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ANIBAL-FILHO, Walter. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL: A CONSTRUÇÃO 

COLETIVA DE UMA INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO EM DIABETES TIPO 2 NO 

PROGRAMA DE AUTOMONITORAMENTO GLICÊMICO (AMG). 

RESUMO  

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, caracterizada pelo 

comprometimento do metabolismo da glicose, cujo controle glicêmico inadequado 

pode reduzir a expectativa de vida e comprometer a qualidade de vida. Devido ao 

alto investimento governamental, a baixa adesão por parte do usuário e o pouco 

entrosamento da equipe multiprofissional no programa automonitoramento glicêmico 

(AMG), surgiu a motivação deste estudo com os objetivos de avaliar a atuação da 

equipe; desenvolver e avaliar estratégias de educação para a efetiva atuação no 

acompanhamento de pacientes diabéticos tipo 2 no AMG. Realizou-se uma pesquisa 

quali-quanti, nos princípios da pesquisa-ação. Participaram dez profissionais da 

Unidade Básica de Saúde e de Referência Saúde do Idoso (UBS/URSI) Carandiru, 

SP. Foram realizados oito encontros, com intervenções educativas, com estratégias 

participativas e reflexivas. Para avaliar a atuação da equipe foi utilizado um 

instrumento de percepção e para avaliar o conhecimento foi aplicado um pré e pós-

testes. O AMG foi dimensão com pior avaliação: pouca valorização, ausência de 

educação permanente e de ações que fortalecem e/ou valorizam a atuação dos 

profissionais e avaliação sistemática. Constataram-se melhores resultados no pos 

teste.  Na construção coletiva estabeleceu-se como ações: atualização, agregar 

conhecimentos, entrosamento interdisciplinar, discussão de casos, auto avaliação, 

focar na promoção e prevenção, aprofundamento no programa, estabelecer metas 

de adesão, conscientização do usuário, articulação das consultas com o 

atendimento multiprofissional e inclusão no plano de trabalho anual. As intervenções 

contribuíram para identificar fatores que interferem na rotina de trabalho, aprimorar 

os conhecimentos/competências, estimular a participação e criar um ambiente 

favorável para o trabalho em equipe. Desta forma esforços devem ser direcionados 

para que estratégias interativas sejam incorporadas na pratica dos profissionais, 

para uma maior integração da equipe, em benefício do usuário.  

Palavras-chave: Equipe Multiprofissional em Diabetes Mellitus, Programa de 

Automonitoramento Glicêmico – AMG, Educação Permanente em Saúde. 



 

 

ANIBAL-FILHO, Walter. TEAM MULTIPROFESSIONAL: CONSTRUCTION OF A 

COLLECTIVE ACTION IN EDUCATION IN TYPE 2 DIABETES IN GLYCEMIC 

SELF-MONITORING (AMG) PROGRAM. 

 

ABSTRACT  

Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease characterized by impaired glucose 

metabolism, whose inadequate glycemic control can reduce life expectancy and 

impair quality of life. Due to high government investment, poor adherence by the user 

and little rapport of the multidisciplinary team in the program self-monitoring blood 

glucose (AMG), appeared motivated this study with the objectives of evaluating the 

performance of the team; develop and evaluate educational strategies for effective 

performance monitoring in type 2 diabetic patients in the AMG. We conducted a 

qualitative and quantitative research, the principles of action research. A total of ten 

professionals Basic Health Unit and Health Reference Elderly (UBS/URSI) Carandiru, 

SP. Eight meetings were held with educational interventions, participatory and 

reflexive strategies. To evaluate the performance of the team an instrument of 

perception and was used to assess knowledge was applied pre-and post - tests. The 

AMG was worse with dimension Review: little appreciation, absence of permanent 

education and actions that strengthen and/or value the work of professionals and 

systematic review. It was found best results pos test. The collective construction 

actions established itself as: update, add knowledge, interdisciplinary rapport, case 

discussion, self-assessment, focus on promotion and prevention, strengthening the 

program, set goals for membership, user awareness, joint consultations with 

multidisciplinary care and inclusion in the annual work plan. Interventions contributed 

to identify factors affecting the routine work, enhance the knowledge/skills, 

encourage participation and create a favorable environment for teamwork. Therefore 

efforts should be targeted to interactive strategies that are incorporated into the 

practice of professionals for greater integration of the team, for the benefit of the 

user.                         

Keywords: Multidisciplinary Team in Diabetes Mellitus, Glycemic Self-Monitoring 

Program - AMG, Continuing Education in Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Motivação do presente trabalho  

 

 A motivação deste projeto foi pela continua convivência no âmbito familiar 

com pessoas portadoras de diabetes mellitus tipo 2, bem como, a doce convivência 

com pessoas da terceira idade e o trabalho de envolvimento com uma equipe 

multiprofissional. 

 Desde a minha graduação e inserção no mercado de trabalho, notei a 

dificuldade de conhecimentos, tanto por parte dos profissionais, como da população 

sobre os programas de saúde, em especial o que beneficia os portadores de 

diabetes. Ainda, desde quando assumi a gerência da UBS Carandiru observei uma 

necessidade de maior entrosamento entre todas as categorias de profissionais que 

compunham a equipe multiprofissional da URSI (Unidade de Referência da Saúde 

do Idoso) e uma maior apropriação do saber em relação aos pacientes que fazem 

parte do Programa AMG (Automonitoramento Glicêmico) atendidos nessa UBS. 

 O tema central da pesquisa visa contribuir com a equipe multiprofissional, 

agregando conhecimentos, aprimorando o trabalho em equipe, fortalecendo a 

adesão dos pacientes ao programa AMG para proporcionar meios adequados para 

lidar com o Diabetes tipo 2.   

          Vejo que, para a gestão a pesquisa teve como fundamento importante a 

participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento dos profissionais, com a 

prerrogativa da humanização em saude onde todos os atores envolvidos foram 

protagonistas no seu papel de atuação.  

              É por esse motivo que no âmbito do setor público as ações de 

desenvolvimento profissional são cruciais, pois todos podem aprender a progredir na 

carreira, e não aprendem só a cumprir as suas funções atuais de forma mais eficaz 

mas a busca do saber faz essa diferença. 
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1.2. Diabetes Mellitus 

  

 1.2.1 A doença e seu diagnóstico 

 

 O diabetes mellitus é uma doença crônica, caracterizada pelo 

comprometimento do metabolismo da glicose, cujo controle glicêmico inadequado 

resulta no aparecimento das graves complicações que reduzem a expectativa de 

vida e comprometem a qualidade de vida do portador desta doença. 

 Para World Health Organization – WHO1 o termo diabetes mellitus é uma 

desordem metabólica de etiologia múltipla, caracterizada por hiperglicemia crônica 

com distúrbios no metabolismo de gordura, carboidratos e proteínas, resultantes de 

defeitos na secreção/ação de insulina. Os efeitos do DM incluem grandes danos com 

disfunção e falência de vários órgãos. O DM, na visão desta organização, pode 

apresentar sintomas característico tais como muita sede, poliúria, borramento da 

visão, e perda de peso. Muitas vezes os sintomas não são graves, ou pode estar 

ausentes, não existir hiperglicemia suficiente para causar alterações patológicos ou 

funcionais por um longo tempo antes do diagnósticar a doença. Em suas 

descompensações hiperglicémicas mais graves pode ocorrer a Cetoacidose 

diabética e coma hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico e na ausência de 

tratamento eficaz, a morte.  

 Ainda segundo a WHO1 os efeitos em longo prazo do DM incluem o 

desenvolvimento progressivo de complicações como a retinopatia (com potencial 

evolução para a cegueira), nefropatia, que pode levar à insuficiência renal, e/ou 

neuropatia, com risco de úlceras nos pés, amputação, juntas de Charcot, e outras 

características de disfunção autonômica, incluindo disfunção sexual. Esclarecem os 

autores que pessoas com diabetes têm um risco cardiovascular e cerebrovascular 

aumentado devido a doença. 

 As Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)2 apontam que o DM 

tipo 1 “é o resultado de uma destruição das células beta pancreáticas com 

consequente deficiência de insulina. Na maioria dos casos essa destruição das 

células beta é mediada por autoimunidade, porem existem casos em que não há 

evidencias de processo autoimune, sendo, portanto, referida como forma idiopática 

do DM1. Os marcadores de autoimunidade são os auto anticorpos: anti-insulina, 
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antidescarboxilase do acido glutâmico (GAD 65) e antitirosina-fosfatases (IA2 e 

IA2B)” 2,3. 

 As Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes2 relatam ainda que 7,6% da 

população adulta entre 30 e 69 anos e 0,3% das gestantes sofrem de DM. 

Alterações da tolerância à glicose são observadas em 12% dos indivíduos adultos e 

em 7% das grávidas, estimando-se que cerca de 50% dos indivíduos portadores de 

diabetes desconhecem o diagnóstico.   

 A SBD2 confirma os dizeres da WHO1 ao afirmar que, os anticorpos podem 

estar presentes meses ou anos antes do diagnóstico clínico, na fase pré-clínica da 

doença e em ate 90% dos indivíduos quando a hiperglicemia é detectada. As 

Diretrizes da SBD explicam, ainda, que além do componente autoimune, o Diabetes 

Mellitus tipo 1 (DM1) apresenta forte associação com determinados genes do 

sistema antígeno leucocitário humano - HLA, alelos esses que podem ser 

predisponentes ou protetores para o desenvolvimento da doença. 

 O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) é a forma presente em 90% a 95% dos 

casos e caracteriza-se por defeitos  na ação e secreção da insulina. Em geral, 

ambos os defeitos estão presentes quando a hiperglicemia se manifesta, porém 

pode haver predomínio de um deles. A maioria dos pacientes com essa forma de 

DM apresenta sobrepeso ou obesidade e a cetoacidose raramente se desenvolve de 

modo espontâneo, ocorrendo apenas quando se associa a outras condições como 

infecções2. 

  A DM2 pode ocorrer em qualquer idade, mas é geralmente diagnosticado 

após os 40 anos. Os pacientes não dependem de insulina exógena para sobreviver, 

porém podem necessitar de tratamento com insulina para obter controle metabólico 

adequado2. 

 Diferentemente do DM1 autoimune, não há indicadores específicos para o 

DM2. Há, provavelmente, diferentes mecanismos que resultam nessa forma de DM e 

com a identificação futura de processos patogênicos específicos ou defeitos 

genéticos, o número de pessoas com essa forma de DM irá diminuir à custa de 

mudanças para uma classificação mais definitiva em outros tipos específicos de DM. 

