
para manejar seus problemas de saúde crônicos. Elas precisam de 
apoio para fazer coisas que gostam, para seguir seu tratamento e 
manter-se fisicamente ativas. Estamos focados em criar no sistema 
de saúde a habilidade para ajudar os pacientes nestes objetivos” 

Michael Von Korff, ScD, pesquisador senior no CHS 
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Fonte: WAGNER, 1998 

 

1. Responda cada questão na perspectiva de um local (ex. UBS, hospital, clínica especializada) 

que atua na atenção às condições crônicas.  

 Indique o nome e tipo de local em análise:_______________________________  

 

2. Responda cada questão explicitando como sua organização está atuando frente a uma doença 

ou condição.  

Especifique a doença ou condição:____________________________________ 

 

3. Descreva brevemente o processo utilizado para preencher o questionário (p. ex., preenchido 

por consenso em reunião presencial; preenchido por um líder em consulta com outros membros 

da equipe; preenchido por cada membro da equipe em separado e feito uma média das respostas). 

Descrição:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Instruções para o preenchimento 
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4.  Cada linha desse questionário apresenta aspectos fundamentais da atenção às condições 

crônicas. Cada aspecto é dividido em níveis e em valores que demonstram os vários estágios na 

melhoria da atenção às condições crônicas. Os estágios são representados pelos níveis D, C, B ou 

A e os valores de 0 a 11. Os valores mais baixos expressam capacidades institucionais menores e 

os mais altos capacidades institucionais maiores de atenção às condições crônicas. Para cada linha, 

identifique o nível e então, dentro desse nível, circule o valor que melhor descreve o nível de 

atenção praticado na instituição em análise em relação às condições crônicas consideradas. Caso 

exista divergência no grupo, discutam até chegar a um consenso. Apenas um valor pode ser 

preenchido por linha.  

 

5. Some o total dos valores de cada seção e calcule a pontuação média correspondente. Preencha 

os campos no final de cada seção com os valores obtidos. Então, na última folha, preencha os 

campos com os valores obtidos de cada seção. Some todas as pontuações e complete a pontuação 

média para o programa como um todo. 
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Avaliação da Atenção às Doenças Crônicas (ACIC, versão 3.5) 
Parte 1: Organização do Sistema de Saúde: A estruturação de políticas/ gestão de programas de doenças crônicas pode ser mais efetivos se todo 
sistema (organização, instituição ou unidade) no qual a atenção é prestada esteja orientada e permita maior ênfase no cuidado às doenças crônicas. 

Componentes Nível D Nível C Nível B Nível A 

A Liderança 
organizacional do 
Sistema para a 
atenção às doenças 
crônicas... 

…não existe ou há muito pouco 
interesse. 
 
 
 

…está refletida na visão da 
organização/ sistema e nos planos 
(políticas), mas não existem 
recursos específicos para executar 
as ações previstas. 

…está refletida pelos líderes do 
sistema e possui dotação de 
recursos específicos (financeiros e 
de pessoal). 

 

…é parte dos planos estratégicos 
de longo prazo, recebe recursos 
necessários e possui equipe técnica 
designada que é responsável pelas 
ações. 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9 10                    11 

Metas 
Organizacionais para 
a atenção às doenças 
crônicas... 
 

…não existe ou são muito 
limitadas. 
 
 
 

…existem, mas não são revisadas 
regularmente. 
 
 
 

…existem, são mensuráveis e 
revisadas. 
 
 
 

…existem, são mensuráveis, 
revisadas rotineiramente e estão 
incorporadas nos planos de 
melhoria da qualidade institucional. 
 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9 10                    11 

Estratégias para a 
melhoria da atenção 
às doenças crônicas... 
 

…são informais e não estão 
organizadas ou suportadas 
consistentemente. 
 

…utilizam estratégias informais 
para resolver pontualmente 
problemas que se apresentem. 
 

…utilizam uma estratégia de 
melhoria validada para problemas 
almejados. 
 

…incluem uma estratégia validada 
de melhoria, a qual se utiliza 
proativamente para garantir as 
metas organizacionais. 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9 10                    11 

Políticas e incentivos 
para a atenção às 
doenças crônicas... 
 

…não são utilizados 
para incentivar a 
melhoria da 
“performance” clínica. 

…são usadas para influir na 
utilização de serviços e custos na 
atenção às doenças crônicas. 
 

…são utilizadas para apoiar as 
metas terapêuticas do paciente. 
 
 

…são usadas para motivar e 
“empoderar” os profissionais para 
apoiar os pacientes em suas 
metas. 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9 10                    11 
Autoridades 
institucionais... 
 

…não promovem a atenção às 
doenças crônicas. 

 

…tratam a atenção às doenças 
crônicas junto com outras 
enfermidades, não é uma prioridade. 

…encorajam esforços para a 
melhoria da atenção às doenças 
crônicas. 

…participam e priorizam dasações 
para a melhoria contínua da 
atenção às doenças crônicas. 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9 10                    11 

Benefícios... 
 

 

…não promovem o auto-
cuidado do paciente ou a 
integralidade do sistema de 
saúde. 

…não interferem positiva ou 
negativamente no auto-cuidado do 
paciente ou na integralidade do 
sistema de saúde. 

… promovem o auto-cuidado do 
paciente e a integralidade do 
sistema de saúde. 
 

…estão especialmente designados 
para promover uma melhor atenção 
às doenças crônicas. 
 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9 10                    11 

Pontuação Total para Organização do Sistema de Saúde Pontuação Média (Pontuação total para OSS/6)
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Parte 2: Cooperação comunitária: Cooperação entre o sistema de saúde (instituições ou unidades de saúde) e os recursos comunitários tem um     
importante papel na gestão/ manejo de doenças crônicas (DC). 

Componentes Nível D Nível C Nível B Nível A 

Associar os pacientes com 
recursos da comunidade 
(externos: Associações de 
bairro, igrejas, escolas, 
ONG’s, etc.) 

 
 
 

…não é feito sistematicamente. 

 

…é limitado a uma lista que 
identifica recursos 
comunitários num formato 
acessível. 
 
 

 
 

… é realizado através de uma 
pessoa da equipe ou recurso 
designado para assegurar que os 
pacientes utilizem ao máximo os 
recursos comunitários. 
 

 
 

…é realizado através de uma 
coordenação ativa entre o sistema 
de saúde, os recursos e serviços 
comunitários e os pacientes. 
 

 

Pontuação   0 1                  2     3 4                  5     6 7                    8     9 10                    11 

Parcerias com as 
organizações 
comunitárias... 
 

 

…não existe. 
 
 
 
 
 

…estão sendo considerados 
mas não foram 
implementados. 
 

…estão estruturados para 
desenvolver programas e políticas 
de apoio. 
 
 

…estão formados para desenvolver 
ativamente programas e políticasde 
apoio através de todo osistema. 
 

Pontuação   0 1                  2     3 4                  5     6 7                    8     9 10                    11 

Planos de Saúde Regionais 
ou Locais... (Resoluções do 
Conselho Municipal de 
Saúde, Plano Municipal de 
Saúde, Leis Municipais ou 
similares) 

 

…não abordam em seu contexto 
recursos, medidas ou direitos dos 
pacientes referentes à atenção às 
DC em nível prático. 

 

…abordam alguma orientação 
sobre recursos, medidas ou 
direitos dos pacientes quanto 
à atenção às DC, mas não 
implementaram as mudanças. 

…orientam à atenção das DC em 
uma ou duas áreas. 

 

 

 

 

 

… norteiam os recursos, medidas de 
controle ou direitos dos pacientes 
quanto à atenção da maioria das 
DC. 

 

 

 

Pontuação   0 1                  2     3 4                  5     6 7                    8     9 10                    11 

   Pontuação Total para Cooperação Comunitária  Pontuação Média (Pontuação total para cooperação comunitária/3)  
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Parte 3: Unidade de Saúde. Muitos componentes da atenção às doenças crônicas (DC) acontecem ao nível das Unidades/ Serviços de Saúde 
(consultórios, clínicas, hospitais, etc) e demonstraram, se estruturados, melhorar a qualidade da atenção prestada. Estes componentes foram divididos em: 
apoio para o auto-cuidado, desenho da linha de cuidado, que afetam diretamente, na prática, o suporte para decisões e os sistemas de informação clínicas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parte 3a - Apoio para o Auto-cuidado: O apoio ao auto-cuidado efetivo pode ajudar as pessoas com doenças crônicas e suas famílias a lidar com os 
desafios de viver com a doença crônica (DC), cuidar-se adequadamente e reduzir as complicações e sintomas da doença. 