 Finch et.al.4 elucidam que vários mecanismos patogênicos estão envolvidos 

no desenvolvimento de diabetes. Estes incluem processos que destroem as células 

betas do pâncreas causando uma deficiência de produção de insulina, e outros que 
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resultam em resistência à sua ação. Assim, as anormalidades no metabolismo de 

gordura, carboidratos e proteínas ocorrem devido à ação deficiente da insulina ou 

falta da sua produção. 

 O critério de diagnóstico foi modificado, em 1997, pela American Diabetes 

Association (ADA)3, posteriormente aceito pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e pela SBD1,2. As modificações foram realizadas com a finalidade de prevenir 

de maneira eficaz as complicações micro e macrovasculares do DM4,5. 

 Atualmente são três os critérios aceitos para o diagnóstico de DM com 

utilização da glicemia: 

 Sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal acrescidos de glicemia 

casual > 200 mg/dl. Compreendese por glicemia casual aquela realizada a 

qualquer hora do dia, independentemente do horário das refeições 

(A);(12,13) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (7mmol/l). Em caso de pequenas 

elevações da glicemia, o diagnóstico deve ser confi rmado pela repetição 

do teste em outro dia (A); 1,2. 

 Glicemia de 2 horas pós-sobrecarga de 75 g de glicose > 200 mg/dl (A)1,2.  

O teste de tolerância à glicose deve ser efetuado com os cuidados 

preconizados pela OMS, com coleta para diferenciação de glicemia em 

jejum e 120 minutos após a ingestão de glicose.  

 

 1.2.2 Intervenções terapêuticas para diabetes mellitus 

 

 O DM tem se tornado um dos principais problemas de saúde pública no 

Brasil. As intervenções terapêuticas do diabetes visam ao rigoroso controle da 

glicemia e de outras condições clínicas no sentido de prevenir ou retardar a 

progressão da doença para as complicações crônicas micro e macrovasculares, 

assim como evitar complicações agudas, em especial a cetoacidose e o estado 

hiperglicêmico hiperosmolar. Essas intervenções objetivam minimizar os efeitos 

adversos do tratamento, garantir adesão do paciente às medidas terapêuticas e 

garantir o bem estar do paciente e de sua família. 

 Um programa de cuidado integral ao diabetes mellitus deve ter como 

prioridades estratégicas: a prevenção primária da doença com ações sobre os 

fatores de risco, a detecção precoce, o tratamento adequado que permita modificar a 
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evolução da doença, previna as complicações e melhore a qualidade de vida dos 

portadores. 

 Essas estratégias devem ser coordenadas e integradas, levando em conta 

tanto ações de base populacional como aquelas sobre os grupos de risco e as de 

características individuais; devem ser custo-efetivas e fundamentadas em evidências 

científicas. 

 A organização do cuidado integral deve estar centrada na pessoa que vive 

com diabetes, em sua família e incluir a comunidade; deve ser planejada levando em 

conta os diversos aspectos do cuidado, as circunstâncias e os recursos local. 

 A abordagem terapêutica deve ser multiprofissional, incluindo a assistência 

farmacêutica, o monitoramento da glicemia e outros parâmetros clínicos, 

planejamento da atividade física e orientação dietética. A participação do paciente e 

seu envolvimento constante e harmonioso com a equipe de saúde é fundamental 

para que as recomendações sejam seguidas e o tratamento, efetivo. 

 As duas abordagens fundamentais para avaliar o controle glicêmico são: a 

medida da Hemoglobina Glicada (A1c) e o automonitoramento da glicemia capilar 

(AMGC); ambas fornecem informações fundamentais e complementares para um 

tratamento adequado2. 

 

 

 1.2.2 Automonitoramento da glicemia capilar (AMGC) 

 

 O automonitoramento do nível de glicose do sangue por intermédio da medida 

da glicemia capilar é considerado uma ferramenta importante para seu controle, 

sendo parte integrante do autocuidado das pessoas com diabetes mellitus insulino-

dependentes, aí compreendidos os portadores de diabetes mellitus tipo 1 (DM1), 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que usam insulina e diabetes gestacional (DG). 

 

 Critérios para inclusão dos pacientes2: 

 

- o automonitoramento da glicemia capilar não deve ser considerado como uma 

intervenção isolada; 
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- sua necessidade e finalidade devem ser avaliadas pela equipe de saúde de acordo 

com o plano terapêutico global, que inclui intervenções de mudança de estilo de vida 

e medicamentos;  

- deve estar integrado ao processo terapêutico e, sobretudo, ao desenvolvimento da 

autonomia do portador para o autocuidado por intermédio da Educação em Saúde; 

 - a indicação deve ser reavaliada e regulada a depender dos diversos estágios da 

evolução da doença, acordado com o paciente que deve ser capacitado a interpretar 

os resultados do AMGC e fazer as mudanças apropriadas nas dosagens da insulina; 

- o AMGC deve ser oferecido de forma continuada para os pacientes selecionados 

de acordo com circunstâncias pessoais e quadro clínico e esses devem receber 

suporte continuado da equipe para garantir a eficácia do processo; a instrução inicial 

e a reinstrução periódica a respeito da monitorização da glicemia; 

- o uso de medidores (glicosímetros) e de tiras reagentes deve ser individualizado e 

atender às necessidades do paciente; e a amostra do sangue deve ser colhida na 

ponta dos dedos da mão, acessado com picada de lancetas, daí ser também 

chamada de glicemia em "ponta do dedo". 

 

 Indicações do automonitoramento: 

 

 O AMGC deve ser incentivado nos pacientes que usam insulina associado às 

estratégias de Educação em Saúde que visem aumentar a autonomia do portador 

para o autocuidado e essas ações devem ser incorporadas na rotina das unidades 

de saúde. Não existem evidências científicas suficientes que o automonitoramento 

rotineiro da glicemia capilar nos pacientes diabéticos tipo 2 em terapia com 

hipoglicemiantes orais seja custo - efetivo para o melhor controle da glicemia. 

Nesses casos, a glicemia capilar pode ser realizada na própria unidade de saúde por 

ocasião das visitas regulares de avaliação definidas pela equipe conforme protocolo 

instituído. 

 A freqüência do AMGC deve ser determinada individualmente, dependente da 

situação clínica, do plano terapêutico, do esquema de utilização da insulina, do grau 

de informação e compromisso do paciente para o autocuidado e da sua capacidade 

de modificar sua medicação a partir das informações obtidas. 
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 A frequência diária recomendada em média deve ser três a quatro vezes ao 

dia. Os portadores de diabetes tipo 1 e os que usam múltiplas injeções diárias de 

insulina podem fazer a glicemia de “ponta de dedo” 3 a 4 vezes ao dia e em horários 

de ocorrência de maior descontrole glicêmico permitindo ajustes individualizados da 

insulina; essas medidas incluem uma antes (pré-prandial ) e 2 horas após as 

refeições (pós-prandial) e ao deitar. O teste à noite é importante para a prevenção 

de hipoglicemias noturnas2. 

 Para os que usam insulina e agentes hipoglicemiantes orais e praticam 

exercício, o AMGC antes, durante e, especialmente, horas após o exercício pode 

contribuir para estabelecer o nível de resposta à atividade física. Essa informação 

pode ser usada para fazer ajustes nas doses e/ou na ingestão de carboidratos e 

evitar alterações glicêmicas significativas, sobretudo à hipoglicemia. 

 

 Avaliação e controle: 

 

 A reavaliação das habilidades para o autocuidado, para o uso adequado das 

informações colhidas com o teste e da exatidão e precisão dos resultados oferecidos 

pelos glicosímetros devem ser feitas pelo menos anualmente ou quando houver 

discordância entre o controle glicêmico e/ou quadro clínico e as leituras obtidas. 

Para isso, os resultados do teste com o glicosímetro devem ser comparados com os 

da glicemia em jejum de laboratório medido simultaneamente2. 

 O paciente deve fazer o registro dos resultados das glicemias capilares na 

freqüência estabelecida pela equipe e este deve estar disponível quando dos 

retornos agendados e registrados nos prontuários. 

 Outro fator a ser reavaliado é a frequência e a constância da realização da 

glicemia capilar em "ponta do dedo”; essas são influenciadas pelo desconforto 

causado pelo alto número de terminações nervosas presentes neste local o que 

pode afetar a adesão do paciente. Alguns trabalhos recentes apresentam sítios 

alternativos para glicemia capilar, porém são pouco utilizados2. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)6, a atenção à saúde que 

fornece informação oportuna, apoio e monitoramento pode melhorar a adesão aos 

tratamentos, reduzindo o ônus das condições crônicas e proporcionando melhor 

qualidade de vida às pessoas com DM. Nesse sentido, as metas da educação em 
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saúde em relação ao DM, além de buscarem o controle da glicemia, compreendem a 

promoção do bem-estar da pessoa e de sua família7,8. Para tanto, ações de 

educação em saúde devem ser uma constante nas visitas domiciliares e nas 

consultas de enfermagem e médicas, levando-se em consideração características e 

perfil da população para a qual são dirigidas. As estratégias precisam ser adequadas 

e o conteúdo deve ser transferido de forma simples. Precisam ser capazes de 

motivar as pessoas a compreender a doença e a assumir, de forma ativa, seu papel 

no tratamento, desde os aspectos mais pessoas de crenças e estado psicossocial 

até as implicações sociais do processo saúde-doença8. 

 Considerando que para proporcionar um cuidado integral às pessoas que 

vivem com diabetes mellitus é preciso atentar para os diversos aspectos do cuidado, 

incluindo a educação em saúde às pessoas e suas famílias, com partilhando 

experiências e enriquecendo tanto o seu processo de aprendizagem quanto o 

processo de trabalho das equipes de saúde. 

 

 O Programa Automonitoramento Glicêmico (AMG): 

 

 Em agosto de 2005, a Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo 

iniciou o Programa Automonitoramento Glicêmico através de cinco Unidades de 

Referência, cadastrando portadores de DM para a entrega de insumos a 3.000 

usuários transferidos dos Polos Estaduais. O Programa tem por objetivo cadastrar e 

atender as pessoas com DM insulino dependentes, disponibilizando glicosímetros e 

possibilitando o acesso contínuo aos insumos para a garantia do automonitoramento 

da glicemia capilar. Em agosto de 2008, teve início o processo de descentralização 

com agendamentos de retornos para acompanhamento em UBS de referência9. 

Atualmente, o Programa conta com as equipes de Saúde da Família (SF) para 

cadastrar e fazer todo o acompanhamento das pessoas que precisam realizar o 

monitoramento glicêmico diariamente10. O automonitoramento glicêmico representa 

um avanço para o cuidado do DM. Porém, além da oferta do material, é importante 

um acompanhamento longitudinal desses usuários, bem como estratégias de 

promoção e educação em saúde capazes de possibilitar momentos de reflexão 

acerca da doença, do cuidado e da importância do automonitoramento para a 
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prevenção de complicações agudas e crônicas e para uma melhor qualidade de vida 

das pessoas. 

 O Programa Automonitoramento Glicêmico foi regulamentado pela Portaria nº 

2.583 de 10 de outubro de 2007 que define o elenco de medicamentos e insumos 

disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei nº 11.347, de 

2006, aos usuários portadores de diabetes mellitus. Em seus Artigos a Portaria 

determina:  

 

Art. 1º Definir o elenco de medicamentos e insumos que devem ser 
disponibilizados na rede do Sistema Único de Saúde, destinados ao 
monitoramento da glicemia capilar dos portadores de diabetes mellitus, nos 
termos da Lei Federal nº 11.347, de 2006. 
I - MEDICAMENTOS: 
a) glibenclamida 5 mg comprimido; 
b) cloridrato de metformina 500 mg e 850 mg comprimido; 
c) glicazida 80 mg comprimido; 
d) insulina humana NPH - suspensão injetável 100 UI/mL; e 
e) insulina humana regular - suspensão injetável 100 UI/mL. 
II - INSUMOS: 
a) seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina; 
b) tiras reagentes de medida de glicemia capilar; e 
c) lancetas para punção digital. 
Art. 2º Os insumos do inciso II do artigo 1º devem ser disponibilizados aos 
usuários do SUS, portadores de diabetes mellitus insulino-dependentes e 
que estejam cadastrados no cartão SUS e/ou no Programa de Hipertensão 
e Diabetes – Hiperdia. 
§ 1º As tiras reagentes de medida de glicemia capilar serão fornecidas 
mediante a disponibilidade de aparelhos medidores (glicosímetros). 
§ 2º A prescrição para o automonitoramento será feita a critério da Equipe 
de Saúde responsável pelo acompanhamento do usuário portador de 
diabetes mellitus, observadas as normas estabelecidas no Anexo a esta 
Portaria. 
§ 3º O fornecimento de seringas e agulhas para administração de insulina 
deve seguiro protocolo estabelecido para o manejo e tratamento do 
diabetes mellitus contido no nº 16 da série “Cadernos da Atenção Básica – 
Ministério da Saúde, disponível em versões impressa e eletrônica no 
endereço: 
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/documentos/cadernos_ab/documentos/abca
d16.pdf. 
Art. 3º Os usuários portadores de diabetes mellitus insulino-dependentes 
devem estar inscritos nos Programas de Educação para Diabéticos, 
promovidos pelas unidades de saúde do SUS, executados conforme 
descrito: 
I - a participação de portadores de diabetes mellitus pressupõe vínculo com 
a unidade de saúde do SUS responsável pela oferta do Programa de 
Educação, que deve estar inserido no processo terapêutico individual e 
coletivo, incluindo acompanhamento clínico e seguimento terapêutico, 
formalizados por meio dos devidos registros em prontuário; 
II - as ações programáticas abordarão componentes do cuidado clínico, 
incluindo a promoção da saúde, o gerenciamento do cuidado e as 
atualizações técnicas relativas a diabetes mellitus; 
III - as ações devem ter como objetivos o desenvolvimento da autonomia 
para oautocuidado, a construção de habilidades e o desenvolvimento de 
atitudes que conduzam à contínua melhoria do controle sobre a doença, 
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objetivando o progressivo aumento da qualidade de vida e a redução das 
complicações do diabetes mellitus. 
Art. 4º A aquisição, a distribuição, a dispensação e o financiamento dos 
medicamentos e insumos de que trata esta Portaria são de responsabilidade 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme 
pactuação Tripartite e as normas do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica.

6 

 

 

1.3. Trabalho em equipe 

 

O trabalho em equipe e a integralidade das ações de saúde têm sido 

propostas da reforma sanitárias brasileiras incorporadas pelas políticas de saúde, 

entendendo-se que essas formas de trabalho representam melhor qualidade dos 

serviços prestados no setor. 

Na literatura indexada a equipe de saúde é caracterizada por uma abordagem 

técnica, incluindo atribuições, tarefas e atividades desenvolvidas em conjunto por 

profissionais das mais diversas áreas, atuando em prol da equipe de saúde. 

Fortuna & Mishima apud Fortuna11 identificam três concepções distintas de 

trabalho em equipe, ou seja, os resultados, as relações e a interdisciplinaridade, que 

permissa venia transcreveremos: 

 

Nos estudos que ressaltam os resultados, a equipe é concebida como 
recurso para aumento da produtividade e da racionalização dos serviços. Os 
estudos que destacam as relações tomam como referência conceitos da 
psicologia, analisando as equipes principalmente com base nas relações 
interpessoais e nos processos psíquicos. Na vertente da 
interdisciplinaridade estão os trabalhos que trazem para discussão a 
articulação dos saberes e a divisão do trabalho, ou seja, a especialização 
do trabalho em saúde

11
. 

 

Segundo Fortuna & Mishima apud Fortuna11 identificam três concepções 

distintas sobre trabalho em equipe, cada uma delas destacando os resultados, as 

relações e a interdisciplinaridade. 

Nos estudos que ressaltam os resultados, a equipe é concebida como recurso 

para aumento da produtividade e da racionalização dos serviços11. 

  Os estudos que destacam as relações tomam como referência conceitos da 

psicologia, analisando as equipes principalmente com base nas relações 

interpessoais e nos processos psíquicos11. 
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  Na vertente da interdisciplinaridade estão os trabalhos que trazem para 

discussão a articulação dos saberes e a divisão do trabalho, ou seja, a 

especialização do trabalho em saúde11. 

O modelo biomédico coloca-se de forma uniforme em torno de um único tipo 

de atenção à saúde, entendido como pertinente a toda e qualquer situação referente 

ao processo saúde-doença. Desta forma os profissionais não compartilham outros 

valores que poderiam basear-se em outros modelos e deixam de investir na 

construção conjunta de outro projeto assistencial que abranja a complexidade e a 

multidimensionalidade das necessidades de saúde12. 

Quanto à divisão do trabalho, há o entendimento que a prática dos médicos é 

ponto de partida da técnica científica contemporânea na área da saúde, mas 

configura não só trabalhos diferentes tecnicamente, mas também desiguais quanto a 

valorização social12. 

As distinções técnicas dizem respeito às especializações, entre as distintas 

áreas profissionais, hierarquizando e disciplinando as diferenças técnicas entre as 

profissões, desta feita, as distinções técnicas convertem-se em desigualdades 

sociais entre os agentes de trabalho, e a equipe multiprofissional expressa tanto às 

diferenças quanto as desigualdades entre as áreas, entre os agentes do trabalho12. 

Os profissionais das diferentes áreas tendem a reiterar as relações 

desarmônicas de subordinação, mesmo quando tecem discurso acerca da divisão 

dos trabalhos12. 

Segundo Peduzzi12 todos compartilham o valor comum atribuído ao modelo 

biomédico, deixando para um plano posterior técnicas de outros âmbitos da 

produção do cuidado, tais como: educativo, preventivo, psicossocial, 

comunicacional, os quais aparecem como segundo plano ao trabalho, a assistência 

médica individual. Com relações de subordinação poderão ser compreendidas 

considerando a tendência dos sujeitos de reiterar as práticas sociais de seu tempo, e 

a transferência ao agente de sua própria capacidade de ser sujeito no sentido de 

posicionar-se diante das situações na tomada de decisões, e mais:  

 

À medida que o trabalho em equipe é construído, efetivamente, na relação 
intrínseca entre trabalho e interação, quanto mais próximo o status de 
sujeito ético-social dos agentes, maiores as possibilidades de eles 
interagirem em situações livres de coação e de submissão, na busca de 
consensos acerca da finalidade e do modo de executar o trabalho

12
. 
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 1.3.1. Equipe multiprofissional 

 

 A organização mundial da saúde (OMS), baseada nos avanços da pesquisa 

psicológica, médica e fisiológica definiu a saúde como ”um estado de complemento 

bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou 

enfermidade”13. Surgiu então uma nova demanda decomplexidade de conhecimentos 

com uma conceituação mais abrangente de profissionais evoluindo para uma nova 

organização de profissionais de saúde.  

 A equipe multiprofissional surgiu de um sistema tradicional, onde o 

profissional médico era o centro de todas as atenções, e de certa forma continua 

sendo, mas hoje, existe uma nova composição de trabalho na aréa da saúde, com 

as diversas categorias entre elas: assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas, 

psicólogos, dentistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e etc. No entanto, os 

profissionais não podem fazer parte de um aglomerado de atividades, mas sim de 

uma logística de diversas práticas. Tendo como foco a construção coletiva de um 

saber mais amplo e próprio de uma equipe multiprofissional e que vislumbrem a 

parte da sistemática da promoção e prevenção da saúde14. 

 Para Moniz14 a equipe multiprofissional de saúde define-se como uma 

associação de pessoal da saúde, de formação diversa, justificada por possuir um fim 

último, a saber, responsabilizar-se pela saúde global de um individuo e de sua 

comunidade.  

 Para trabalhar em equipe multiprofissional não significa, buscar uma síntese 

de saberes ou uma identidade teórica, mas criar a possibilidade de um diálogo entre 

profissões vizinhas que, em muitos momentos, possuem temáticas comuns, mas 

que mantém a especificidade do seu saber15. Assim, para qualquer formação de 

equipe, há a necessidade de uma adequada definição das identidades 

profissionais16. 

 Segundo Peduzzi16 a multiprofissionalidade é entendida como a ocorrência de 

atividades realizadas entre profissionais de múltiplas especializações dentro de uma 

pretendida harmonia e complementariedade num determinado ambiente de   

trabalho17.  

 Pensamos a multiprofissionalidade como um conjunto de ações, não como 

atos isolados. Praticamos, assim, atos de saúde, não atos médicos, atos 
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psicológicos, atos fisioterapêuticos e assim por diante. Para tanto, uma equipe 

multiprofissional implica duas dimensões do trabalho, indissociáveis: a articulação 

das ações e a interação dos profissionais. 

 Conclui-se que o trabalho em equipe multiprofissional consiste uma 

modalidade de trabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre as 

múltiplas intervenções técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas 

profissionais. 

 

 1.3.2. Equipe multidisciplinar 

 

 O multiprofissionalismo das equipes de saúde é fundamental para o 

funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios de Especialidades 

Médicas, e demais unidades de atendimento médicos, a integração de todas as 

equipes, sendo, médicas, enfermagem, psicológicas, sociais, entre outras, sempre 

em prol de uma harmonização e unificação de atendimento ao doente, embasado 

em critérios de reconhecimento do tipo de equipe apresentados, galgou-se um 

conceito de trabalho em equipe sobre o prisma da integração dos trabalhos 

específicos. 