Componentes Nível D Nível C Nível B  Nível A 

Avaliação e documentação 
das necessidades de auto- 
cuidado e atividades 
realizadas... 

 
 
…não é feito. 
 
 

 

 
 
…estão se desenvolvendo. 
 

  

  
…foramcompletamente 
desenvolvidas, de forma 
padronizada. 
 

 

 
…são avaliadas regularmente e 
documentadas através de um 
sistema que aporta informação aos 
outros profissionais e aos pacientes 
(p.ex. prontuário do paciente). 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8         9           10                    11 

Apoio ao Auto- 
cuidado... 
 
 
 
 

 

…é limitada a distribuição de 
informação (panfletos, folders e 
livretos). 
 
 

 

…está disponibilizado através da 
indicação pela unidade de saúde à 
grupos locais ou associações que 
prestam orientação ou possuem 
educadores treinados. 

 

…é oferecido por profissionais 
capacitados que são responsáveis 
pelas atividades de apoio ao auto- 
cuidado, que podem estar 
associados a mais de uma unidade 
de saúde para o atendimento dos 
pacientes (p. ex. NASF). 

…é oferecido por profissionais 
capacitados em cada unidade e 
apóiam o paciente para o seu 
“empoderamento” e na solução de 
problemas. Atendem a maioria dos 
pacientes com DC. 

 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9   10                    11 

Suporte psicossocial 
aos pacientes e 
familiares... 

…não é feito de forma 
consistente. 
 
 

 

…é disponibilizado para pacientes 
específicos e familiares através de 
referência. 

 

…é estimulado e apoiado por 
grupos de apoio e programas 
tutoriais que estão disponíveis. 

 

 
 
 

 

…faz parte da atenção e inclui uma 
avaliação sistemática e atividades 
rotineiras em grupos de apoio e 
programas de tutoriais. 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8         9           10                    11 

Intervenções efetivas 
para mudança de 
comportamento e 
grupos de apoio... 
 

…não está disponível. 
 
 
 

 

…limita-se a distribuição de 
panfletos, livretos e outras 
informações escritas. 
 
 

…está disponível somente por 
referência a centros especializados 
onde se encontram profissionais 
capacitados. 

…estão disponíveis e fazem parte 
integral da rotina da atenção. 
 
 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9    10                    11 

   Pontuação total para Auto-cuidado  Pontuação Média (Pontuação total para Auto-cuidado /4)  
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 Parte 3b - Suporte para Decisões Clínicas: O manejo efetivo de doenças crônicas assegura que os profissionais de saúde têm acesso a informações 
baseados em evidência e validadas para apoiarem as decisões clínicas (diagnóstico, prognóstico e tratamento) na atenção aos pacientes. Isto inclui 
diretrizes e protocolos clínicos especialmente elaborados e adaptados aos serviços de saúde, que capacitam às equipes multiprofissionais na clínica, no 
acolhimento ao paciente e na promoção da adesão ao tratamento e de hábitos saudáveis de vida. 

Pontuação total para Suporte para Decisões Clínicas Pontuação Média (Pontuação total para Suporte para Decisões Clínicas /4) 

Componentes Nível D Nível C Nível B Nível A 

Diretrizes baseadas 
em evidência... 
 
 
 

 

…não são disponíveis. 
 
 
 
 

 

 
…estão disponíveis, mas não são 
integradas ou adaptadas às 
necessidades do serviço/unidade. 

 

…são disponíveis e se integram às 
atividades de educaçãocontinuada 
dosprofissionais. 
 
 
 

…são disponíveis, integram às 
atividades de educação permanente 
e de outras estratégias, como 
recordatórios e outros métodos que 
promovam a melhora de atuação 
dos profissionais. 

Pontuação    0                 1                  2      3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 

Envolvimento de 
especialistas na melhoria 
da atenção primária... 
 
 

…está baseada na referência 
tradicional. 
 
 
 

 

 
 

 

…é alcançada através do 
envolvimento de especialistas, que 
contribuem com o sistema na 
implementação das diretrizes. 
 
 
 

…inclui lideranças de especialistas 
na capacitação das equipes de 
atenção primária (treinamento em 
serviço). 
 
 

…inclui um envolvimento dos 
especialistas na melhoria da 
atenção aos pacientes na atenção 
primária (referência e contra- 
referência, elaboração de 
protocolos, capacitação etc). 

Pontuação    0                 1                  2      3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 

Educação das Equipes 
em Atenção às Doenças 
Crônicas... 

 

…é feita esporadicamente. 
 

 
 
 

   

 
 

 

…é feita sistematicamente através 
de métodos tradicionais. 

 

…é feita utilizando métodos 
diferenciados e otimizados. 
 
 
 
 

…inclui a capacitação de toda a 
equipe com métodos otimizados e 
envolvem aspectos clínicos, 
educação para os pacientes, 
comunicação interpessoal, etc. 

Pontuação    0                 1                  2      3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 

Informação aos 
Pacientes sobre as 
Diretrizes... 

…não é feita. 
 
 
 
 

 

 
 

…é feita quando requerida ou 
através de publicações distribuídas. 
 
 

 

…é feita através de materiais 
educativos para o paciente 
explicando cada diretriz. 
 

 

…inclui materiais desenvolvidos 
especifi-camente para o 
paciente, que descreve as 
atribuições para seguir as 
diretrizes. 

Pontuação    0                 1                  2      3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 
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Parte 3c - Desenho da Linha de Cuidado: A literatura sugere que a gestão efetiva da atenção às doenças crônicas (DC) envolve mais do que acrescentar 
várias intervenções aos sistemas de saúde acostumados a atenção aguda ou de urgência. Isto pode tornar necessária uma mudança na organização do 
sistema, realinhando a provisão (oferta) do cuidado. 

Componentes Nível D Nível C Nível B Nível A 
 
 
Linha de Cuidado 
para a atenção… 

 

…não existe. 
 
 
 

 

…existe, assumindo queexistem 
pessoas capacitadas em funções- 
chave daatenção. 
 

 

…é assegurada através de reuniões 
regulares das equipes, onde são 
discutidas e avaliadas as diretrizes, 
atribuições e problemas na atenção. 
 

 

…é assegurada através de equipes 
que se reúnem regularmente e tem 
atribuições bem definidas, como 
coordenação de recursos, educação 
para o auto-cuidado e outros 
aspectos da atenção integral às DC. 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9   10                    11 

 
Liderança das Equipes 
de Saúde… 

…não é reconhecida localmente ou 
pelo o sistema de saúde. 
 
 

…é assumida pela organizaçãoe 
possui atribuições específicasno 
organogramainstitucional. 

 

…é assegurado pela designação de 
um líder, mas o papel para a 
atenção às doenças crônicas não 
está definido. 

…está garantida por designação de 
um líder que, entre suas atribuições 
e responsabilidades, tem atençãoàs 
DC claramentedefinidas. 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9   10                    11 

 
Sistema de 
Agendamento... 

 

…pode ser usado para agendar 
consultas para condições agudas, 
monitoramento e preventivas. 

 

…assegura o monitoramento das 
pessoas com doenças crônicas, 
através de consultas periódicas. 

 

…são flexíveis e podem se adaptar 
a inovações, como consultas 
ajustadas à necessidade de cada 
paciente ou visitas em grupo. 

…inclui a organização da atenção 
de forma que facilite ao paciente 
ser atendido por diferentes 
profissionais numa mesma visita. 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9   10                    11 

 
 
Monitoramento… 

 
 

…é agendado informalmente pelos 
pacientes ou profissionais. 
 
 
 

…é programado de acordo com as 
diretrizes estabelecidas. 
 
 
 

…é assegurado pelos profissionais, 
de acordo com a necessidade do 
paciente. 
 