 Desta forma, considerou-se que o trabalho em equipe multiprofissional 

consiste uma modalidade de trabalho em equipe configurando uma relação 

recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação dos profissionais 

das diferentes áreas, mas com um só resultado, o bem estar do doente. Por 

intermédio da comunicação entre as equipes, é formatada uma linguagem universal, 

articulando as ações multiprofissionais e a cooperação entre si16. 

 Já o trabalho em equipe multidisciplinar acontece em um contexto objetivo de 

trabalho, tal como encontrado na atualidade, nas quais se mantêm relações 

hierárquicas entre médicos e demais profissionais de diferentes graus de 

subordinação, empregando uma flexibilidade no atendimento e objetivando uma 

melhor divisão dos trabalhos, de forma autônoma técnica com independência porém 

harmônicas entre si. 

 Segundo Peduzzi16 deve-se observar três concepções distintas quanto à 

autonomia técnica: na primeira, o profissional trabalha com a noção de autonomia 

plena e busca o alcance do mais amplo espectro de independência na execução de 
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suas intervenções; na segunda, ignora o âmbito de autonomia na  qual realiza seu 

trabalho; e  na terceira, apreende o caráter interdependente da autonomia técnica do 

conjunto dos agentes, já no caráter da autonomia profissional pode ser 

interdependente em relação ao julgamento e à tomada de decisão de outro agente, 

dada a complementaridade dos trabalhos especializados. 

 Portanto, há possibilidade de construção das equipes mesmo nas situações 

nas quais se mantêm relações assimétricas entre os diferentes profissionais, assim 

diferenciando as equipes entre si, mas sincronizadas na prática alcançando o 

resultado ao qual se espera da multidisciplinaridade, ou seja, será a prática de 

arguição da técnica e da desigual valorização social dos distintos trabalhos por meio 

do agir-comunicativo, visto que este pressupõe não somente o compartilhamento 

das premissas técnicas, mas, sobretudo, um horizonte ético.  

 

 

1.4. Educação continuada 

 

 A educação continuada tem uma fundamental importância no que diz respeito 

a aquisição e renovação de conhecimentos, englobando além dos profissionais toda 

a população e comunidade, que acaba sendo beneficiada, com a melhoria do 

atendimento e otimização dos cuidados prestados devido a esses programas 

educacionais desenvolvidos. 

 A educação continuada deve proporcionar uma nova visão, estimular a 

observação e a reflexão sobre o meio social, as condições locais, o seu público alvo 

em que os atores estão inseridos, não podendo ser baseada em apenas uma troca 

de informações e técnicas onde os indivíduos detêm o saber os demais somente 

ouvem. Portanto tem a finalidade de promover o crescimento pessoal e profissional, 

sendo as demais atribuições compreendidas como meios para alcançar os objetivos 

específicos. 

 Perrenoud18 descreve 10 competências profissionais para ensinar, dentre elas 

é interessante citar:  

 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem – Entendendo-se que a 

capacidade de ensinar bem é, sem dúvida, uma nova competência 

porque o ofício de professor, conforme nós a conhecemos, não tem 
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mais espaço nos dias atuais. Não há padronização nos educandos, no 

sentido de que cada aluno vivencia a aula em que está inserido de 

diferentes formas. Conceber e criar situações de aprendizagem é uma 

nova ferramenta à disposição do educador de forma a envolver, 

diferenciar e criar situações que se traduzam em objetivos de 

aprendizagem. 

2. Conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e as 

possibilidades dos educandos - Propiciando reflexões, desafios, 

intelectuais, conflitos sociocognitivos. 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação – 

Desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas simples de 

ensino mútuo, criando uma cultura de cooperação através de atitudes e 

da reflexão sobre a experiência. 

4. Envolver os educandos em suas aprendizagens e em seu trabalho – 

Suscitar o desejo de aprender, oferecer atividades opcionais de 

formação, negociar com os educandos regras e outros acertos e 

favorecer seus projetos pessoais. 

5. Trabalhar em Equipe – Motivar os educandos de forma a entenderem 

que ninguém se sente bem “sozinho no comando”. O trabalho em 

equipe favorece o enfrentamento e a análise em conjunto de situações 

complexas e a administração de crises e conflitos interpessoais. 

6. Utilizar novas tecnologias – As novas tecnologias da informação e da 

comunicação transformam as maneiras de se comunicar, de trabalhar, 

de decidir e de pensar. O professor precisa lançar mãos das novas 

tecnologias com objetivos educacionais. 

7. Administrar sua própria formação contínua – porque dessa forma 

estará garantida a atualização e o desenvolvimento de todas as demais 

competências. 

8. Utilizar novas tecnologias – porque a escola não pode ignorar que as 

crianças já nascem sob a égide do “click”, e certamente não aceitarão 

um modo de aprendizagem ultrapassado, pouco instigante e lento. As 

novas tecnologias da informação e da comunicação transformam as 

maneiras de se comunicar, de trabalhar, de decidir e de pensar. O 
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professor precisa lançar mãos das novas tecnologias com objetivos 

educacionais. 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão – Prevenir a 

violência na escola e fora dela, lutando contra os preconceitos e as 

discriminações sexuais, étnicas e sociais, incluído o chamado 

“bullying”; Participar da criação de regras de vida comum referente à 

disciplina na escola, às sanções e à apreciação da conduta; Analisar a 

relação pedagógica, a autoridade, a comunicação em aula, 

desenvolvendo o senso de responsabilidade, a solidariedade e o 

sentimento de justiça. 

10.  Administrar sua própria formação contínua – porque dessa forma 

estará garantida a atualização e o desenvolvimento de todas as demais 

competências, segundo Perrenoud. A escola não é um ambiente 

estável e por isso precisa que o professor esteja sempre preparado 

para lidar e intervir em todas as situações que ocorrerem. Se você não 

cuidar do seu próprio crescimento ninguém o fará por você. 

 

 1.4.1. Educação permanente em saúde 

 

 O Conselho Nacional de Saúde aprovou com a Portaria n. 198/GM/MS, de 13 

de fevereiro de 2004, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

proposta pelo Ministério da Saúde para ser a política de educação do SUS. A 

Educação Permanente em Saúde é uma atividade educativa de caráter contínuo, 

cujo eixo norteador é a transformação do processo de trabalho19.  Inicia-se da 

reflexão crítica sobre os problemas referentes à qualidade da assistência, 

assegurando a participação coletiva multiprofissional e interdisciplinar favorecendo a 

construção de novos conhecimentos e intercâmbio de vivências; representando o 

esforço de transformar a rede pública de saúde em um espaço de ensino-

aprendizagem no exercício do trabalho20.  

 A Educação Permanente em Saúde além de buscar a formação de um 

profissional crítico, capaz de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de levar 

em conta a realidade social para prestar uma assistência humana e de qualidade 

destina-se à transformação do modelo de atenção à saúde, fortalecendo a promoção 
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e prevenção de agravos no Sistema Único de Saúde, em especial o diabetes, 

oferecendo assistência integral e autonomia aos trabalhadores de saúde para a 

eficácia da pratica educativa20.  

 O interesse dos profissionais de saúde em adquirir conhecimentos favorece e 

execução de ações conjuntas e experiências inovadoras, levando a transformação 

da prática educativa, visando desenvolver habilidades tornando-os aptos a construir 

ações de saúde que conduzam os usuários a refletir sobre sua doença e auto 

gerenciar os cuidados requeridos por doenças crônicas como o diabetes mellitus 

(DM), de modo a promover nos mesmos um estado saudável21.  

 

 
 

1.5. Unidade Básica de Saúde Carandiru/URSI 

 

 A Unidade Básica de Saúde (UBS) Carandiru, situada à Rua José Jorge 

Pereira, 305 – Bairro Carandiru, na cidade de São Paulo oferece os serviços 

tradicionais de atenção básica (Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia, Odontologia) e 

também é referência nos seguintes serviços: Centro Especializado de Reabilitação 

(CERIII), Unidade Referência Saúde do Idoso (URSI), além dos serviços de coleta 

laboratorial especial. Esta UBS é referência de doze unidades tradicionais da Região 

Norte, Micro Região Vila Maria e Vila Guilherme da Cidade de São Paulo, sob 

gestão da Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM) 

Organização Social (OS1) a supervisão direta da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) e oferece aos usuários atendidos o Programa Automonitoramento Glicêmico. 

 Esta UBS ainda conta com a URSI, unidade de referência regional para o 

atendimento de doenças de maior complexidade e problemas específicos da 

população idosa em nível secundário de atenção é composta por equipe 

multidisciplinar: (3 geriatras, 2 fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogos, 2 terapeuta 

ocupacionais, 2 Enfermeiras, 1 nutricionista, 2 assistente sociais, 2 psicólogos, 3 

dentistas, 1 educador físico, 1 farmacêutico, 2 auxiliares de Enfermagem, 2 

auxiliares de consultorio dentário). Os objetivos gerais do trabalho desta equipe 

multiprofissional são: 

                                                             
1 O.S. Organizações. Sociais são entidades de interesse e de utilidade pública, associação sem fins lucrativos, 
surgidas da qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, nas atividades de ensino, pesquisa tecnológica, 
desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio-ambiente. 
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 - Auxiliar no envelhecimento ativo, promoção e proteção da saúde da pessoa 

idosa; Prevenção de doenças em idosos; 

 - Manutenção e melhoria da capacidade funcional dos idosos.  

 Os objetivos específicos são:  

 - Recuperar a saúde do idoso fragilizado nas diversas patologias (DM, 

hipertensão arterial sistêmica-HAS, etc);  

 - Desenvolver ações de assistência a doenças de maior complexidade 

(demência, depressão, doença de Parkinson) e a problemas específicos 

(instabilidade, quedas, alterações da marcha, perdas sensoriais, incontinência, 

polifagia);  

 - Reabilitar idosos com a capacidade funcional comprometida;  

 - Realizar atividades de referência e contra referência (UBS); desenvolver 

ações de promoção e proteção à saúde do idoso em sua área de abrangência, em 

conjunto com a atenção primária (Estratégia Saúde da Família, UBS, Núcleo de 

apoio saúde da família); 

 - Promover a socialização e integração do idoso na comunidade. 