 

…está adaptado às necessidades do 
paciente, variando na intensidade e 
metodologia (telefone, pessoal, em 
grupo, e-mail) de acordo ao 
preconizado em protocolos. 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9   10                    11 

 
Consultas Planejadas 
para Atenção às DC... 

 

…não são disponíveis. 
 
 
 
 

…usa-se ocasionalmente para 
pacientes com complicações. 
 

 

…são opções para pacientes 
interessados. 
 
 

…são usados por todos os 
pacientes, inclusive para avaliação 
regular, intervenções preventivas e 
apoio ao auto-cuidado. 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9   10                    11 

Referência ao 
especialista ou a 
serviços de apoio 
diagnóstico... 

 

…não é uma prioridade. 
 
 
 
 

…depende de uma comunicação 
escrita entre o profissional da 
atenção primária e o especialista ou 
outros serviços. 

 

…é uma prioridade, mas não é 
implementado sistematicamente. 
 
 
 

…é prioritário e todas as 
intervenções incluem uma 
coordenação ativa entre a atenção 
primária e os especialistas ou 
outros serviços. 

Pontuação   0 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9   10                    11 

Pontuação total para Desenho da Linha de Cuidado  Pontuação Média (Pontuação total para Desenho da Linha de Cuidado/6)  



 

78 
 

Copyright 2000 MacColl Institute for Healthcare Innovation, Group Health Cooperative   

Parte 3d - Sistema de Informação Clínica: Informação útil e oportuna individualizadas por paciente e por populações de pacientes com condições 
crônicas é importante para ter programas efetivos, especialmente àqueles que empregam abordagens populacionais. 7,8 

Componentes Nível D Nível C Nível B Nível A 
Registro (lista de 
pacientes com 
condições 
específicas)... 

…não está disponível. 
 
 
 
  

 …inclui nome, diagnóstico, 
informação de contato e data da 
última consulta, em papel ou em 
um banco de dados informatizado. 
 

…permite a classificação por sub- 
populações por prioridades 
clínicas. 

…está estruturado de acordo com 
os protocolos, emitindo alertas e 
lembretes sobre atendimentos 
necessários ou pendentes. 

Pontuação     0                 1                  2      3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 
 
 
Alertas aos 
profissionais... 

…não está disponível. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

… inclui a notificação geral sobre a 
existência de DC, mas não descreve 
as indicações necessárias ao 
profissional no momento da 
consulta. 
  

…inclui indicações necessárias 
para uma população de pacientes, 
através de relatórios de 
monitoramento e avaliação. 
 

…inclui informações específicas 
para os profissionais sobre sua 
adequação aos protocolos no 
momento de uma consulta com o 
paciente. 

Pontuação    0                 1                  2      3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 
 
 
 
Retroalimentação 
(“feedback”) 

 

…não está disponível ou não é 
específica para a equipe. 
 
 
 
  

 
 

 

…é disponibilizada de forma 
irregular e impessoal. 
 
 
 
 

…ocorre em intervalo suficiente 
para monitorar o desempenho e é 
específico para cada equipe. 
 
 
 

…é oportuna, específica para cada 
equipe e é entregue de forma 
personalizada, através da opinião 
de um líder reconhecido que 
estimula a melhoria dodesempenho 
dasequipes. 

Pontuação    0                 1                  2      3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 
Informação Relevante 
sobre Subgrupos de 
Pacientes que 
Requerem Serviços 
Especializados 

…não está disponível. 
 
 
 
 

 
 

…somente pode ser obtido com um 
esforço especial ou adicional dos 
programadores. 
 
 
 

…pode ser obtido quando 
requerido, mas não está disponível 
rotineiramente. 
 
 

…está disponível rotineiramente 
para os profissionais de forma a 
ajudá-los no planejamento da 
atenção 
 

Pontuação    0                 1                  2      3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 
 
Planos Terapêuticos 
dos Pacientes 
 

 

…não são disponibilizados. 
 
 
 
 
 

 
 

…são conseguidos através de 
abordagens padronizadas. 
 