Os idosos (pessoas com 60 anos ou mais) constituem 10% da população do 

município de São Paulo, totalizando 1.085.150 pessoas9. O fato mais marcante para 

as sociedades atuais é o processo de envelhecimento populacional observado em 

todos os continentes. O aumento do número de idosos, tanto proporcional quanto 

absoluto, está a impor mudanças profundas nos modos de pensar e viver a velhice 

na sociedade. 

Os critérios para participação do programa da URSI são pessoas com 60 

anos ou mais, residir na área de abrangência, presença de uma ou mais das 

seguintes doenças ou situações, quadros demenciais, depressão, Parkinson, 

Instabilidade, quedas e alterações da marcha, mobilidade reduzida, perdas 

sensoriais, incontinência urinária ou fecal, polifarmácia (5 ou mais medicações), 

sequelas de Acidente Vascular Cerebral, HAS, DM descompensados e Insuficiência 

Cardíaca Congestiva. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver e avaliar a intervenção de educação que permita a efetiva 

atuação de uma equipe multiprofissional no acompanhamento de pacientes 

diabéticos tipo 2 participantes do Programa AMG. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Utilizar as vivências e experiências de cada profissional da equipe na construção 

coletiva de estratégias educacionais em diabetes; 

 Estimular a integração e construção de saberes entre todos os profissionais de 

saúde; 

 Estimular a reflexão de cada membro sobre sua importância e responsabilidade 

no processo educativo em diabetes no Programa AMG ressaltando seu papel 

como agente multiplicador de conhecimento; 

 Incentivar a construção coletiva dos objetivos e metas a serem alcançados pela 

equipe; 

  Avaliar se há integração da equipe no planejamento e na realização das 

atividades propostas pela mesma. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

         A pesquisa-ação por muitos pesquisadores é considerada um método, uma 

estratégia de pesquisa que agrega vários métodos ou técnicas de pesquisa social, 

com os quais se estabelece uma estrutura coletiva, participativa e ativa ao nível da 

captação de informação22. 

         A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os participantes representativos 

da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo22.  

 A pesquisa-ação é um método de condução de pesquisa aplicada, orientada 

para elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções. 

Tem suas origens nos trabalhos de Kurt Lewin, em 194622, num contexto de pós-

guerra, dentro de uma abordagem de pesquisa experimental, de campo. A 

metodologia da pesquisa-ação, enquanto alternativa possível para analisar a sua 

prática, tem comoobjetivo principal pôr em foco alguns aspectos específicos da 

pesquisa-ação, para buscar mais coerência entre a opção proclamada e a prática 

que realizamos no enfrentamento dos desafios profissionais. 

 A pesquisa-ação não se trata apenas de um método de investigação, mas 

também uma estratégia de conhecimento teórico-prático, contribuindo para uma 

prática mais consciente e coerente, somando esforços para a sua necessária 

transformação.  Consiste no relacionamento de dois tipos de objetivos22.    

a) Objetivo prático: para o melhor equacionamento possível do problema 

considerado como central na pesquisa, com o levantamento de soluções e 

proposta de ações correspondentes às soluções para auxiliar o agente na 

sua atividade transformadora. 

b) Objetivo de conhecimento: obter informações que seriam de difícil acesso 

por meio de outros procedimentos, aumentar nosso conhecimento de 

determinadas situações (reivindicações, representações, capacidades de 

ação ou de mobilização, etc.).Thiollent22 ainda afirma que uma pesquisa-

ação requer cultura política “aberta”, pois para este tipo de pesquisa não 

pode haver dogmatismos e os resultados não podem ser usados para fins 

particulares, pois este não é o propósito. Os objetivos da pesquisa devem 

ser objeto de negociação entre os autores que participam da mesma. 
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            Em relação à pesquisa participante, o autor afirma que toda pesquisa-ação 

tem este caráter e, portanto, toda pesquisa-ação acaba sendo um tipo de pesquisa 

participante. “Quanto à participação, a pesquisa-ação requer legitimidade dos 

diferentes atores e convergência de interesses, inclusive nas organizações, ao 

passo que a pesquisa participante lida com situações de contestação de legitimidade 

do poder vigente22.  

            Segundo Thiollent22 a pesquisa-ação é possível quando existem elementos 

como: iniciativa de pesquisa por parte do grupo; quando há autonomia dos atores na 

definição dos objetivos; todos os grupos envolvidos são chamados à participação; 

quando há liberdade de expressão; os grupos são informados dos resultados; as 

ações são negociadas. Desta forma, “a realização de uma pesquisa-ação é facilitada 

nas organizações de cultura democrática”22. 

            A pesquisa-ação tem um caráter interrogativo-crítica: interrogativo porque o 

questionamento tem papel de destaque e crítica porque não aceita explicações 

espontâneas. Por outro lado, ela não aceita soluções prontas. Ela tem uma 

perspectiva crítica e instrumental, visto que desencadeia argumentações e 

instrumental no sentido de resolver problemas da “razão prática”. Segundo o autor 

“não se pretende resolver conflitos sociais fundamentais que não têm soluções no 

espaço ou no tempo de uma pesquisa localizada”22. O importante é que se possam 

encontrar soluções passíveis de serem executadas. 

 Thiollent22 faz uma crítica às pesquisas que não passam de coleção de dados 

sem valor algum. Neste sentido, diz o autor que a cientificidade e objetividade 

pretendida na pesquisa-ação não têm o mesmo caráter que nas pesquisas de cunho 

positivista. Na pesquisa-ação é importante que “os pesquisadores e os demais 

participantes cheguem a aceitar como resultados as informações que se revelam 

mais adequadas tanto do ponto de vista teórico como do prático”22.  

 Portanto propõe-se na pesquisa-ação: a colocação dos problemas a serem 

estudados conjuntamente por pesquisadores e participantes; explicações ou 

soluções apresentadas pelos pesquisadores e que são submetidas à discussão 

entre os participantes; deliberações relativas à escolha dos meios de ação a serem 

implementados; avaliações dos resultados da pesquisa e da corresponde ação 

desencadeadas problemas devem ser resolvidos sem parcialidade22. 
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Este estudo foi desenvolvido com base nos princípios da pesquisa-ação, em 

que observações no ambiente de trabalho geraram o estímulo para propor 

mudanças e novos rumos à prática profissional. Pressupôs ainda uma construção 

coletiva das propostas e metas de mudanças e ou avanços no trabalho em equipe 

multiprofissional dentro do Programa Automonitoramento Glicêmico. 

Nesse sentido, optamos pelas abordagens qualitativa e quantitativa. A análise 

quantitativa teve o intuito de avaliar o posicionamento dos profissionais de saúde, 

sobre os diversos aspectos envolvidos no trabalho multiprofissional e seu impacto no 

Programa AMG. Além disso, foram obtidos dados pela aplicação de pré-testes e 

pós-testes que avaliaram o domínio de conhecimentos cognitivos sobre DM e o 

Programa AMG.  

A avaliação qualitativa foi composta pelo campo aberto do Instrumento de 

Percepção onde constaram comentários e sugestões dos profissionais de saúde 

envolvidos no Programa AMG, complementando a análise quantitativa. Fez parte 

desta análise qualitativa também as justificativas e comentários escritos realizados 

pelos participantes na dinâmica de imagens.  Para a avaliação qualitativa destes 

dados foi realizada a análise de conteúdo temático23. 

 

 

 

3.1. Local de Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Carandiru, 

situada à Rua José Jorge Pereira, 330 – Bairro Carandiru, na cidade de São Paulo. 

Esta unidade oferece os serviços tradicionais de atenção básica (Clínica Geral, 

Pediatria, Ginecologia, Odontologia) e também é referência nos seguintes serviços: 

Centro Especializado de Reabilitação (CERIII), Unidade Referência Saúde do Idoso 

(URSI), além dos serviços de coleta laboratorial especial. Esta UBS é referência de 

doze unidades tradicionais da Região Norte, Micro Região Vila Maria e Vila 

Guilherme da Cidade de São Paulo, sob gestão da Sociedade Paulista de Medicina 

(SPDM) Organização Social (OS) com a supervisão direta da Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS). 
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3.2.  Sujeitos da Pesquisa 

 

Fizeram parte desta pesquisa 10 profissionais de nível superior que compõem 

a equipe da URSI da UBS Carandiru, relacionados diretamente à assistência do 

grupo participante do Programa AMG. São eles: um geriatra, duas enfermeiras, uma 

farmacêutica, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, uma nutricionista, um 

assistente social, uma fonoaudióloga, um fisioterapeuta.  

 

3.2.1. Critérios de Inclusão 

 

Participaram os profissionais de nível superior pertencentes à URSI que 

concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

A), independentemente do tempo de trabalho no local.  

 

3.2.2. Critérios de Exclusão 

 

Colaboradores não pertencentes à UBS/URSI-Carandiru e aqueles que não 

expressaram desejo de participar deste projeto. 

 

 

3.3.  Aspectos Éticos 

 

A todos os dados obtidos no trabalho, foi garantida a confidencialidade. O 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(Número do Protocolo: Anexo I). Este Comitê é regido por seu Regulamento Interno, 

pelo Regimento dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP’s da PUC-SP) e pela 

Resolução do Conselho Nacional da Saúde (CNS) no370, de 8 de março de 2007. 

Além disso, o estudo teve autorização prévia da Superintendência da Organização 

Social SPDM - Micro região Vila Maria e Vila Guilherme. O projeto inicial também foi 

aprovado pela gerência OS/SPDM Vila Maria/Guilherme da UBS CARANDIRU 

(Anexo II). 
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Os colaboradores da pesquisa assinaram o TCLE (Apêndice A), previamente 

aprovado pelo Comitê supracitado e sua identidade foi mantida em sigilo. Cada 

colaborador, ao final, foi informado dos resultados, com as devidas propostas de 

contribuição para melhora do serviço. 

 

3.4.  Metodologia  

 

A equipe que compõe a URSI Carandiru já adota uma rotina de reuniões 

organizadas da seguinte forma: reunião mensal na presença dos pacientes 

atendidos no Programa AMG com o enfoque em diabetes com método lúdico-

pedagógico e uma reunião quinzenal exclusiva dos profissionais da URSI em que 

são discutidos os casos dos pacientes que demandam maior atenção, porém não 

exclusivos do Programa AMG.  

O presente estudo propôs a introdução de uma reunião semanal, com 

duração de uma hora, também exclusiva dos profissionais da UBS/URSI, porém com 

o objetivo de criar um ambiente e momento para a reflexão do trabalho em equipe e 

planejamento de ações educativas em diabetes. O agendamento das reuniões 

ocorreu de forma organizada. As reuniões foram realizadas com participação de toda 

a equipe multiprofissional. A proposta consistiu em alguns encontros, que foram 

realizados na UBS CARANDIRU. Dinâmicas de Grupo foram utilizadas para integrar 

e reunir pessoas em prol de uma atividade com o objetivo de atualizar 

conhecimentos, confraternizar e aumentar a integração da equipe e preparar seus 

membros para os desafios constantes da profissão.   

Foram realizadas oito reuniões, com as seguintes dinâmicas: 

 

 

 

 

1º Encontro: Apresentação do projeto e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido 

Nesta primeira etapa foi realizada a apresentação da proposta de trabalho 

coletivo e assinatura dos TCLE (Apêndice A). Neste mesmo encontro cada 
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participante escolheu aleatoriamente um envelope que continha o desenho de uma 

fruta, que seria usado como símbolo de representação individual, no intuito de deixá-

lo mais a vontade para responder as questões que o envolveriam no projeto. Este 

símbolo foi mantido em todas as atividades e ou instrumentos em que seria 

interessante associar as respostas do mesmo indivíduo, visando acompanhar sua 

participação durante o projeto, mas garantindo o anonimato. Uma colaboradora 

(secretária da UBS) não participante do projeto ficou de posse de uma lista dos 

voluntários e respectivos símbolos, caso fosse necessária para futura identificação 

dos mesmos.  

 

2º Encontro: Aplicação do Instrumento de Percepção 

Nesta reunião os participantes voluntários responderam o instrumento de 

percepção (Apêndice B).  

Este instrumento foi elaborado com base em Moraes, et. al.24e no 

Teamstepps Teamwork Perceptions Questionnarie (T-TPQ)25. A construção do 

instrumento de percepção (Apêndice B) incluiu quatro etapas:  

 

a) Determinação das dimensões a serem investigadas: trata-se da identificação dos 

aspectos considerados relevantes para avaliar a atuação da equipe URSI no 

Programa AMG. Foram definidas 6 dimensões a serem avaliadas: Estrutura da 

Equipe, Chefia, Atuação da Equipe, Apoio Mútuo, Comunicação e Programa 

Automonitoramento Glicêmico. 

b) Determinação das asserções: trata-se da realização de afirmações sobre uma 

dimensão pré-determinada. A afirmação pode ser positiva (por exemplo, ”A 

equipe resolve seus conflitos mesmo quando estes conflitos se tornam 

pessoais”) ou negativa (por exemplo, “Não há comunicação entre os diferentes 

membros da equipe”). Associa-se à escala atitudinal de concordância plena à 

discordância plena, com termos intermediários, inclinado a concordar e inclinado 

a discordar, uma escala numérica de intervalo constante, que, neste caso foi de 

5, 4, 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, 4, 5 (tabela 1), dependendo do fato da asserção ser 

positiva ou negativa ao resultado esperado no projeto, visando possibilitar a 

aplicação de estatística paramétrica, cálculo das médias e coeficiente de 

correlação linear (r). Foram definidas 40 asserções a serem avaliadas; 
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TABELA 1 - Pontuação por nível de satisfação 

Nível de Satisfação Escala de Pontuação 

 Asserções Positivas Asserções Negativas 

CP – concordo 

plenamente 
5 1 

C – concordar 4 2 

I – indiferente 3 3 

D - inclinado a discordar 2 4 

DP - discordo plenamente 1 5 

 

c)  Desenvolvimento do instrumento de percepção propriamente dito: trata-se de 

um documento impresso para levantamento de coleta dos dados, constituído de 

página de rosto, com as instruções para o respondente, e corpo, que dispõe, 

aleatoriamente, as várias asserções envolvendo as dimensões pesquisadas. 

Além disso, há um complemento, um campo aberto permitindo comentários 

sobre o assunto na última página do instrumento (Apêndice B). O mesmo foi 

desenvolvido com base na literatura indexada24, 25. 

d) Análise do conteúdo do instrumento de percepção: visa assegurar que as 

dimensões escolhidas refletem os aspectos relevantes a serem avaliados e que 

a fraseologia usada nas asserções, decorrentes das dimensões, será compatível 

com a linguagem dos respondentes. Esta análise foi realizada buscando-se 

consenso com profissionais familiarizados com o tema e com o público alvo.  

e)  Aplicação do instrumento de percepção: 

O instrumento foi aplicado aos 10 voluntários da seguinte forma: 

Os respondentes foram orientados oralmente pelo pesquisador a respeito das 

explicações necessárias e ainda através das informações contidas na folha de rosto 

do instrumento. Onde foram dadas as seguintes orientações: 

 Os respondentes tiveram o tempo que acharam necessário para responder ao 

instrumento; 

 Os respondentes não deveriam deixar de se posicionar em relação a nenhuma 

asserção; 
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 Os respondentes tiveram total liberdade para esclarecerem dúvidas durante o 

preenchimento do instrumento; 

 A participação no projeto, respondendo o instrumento, foi voluntária e os 

respondentes não precisaram se identificar, garantindo o sigilo durante o 

processo, de forma que o respondente não ficasse receoso para dar sua opinião. 

Os instrumentos de percepção foram identificados apenas com os símbolos das 

frutas (correspondentes a cada participante) e ao término do preenchimento 

cada voluntário depositou seu instrumento em uma urna. Vale ressaltar que o 

executor desta pesquisa não teve contato com estes instrumentos durante a 

reunião. 

3º Encontro: Reflexão sobre a atuação de cada profissional e da equipe 

(Dinâmica de Imagens) 

 Nesta reunião os participantes da pesquisa se acomodaram nas cadeiras que 

estavam dispostas lado a lado em duas fileiras de forma que todos tivessem acesso 

visual para a parede a sua frente, onde estavam afixadas imagens coloridas. Cada 

imagem estava identificada por um número, em uma sequência de 01 a 08. As 

imagens correspondiam a situações de trabalho coletivo, trabalho individual, com 

rotinas de trabalho setorizados, situações de apoio mutuo e situação equilíbrio 

emocional. Foi então, distribuída para cada indivíduo uma folha com espaço para 

identificação da sua fruta correspondente (conforme acordo estabelecido 

anteriormente, para manter o anonimato), contendo três questões: 

1) Ao refletir sobre seu trabalho ou atuação nesta UBS com qual foto você se 

identifica? Justifique. 

2) Ao refletir sobre seu trabalho ou atuação no seu setor com qual foto você se 

identifica? Justifique. 

3) Ao refletir sobre seu trabalho ou atuação no programa AMG com qual foto 

você se identifica? Justifique.  

 Após esta etapa, todos puderam expressar suas opiniões e impressões a 

respeito de cada questão, com um tempo médio 10 minutos para cada questão. 

Logo após o processo realizado os participantes colocaram o papel contendo suas 

respostas em uma urna que ficava no lado oposto da sala, com o cuidado para não 

ser revelada a sua identidade. No final desta dinâmica as anotações foram 
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cuidadosamente embaralhadas e em voz alta foram lidas por um voluntario da 

equipe. Todas as imagens escolhidas (conforme numeração) foram compiladas e os 

dados foram utilizados para elaboração de gráficos. As justificativas das escolhas 

pelas imagens foram analisadas por análise temática. 

 

4º Encontro: Avaliação dos conhecimentos sobre DM tipo 2 e Programa AMG 

(pré-teste) 

 Neste encontro os profissionais foram submetidos a um pré-teste (Apêndice 

D) contento 10 questões fechadas, com 5 alternativas, sobre DM tipo 2 e o 

Programa AMG. As folhas de respostas também foram identificadas pelos símbolos 

de frutas e foram entregues aos participantes pela colaboradora (secretaria da UBS) 

não participante do projeto. Desta forma tentou-se criar um ambiente em que os 

voluntários se sentissem bem a vontade para evitar qualquer preocupação quanto a 

sua avaliação e possíveis erros em suas respostas. Ao término do preenchimento 

todos depositaram seus testes em uma urna. 

 

5º Encontro: Atualizando conhecimentos sobre DM tipo 2 e Programa AMG 

(Dinâmica dos balões) 

Com o objetivo de atualizar os conhecimentos e esclarecer as dúvidas 

originadas no pré-teste os participantes foram convidados a participar de uma 

dinâmica com auxílio de balões infláveis contendo no seu interior diversas perguntas 

sobre a etiologia, diagnóstico, tratamento e conduta no DM tipo 2 e o Programa 

AMG. 

 A dinâmica ocorreu da seguinte forma: cada membro escolheu um balão que 

se encontrava depositado uma caixa de papelão no centro da sala. Ao som de uma 

música, os participantes foram orientados a trocar os balões entre si até que a 

música fosse interrompida.  Em seguida cada um foi orientado a estourar o balão, ler 

a pergunta e de acordo com seus conhecimentos prévios responder. Após a sua 

fala, foi aberta a participação de todos na resolução e ou complementação da 

questão, e assim, um a um, membro a membro interagiram na construção das 

respostas. Durante todo o tempo da dinâmica estiveram a disposição do grupo 

materiais didáticos (Protocolos do Programa AMG/ diretrizes do SBD) para consulta 

dos temas abordados.  
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6º Encontro: Avaliação dos conhecimentos sobre DM tipo 2 e Programa AMG 

(pós-teste) 

Na semana seguinte à dinâmica dos balões os participantes foram 

submetidos a um pós-teste que consistiu em 10 perguntas de múltiplas escolhas 

com 5 alternativas (Apêndice E), abrangendo os mesmos temas sobre  DM tipo 2 e 

programa AMG do pré-teste, porém perguntas diferentes. As folhas de respostas do 

pós-teste também foram identificadas pelos símbolos de frutas e cada participante 

depositou-a na urna ao término do preenchimento, mantendo assim o sigilo da 

identidade de cada colaborador. 

 

7º Encontro: Devolutiva dos resultados dos instrumentos de avaliação e 

percepção. Construção coletiva dos objetivos, metas e ações a serem 

desenvolvidos pela equipe URSI no programa AMG. 

 Neste encontro foi realizada uma etapa de extrema importância para o 

presente trabalho. Os participantes receberam seus resultados individualizados dos 

pré e pós-testes (acompanhados dos respectivos gabaritos), podendo avaliar sua 

evolução após as dinâmicas em grupo. Foram apresentados aos participantes os 

gráficos referentes aos resultados coletivos do Instrumento de Percepção, ilustrando 

quais as dimensões e asserções foram avaliadas negativamente pelo grupo. Este 

momento foi essencial para a autoavaliação dos participantes assim como para 

considerações sobre a atuação da equipe como um todo. 