 
 
 

…são estabelecidos de forma 
colaborativa e inclui auto- 
monitoramento assim como metas 
terapêuticas. 
 
 

…são estabelecidos de forma 
colaborativa e inclui tanto o auto- 
monitoramento como metas 
terapêuticas. O monitoramento do 
plano é feito para guiar a atenção 
em cada local ou serviço desaúde. 

Pontuação    0                 1                  2      3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 

    Pontuação Total para Sistema de Informação Clínica  Pontuação Média(Pontuação Total Sistema de Informação Clínica/5)  
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Integração dos Componentes do Modelo de Atenção às Condições Crônicas: Sistemas de saúde efetivos integram e combinam todos os elementos 
do modelo, como, por exemplo, associando as metas de auto-cuidado com os registros ou sistemas de informação, ou associando políticas locais com 
atividades dos planos terapêuticos dos pacientes (locais para o desenvolvimento de atividades físicas, estruturação de hortas comunitárias, etc). 

Componentes Estrutura mínima Estrutura básica Estrutura razoável Estrutura integral 

Informando pacientes 
sobre protocolos 
 

 

…não é feito. 
 
 
 

 

…acontece por solicitação ou 
através de publicações do 
serviço. 
 

 

…acontece através de 
materiais específicos para 
educação do paciente para 
cada protocolo. 

 

…inclui materiais especialmente 
desenvolvidos para os pacientes, que 
descrevem seus direitos e deveres, 
inclusive com relação ao alcance da 
adesão dos protocolos. 

Pontuação    0                 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 

Registros ou Sistemas 
de Informação 
 
 
 
 
 

 

…não inclui resultados de 
avaliação ou das metas do 
paciente para o auto-cuidado. 
 
 
 
 

 

…inclui resultados da avaliação do 
paciente (p.ex.., valores de 
glicemia e estado funcional, 
disponibilidade para participar nas 
atividades), mas não das metas. 
 
 

 

…inclui resultados de avaliação do 
paciente, assim como metas de auto- 
cuidado que são feitas com base em 
observações da equipe 
multiprofissional e do paciente. 
 
 

 

…inclui resultados da avaliação do 
paciente, assim como metas de 
auto- cuidado que são feitas com 
base em observações da equipe 
multiprofissional e do paciente e 
criam lembretes para o paciente ou 
profissional sobre seguimento ou 
reavaliação periódica das metas. 

Pontuação    0                 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 

Programas 
Comunitários... 
 
 

 

…não retroalimentam o sistema de 
saúde ou Unidade de Saúde a 
respeito do progresso dos pacientes 
em seus programas. 

 

…retroalimentam esporadicamente 
sobre o progresso de pacientes em 
programas em reuniões conjuntas 
entre profissionais de saúde e 
organização comunitária. 

 

…retroalimentam regularmente o 
sistema/ unidade de saúde sobre 
o progresso dos pacientes usando 
mecanismos formais (como 
relatórios digitalizados). 
 

…retroalimentam regularmente o 
sistema/ US sobre o progresso dos 
pacientes, com avaliações que são 
usadas para modificar e melhorar o 
programa de acordo às 
necessidades do paciente. 

Pontuação    0                 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 

Plano Organizacional 
para Atenção às 
Doenças Crônicas... 
 
 
 

 
 

 
 
 

…não tem uma 
abordagem populacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…usa dados do sistema de 
informação clínica para planejar a 
atenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…usa dados do sistema de 
informação clínica para planejar 
proativamente atenção para a 
população, incluindo o 
desenvolvimento de programas 
de auto- cuidado e em parceria 
com recursos comunitários. 
 
 
 

 

… usa dados do sistema de 
informação clínica e contribuições 
das equipes multiprofissionais para 
planejar a atenção da população, 
incluindo o rastreamento, 
programas de auto- cuidado, acesso 
ao tratamento e parcerias 
comunitárias, e incluem uma 
avaliação contínua do plano para 
determinar os avanços durante toda 
sua implementação. 

Pontuação    0                 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 
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Pontuação Total para Integração:              Pontuação Média (Pontuação Total para Integração/6):     
 

 

 

 

 

 

 

Componentes Estrutura mínima Estrutura básica Estrutura razoável Estrutura integral 

Rotina de 
Monitoramento para 
consultas, avaliação do 
paciente e planejamento 
de metas... 
 