 O contato com esses resultados gerou espontaneamente uma discussão 

entre os participantes, que foi estimulada pelo proponente do projeto a se tornar uma 

tempestade de ideias, de forma a elaborarem coletivamente uma lista de fatores que 

influenciam no insucesso ou na falta de adesão do paciente ao tratamento e ao 

Programa AMG, assim como metas para solucionar estes fatores. Um voluntário da 

equipe se propôs a organizar as sugestões anotando as ideias manifestadas em um 

flipchart para que fossem concretizadas em ações e aplicadas nesta UBS pela 

equipe multiprofissional da URSI. No final desta reunião, as diferentes ações foram 

distribuídas em um cronograma de execução de 1 mês. 
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8º Encontro: Avaliação da atuação da equipe no planejamento coletivo e na 

execução das ações. 

Ao final das ações desenvolvidas, a equipe se reuniu e cada participante foi 

convidado a expor os aspectos positivos, negativos e fragilidades das ações 

desenvolvidas, assim como uma avaliação global de todas as dinâmicas 

desenvolvidas no presente projeto. 

 

 

3.5.  Análise de Dados 

 

3.5.1 Análise dos dados quantitativos 

 

 Para os cálculos das etapas descritas abaixo, atribuiu-se o valor para cada 

asserção, em cada instrumento de percepção, de acordo com o gabarito pré-definido 

(Apêndice C). Vale lembrar que para a elaboração deste gabarito associou-se à 

escala atitudinal de concordância plena à discordância plena, com termos 

intermediários, inclinado a concordar e inclinado a discordar, uma escala numérica 

de intervalo constante, que, neste caso foi de 5, 4, 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, 4, 5, 

dependendo do fato da asserção ser positiva ou negativa ao resultado esperado no 

projeto. 

 

Validação das Asserções: A análise de validade das asserções foi realizada 

através do cálculo do coeficiente de correlação (r) para cada asserção, obtido 

através da fórmula 1 a seguir: 

Fonte:Likert,(1967) 
26 

 Onde: x = pontuação na asserção, por respondente. 

r= 

xy 

(x)(y)   

N 

x2
 

(x)2
 

N 

y2
 

(y)2
 

N 
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 y = total de pontos no instrumento, por respondente. 
         N = número de respondentes (tamanho da amostra).  
 

É importante ressaltar que o valor de corte recomendado para o cálculo da 

correlação linear envolvendo a pontuação na asserção e o total de pontos no 

instrumento, por respondente, é de r 0,3026. Baseando-se na tabela 2, foram 

aceitas correlações positivas no intervalo de moderada à alta correlação, tendo em 

vista que a medição de percepções não necessita do rigor estatístico de se ter 

perfeita correlação entre as variáveis envolvidas. 

TABELA 2 - Valores da medida de correlação e 

respectiva interpretação 

R Correlação 

0,0 até 0,30 Baixa  

0,30 até 0,70 Moderada 

0,70 até 1,00 Alta 

Fonte:Likert,(1967)
26 

 

Análise da Confiabilidade do Instrumento de Percepção: 

A forma mais direta para se verificar a confiabilidade de um instrumento é 

aplicá-lo a um grupo de pessoas, esperar um período de tempo, e então reaplicá-lo 

ao mesmo grupo. O coeficiente de correlação envolvendo o total de pontos por 

respondente entre a primeira e a segunda aplicação, é conhecido como coeficiente 

de confiabilidade e o procedimento utilizado chama-se método do teste-reteste27. Na 

presente investigação foi utilizado o método split-half (divisão ao meio), conforme 

descrito por Ritz28, que implica em administrar o instrumento ao grupo uma só vez e 

computar, para cada respondente, a soma dos pontos das asserções ímpares (X), e, 

separadamente, a soma dos pontos das asserções pares (Y), procedendo-se, a 

seguir, ao cálculo do coeficiente de correlação linear entre os valores mencionados 

envolvendo todas as pessoas do grupo pesquisado (Fórmula 1).  

No caso do método split-half a correlação entre os escores das metades deve 

ser corrigida por meio da fórmula de Sperman-Brown27. Essa correção torna-se 

necessária tendo em vista que a correlação se baseia somente em metade das 

asserções e o número de asserções afetas o resultado obtido na correlação29. Na 

sequência calculou-se então o coeficiente de confiabilidade do instrumento através 
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da fórmula corrigida de Sperman-Brown (Fórmula 2), objetivando-se verificar com 

este teste se, ao participar deste processo num outro momento, a pessoa receberia 

a mesma pontuação. O valor de R deve ser maior ou igual a 0,80 para ser 

considerado satisfatório (valor recomendado na literatura26). O coeficiente de 

confiabilidade final maior ou igual a 0,80 indicará assim que o instrumento é 

satisfatório quanto ao quesito confiabilidade, ou seja, o mesmo grupo responderia da 

mesma forma ao mesmo instrumento ao longo de um determinado período de 

tempo. 

Fórmula 2 corrigida de Spearman-Brown28 

 

 

Onde: x = soma dos pontos das asserções ímpares, por respondente. 

 y = soma dos pontos das asserções ímpares, por respondente. 

 

Médias das Asserções: 

Foram calculadas as médias e desvios padrões das asserções, somando-se 

as pontuações obtidas em cada asserção validada e dividindo pelo total dos 

respondentes. 

 

Médias das Dimensões: 

A média das dimensões é a média das asserções que compõem aquela 

dimensão.  

 

Construção e interpretação gráfica 

Os gráficos foram elaborados com as médias atitudinais distribuídas por 

intervalos. Como as pontuações das asserções, neste caso, podem assumir 

intervalos de 1 a 5, cada gráfico foi dividido em 3 áreas, denominadas de zonas. Os 

aspectos negativos foram ilustrados pelas pontuações mais baixas, então, quanto 

menor a pontuação, mais crítica é a situação, desta forma tem-se o intervalo das 

Médias: 

1,0 - 2,3: zona de perigo (área vermelha) 

2,4 - 3,7: zona de alerta (área amarela) 

3,8 - 5,00: zona de conforto (área verde) 

R = 
2rXY 

1 + rXY 
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3.5.2. Análise dos dados qualitativos 

 

Estes dados foram obtidos pelos comentários e/ou opiniões descritos no 

campo aberto do Instrumento de Percepção (2a reunião) e nas justificativas descritas 

pelos participantes na dinâmica das fotografias (3a reunião). Estes dados qualitativos 

ajudaram a complementar e/ou ilustrar os dados quantitativos e foram analisados por 

análise temática. A análise de conteúdo é um instrumento de pesquisa científica com 

múltiplas aplicações, os procedimentos utilizados podem variar em função dos 

objetivos da pesquisa, sejam quais forem as possibilidades. Através da análise 

categorial considera a totalidade do texto na análise passando por um crivo de 

classificação e de quantificação. É um método que permite a classificação dos 

elementos de significação da mensagem23.  

No presente trabalho a análise temática foi realizada apenas com os 

comentários realizados pelos voluntários na dinâmica das imagens já que a ausência 

de comentários no campo aberto do Instrumento de Percepção não possibilitou a 

avaliação dos mesmos. A análise temática incluiu a identificação dos comentários e 

argumentos, seguida pela definição das principais categorias. 

 



46 

 

4. RESULTADOS 

 

1º Encontro: Apresentação do projeto e assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido 

 

Como resultado, neste primeiro encontro, se candidataram 10 dos 13 

profissionais URSI/UBS Carandiru, que se propuseram como voluntários a participar 

do presente estudo, onde foi realizada a assinatura do TCLE e definidos os demais 

encontros bem como, o tempo de disponibilidade e de participação de todos 

caracterizando assim, a construção coletiva de metas e ações. 

 

2º Encontro: Aplicação do Instrumento de Percepção 

 

Validação das Asserções e dimensões, cálculo das médias, desvio padrão e 

coeficiente de correlação: 

Após a análise dos dados do Instrumento de Percepção (Apêndice F) e 

cálculo do coeficiente de correlação (tabela 3), 9 das 40 asserções não foram 

validadas, ou seja, as correlações entre pontuação nestas asserções e pontuação 

no instrumento todo foram extremamente baixas (r < 0,30) nas asserções 1, 5, 13, 

25, 26, 37 e 38, sendo inclusive negativas nas asserções 2 e 35. Estas asserções 

foram, portanto, desconsideradas do cômputo final. As asserções não validadas 

podem ser utilizadas para confirmar ou justificar aquelas validadas. Por exemplo, 

uma asserção que apresente média alta e que não foi validada pode orientar na 

busca de soluções de outra asserção que tenha sido validada. No total, 31 das 40 

asserções foram validadas após esta etapa. 

Foram calculadas também a média e desvio padrão de cada asserção (tabela 

3). Já as médias das dimensões foram calculadas considerando apenas as 

asserções validadas de cada dimensão (tabela 4). 
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TABELA 3 – Validação das asserções e seus respectivos valores de média e coeficiente de 

correlação 

ASSERÇÕES DA DIMENSÃO "ESTRUTURA DA 

EQUIPE" 
MÉDIA 

DESVIO 

PADRÃO 
r VALIDAÇÃO 

1. As competências da equipe se sobrepõem o 

suficiente para que o trabalho possa ser 

compartilhado quando necessário. 

4,6 1,2 0,02 
NÃO 

VALIDADA 

2. Os membros da equipe são responsabilizados 

por suas ações. 
4,7 0,9 -0,21 

NÃO 

VALIDADA 

3.     Os membros da equipe compartilham 

informações que permitem oportuna decisão pela 

equipe direta de assistência ao paciente. 

4,2 1,2 0,57  

4.     Meu setor faz uso eficiente de recursos 

(equipamentos, informações, etc). 
4,5 0,7 0,78  

5.     Cada membro da equipe entende suas 

funções e responsabilidades. 
4,5 0,7 0,15 

NÃO 

VALIDADA 

6.     Meu setor tem objetivos claramente 

articulados. 
4,0 0,9 0,58  

7.     Minha equipe trabalha a um nível elevado de 

eficiência.(avaliação da equipe) 
4,1 1,0 0,68  

MÉDIA DA DIMENSÃO "ESTRUTURA DA 

EQUIPE" 
4,2    

ASSERÇÕES DA DIMENSÃO "CHEFIA" MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
r VALIDAÇÃO 

8.  Meu gerente/supervisor considera a opinião da 

equipe na tomada de decisões sobre o atendimento 

ao paciente. 

4,2 0,9 0,89  

9. Meu gerente/supervisor fornece oportunidades 

para discutir o desempenho da equipe depois de 

um evento ou situação. 

4,0 1,2 0,81  

10. Meu gerente/supervisor demora para se 

encontrar com a equipe para desenvolver um plano 

de assistência ao paciente. 

4,1 1,0 0,33  

11. Meu gerente/supervisor assegura que os 

recursos adequados estejam disponíveis 

(equipamentos, informações, etc). 