 

 

 

…não é feito. 

 

   …é feito esporadicamente, quando    
solicitado. 
 
 
 

 

 

 
  ...é  assegurado através da  
responsabilidade a um membro 
da equipe (p.ex. enfermeira). 

 

 

 

 
...é assegurado através da 
responsabilidade a um membro da 
equipe, que usa os registros ou 
outras fontes para coordenar entre 
pacientes e membros da equipe. 
 
 
 

Pontuação    0                 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 

Diretrizes para a 
Atenção às Doenças 
Crônicas 
 

 

…não é compartilhada com os 
pacientes. 
 
 
 
 

 

 

…são entregues aos pacientes que 
expressam interesses na sua 
condição e no auto- cuidado. 
 
 
 

 

 

…são entregues a todos os 
pacientes para ajudá-los 
desenvolver um auto- 
monitoramento efetivo ou em 
programas para modificação de 
hábitos e, ademais para que saibam 
quando devem procurar a unidade 
desaúde. 

 

…são revisados pela equipe de 
saúde com os pacientes para 
estimular o auto- cuidado e a 
modificação de hábitos, e levam 
em consideração as metas do 
paciente e a disposição para 
amudança. 
 

 

Pontuação    0                 1                  2     3 4                    5     6 7                    8     9  10                    11 
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RESUMO DA PONTUAÇÃO 
 

(TRAZER AS PONTUAÇÕES DO FINAL DE CADA SEÇÃO PARA ESSA PÁGINA)  
 
1. Pontuação média para Organização da Atenção à Saúde _______  
  
2. Pontuação média para Articulação com a Comunidade _______  
 
3. Pontuação média para Autocuidado Apoiado _______  
 
4. Pontuação média para Suporte à Decisão _______  
 
5. Pontuação média para Desenho do Sistema de Prestação de Serviços _______  
 
6. Pontuação média para Sistema de Informação Clínica _______  
 
7. Pontuação média para Integração dos Componentes do Modelo de Atenção às Condições Crônicas ___ 
 
8. Pontuação total (1+2+3+4+5+6+7) ______  
 
9. Pontuação de capacidade institucional (1+2+3+4+5+6+7/7) ______  
 
O que isto significa? 
  
O ACIC é organizado para que a pontuação mais alta (11) em qualquer item, seção ou avaliação final, 

indique um local com recursos e estrutura ótima para a atenção às condições crônicas. Por outro lado, a 

menor pontuação possível (0), corresponde a um local com recursos e estrutura muito limitados para a 

atenção às condições crônicas. A interpretação dos resultados é a seguinte: 

Entre “0” e “2” = capacidade limitada para a atenção às condições crônicas; 
Entre “3” e “5” = capacidade básica para a atenção às condições crônicas; 

Entre “6” e “8” = razoável capacidade para a atenção às condições crônica 

Entre “9” e “11” = capacidade ótima para a atenção às condições crônicas. 

É comum que algumas equipes iniciem um processo de mudança com média abaixo de “5” em algumas 

(ou todas) as áreas do ACIC. Afinal, se todos ofertassem uma atenção excelente às condições crônicas, não 

seria necessário esse processo ou outros programas para a melhoria da qualidade. Também é comum que 

equipes acreditem prover uma atenção às condições crônicas melhor do que realmente acontece. Com o 

desenvolvimento do processo, começam a familiarizar-se com o que um sistema de atenção efetivo 

envolve. Nesse caso, a pontuação ACIC pode até diminuir em vez de melhorar; mas isso é resultado do 

melhor entendimento do que deve envolver um bom sistema de saúde. Com o tempo, à medida que sua 

compreensão sobre atenção integral aumenta e a equipe continua a implementar mudanças efetivas, 

observará a melhoria de sua pontuação. 
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ANEXO B - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA  

EM PESQUISAS 

 



83 
 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

  



87 
 

 

ANEXO C - FORMULÁRIO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 
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ANEXO D - PLANO DE CUIDADOS 
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