4,7 0,5 0,41  

12. Meu gerente/supervisor resolve conflitos com 

sucesso. 
4,2 0,9 0,87  

13. Meu gerente/supervisor exige comportamento 

adequado da equipe. 
4,8 0,4 0,07 

NÃO 

VALIDADA 

14. Meu gerente/supervisor garante que a equipe 

esteja ciente de quaisquer situações ou mudanças 

que possam afetar o atendimento ao paciente. 

4,4 1,1 0,81  

MÉDIA DA DIMENSÃO "CHEFIA" 4,3    
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TABELA 3 (CONTINUAÇÃO) – Validação das asserções e seus respectivos valores de 

média e coeficiente de correlação 

ASSERÇÕESDA DIMENSÃO "ATUAÇÃO DA 

EQUIPE" 
MÉDIA 

DESVIO 

PADRÃO 
r VALIDAÇÃO 

15. A equipe efetivamente antecipa as 

necessidades do outro. 
3,8 1,0 0,95  

16. Os membros da equipe monitoram o seu 

desempenho. 
3,7 1,2 0,67  

17. Os membros da equipe trocam informações 

relevantes assim que estejam disponíveis. 
4,1 1,0 0,89  

18. A equipe não compartilha informação sobre 

potenciais complicações ou situações adversas. 
4,4 0,2 0,65  

19. A equipe se reúne para reavaliar as metas de 

atendimento ao paciente, quando os aspectos da 

situação mudam. 

3,9 0,2 0,90  

20. A equipe corrige os erros uns dos outros para 

garantir que os procedimentos sejam seguidos 

corretamente. 

4,1 0,9 0,85  

MÉDIA DA DIMENSÃO "ATUAÇÃO DA EQUIPE" 4,0    

ASSERÇÕES DA DIMENSÃO "APOIO MÚTUO" MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
r VALIDAÇÃO 

21. Os membros da equipe se ajudam quando há 

sobrecarga de trabalho. 
4,5 1,0 0,79  

22.     Não me sinto a vontade para solicitar ajuda 

de outro membro da equipe quando me sinto 

sobrecarregado. 

4,2 1,2 0,75  

23.     Um membro da equipe adverte outro sobre 

situações potencialmente perigosas. 
4,4 0,5 0,79  

24.     O feedback entre a equipe é fornecido de 

maneira que promove interações positivas e gere 

mudanças futuras. 

4,1 0,9 0,86  

25.     A equipe advoga para os pacientes, mesmo 

quando suas opiniões conflitam com de um 

membro superior da equipe. 

2,8 0,9 0,13 
NÃO 

VALIDADA 

26. Quando a equipe tem preocupação com a 

segurança do paciente, eles desafiam os outros 

até que tenham certeza de que sua preocupação 

foi ouvida. 

2,9 1,2 0,02 
NÃO 

VALIDADA 

27.  A equipe resolve seus conflitos, mesmo 

quando os conflitos se tornaram pessoais. 
3,9 1,1 0,81  

MÉDIA DA DIMENSÃO "APOIO MÚTUO" 4,2    

TABELA 3 (CONTINUAÇÃO) – Validação das asserções e seus respectivos valores de 

média e coeficiente de correlação 
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ASSERÇÕES DA DIMENSÃO "COMUNICAÇÃO" MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
r VALIDAÇÃO 

28. Informações sobre o atendimento ao paciente 

são explicadas aos pacientes e seus familiares em 

termos leigos. 

4,5 0,7 0,53  

29. A equipe não compartilha informações 

relevantes em tempo hábil. 
3,8 1,1 0,87  

30. Quando se comunica com os pacientes, a 

equipe proporciona tempo suficiente para que os 

mesmos façam perguntas. 

4,3 0,8 0,71  

31.  A equipe usa terminologia comum ao se 

comunicar uns com os outros. 
4,0 1,2 0,73  

32. A equipe verifica verbalmente as informações 

que recebem de outro. 
3,9 1,0 0,89  

33. A equipe segue um método padronizado de 

compartilhamento de informações. 
4,1 1,0 0,63  

34. A equipe buscar informações em todas as 

fontes disponíveis. 
4,1 1,1 0,63  

MÉDIA DA DIMENSÃO "COMUNICAÇÃO" 4,1    

ASSERÇÕES DA DIMENSÃO "PROGRAMA 

AUTOMONITORAMENTO GLICÊMICO" 
MÉDIA 

DESVIO 

PADRÃO 
r VALIDAÇÃO 

35. Eu não me sinto capacitado tecnicamente para 

orientar os pacientes atendidos pelo Programa 

AMG. 

3,7 1,3 -0,23 
NÃO 

VALIDADA 

36.  Existem programas de educação permanente 

para os profissionais desta UBS sobre o Programa 

AMG e diabetes. 

3,2 0,8 0,48  

37. Existem ações nesta UBS que fortalecem e/ou 

valorizam a atuação dos profissionais no Programa 

AMG. 

3,4 1,0 0,24 
NÃO 

VALIDADA 

38. Existe acompanhamento das ações realizadas 

no Programa AMG nesta UBS. 
3,6 0,8 0,01 

NÃO 

VALIDADA 

39. Existe avaliação sistemática das ações 

realizadas no Programa AMG nesta UBS. 
3,3 0,9 0,38  

40. A equipe trabalha de forma integrada no 

atendimento aos pacientes no Programa AMG. 
3,4 1,0 0,50  

MÉDIA DA DIMENSÃO "PROGRAMA 

AUTOMONITORAMENTO GLICÊMICO" 
3,3    

TABELA 4 – Médias das Dimensões 

DIMENSÃO MÉDIA 

Chefia 4,3 
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Estrutura da Equipe 4,2 

Apoio Mútuo  4,2 

Comunicação 4,1 

Atuação da Equipe 4,0 

Programa Automonitoramento Glicêmico 3,3 

 

Considerando as 6 dimensões avaliadas pelos profissionais da UBS 

Carandiru (Estrutura da Equipe, Chefia, Atuação da Equipe, Apoio Mútuo, 

Comunicação e Programa Automonitoramento Glicêmico) foi possível observar que 

nas dimensões “Estrutura da Equipe” (gráfico 1), “Chefia” (gráfico 2), “Atuação da 

Equipe (gráfico 3) e  “Comunicação” (gráfico 4) todas as asserções tiveram média no 

intervalo de conforto (zona verde), demonstrando que pela opinião dos profissionais 

estes aspectos avaliados não apresentam problemas e/ou necessidade de atenção 

por parte da equipe. 

Já a dimensão “Apoio Mútuo” (gráfico 5) apresentou duas asserções com 

médias no intervalo de alerta (zona amarela), porém não validadas após o cálculo do 

coeficiente de correlação, sendo elas “A equipe advoga para os pacientes, mesmo 

quando suas opiniões conflitam com de um membro superior da equipe” (média = 

2,8) e “Quando a equipe tem preocupação com a segurança do paciente, eles 

desafiam os outros até que tenham certeza de que sua preocupação foi ouvida” 

(média = 2,9).  

A dimensão “Programa Automonitoramento Glicêmico” (gráfico 6) foi a que 

obteve pior avaliação, apresentando 5 das suas 6 asserções no intervalo de alerta 

(zona amarela) e 3 delas não validadas. 

 As dimensões que apresentaram asserções no intervalo de alerta demandam 

reflexão e propostas de melhorias pela própria equipe da UBS Carandiru. 

A dimensão que apresentou maior média foi “Chefia” (média = 4,3) enquanto 

que a com pior média foi da dimensão “Programa Automonitoramento Glicêmico” 

(média = 3,3) sendo esta a única dimensão que permaneceu na zona de alerta (zona 

amarela) (gráfico 7). 
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Gráfico 1: Perfil atitudinal dos respondentes para as asserções da dimensão “Estrutura da 

Equipe” 

 

 *Asserções 1,2 e 5 não foram validadas. 
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Gráfico 2: Perfil atitudinal dos respondentes para as asserções da dimensão “Chefia” 

 

*Asserção13 não foi validada. 
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Gráfico 3: Perfil atitudinal dos respondentes para as asserções da dimensão 

“Atuação da Equipe” 

 

 

 

 



54 

 

Gráfico 4: Perfil atitudinal dos respondentes para as asserções da dimensão 

“Comunicação” 
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34. A equipe buscar informações em todas as fontes

disponíveis.

33. A equipe segue um método padronizado de

compartilhamento de informações.

32. A equipe verifica verbalmente as informações que

recebem de outro.

31.  A equipe usa terminologia comum ao se comunicar

uns com os outros.

30. Quando se comunica com os pacientes, a equipe

proporciona tempo suficiente para que os mesmos façam

perguntas.

29. A equipe não compartilha informações relevantes em

tempo hábil.

28. Informações sobre o atendimento ao paciente são

explicadas aos pacientes e seus familiares em termos

leigos.

Média
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Gráfico 5: Perfil atitudinal dos respondentes para as asserções da dimensão “Apoio 

Mútuo” 

 

*Asserções 25 e 26 não foram validadas. 
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27.  A equipe resolve seus conflitos, mesmo quando os  
conflitos se tornarampessoais. 

26. Quando a equipe tem preocupação com a segurança 
do paciente, eles desafiam os outros até que tenham  

certeza de que sua preocupação foi ouvida.* 

25.     A equipe advoga para os pacientes, mesmo quando 
suas opiniões conflitam com de um membro superior da 

equipe.* 

24.     O feedback entre a equipe é fornecido de maneira 
que promove interações positivas e gere mudanças 

futuras. 

23.     Um membro da equipe adverte outro sobre 
situaçõespotencialmenteperigosas. 

22.     Não me sinto a vontade para solicitar ajuda de outro 
membro da equipe quando me sinto sobrecarregado. 

21. Os membros da equipe se ajudam quando há 
sobrecarga de trabalho. 

Média 
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Gráfico 6: Perfil atitudinal dos respondentes para as asserções da dimensão 

“Programa Automonitoramento Glicêmico” 

 

*Asserções 35, 37 e 38 não foram validadas. 
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Programa AMG nesta UBS.* 
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Gráfico 7 - Perfil atitudinal dos respondentes por dimensão 

 

 

Análise da Confiabilidade do Instrumento de Percepção 

 

 Através da técnica de divisão ao meio (split-half method) e do uso da fórmula 

de correção de Spearman-Brown (fórmula 2) calculou-se o coeficiente de 

confiabilidade (R) do instrumento. O coeficiente de confiabilidade final foi de 0,94 

(sendo r = 0,89), indicando assim que o instrumento é satisfatório quanto ao quesito 

confiabilidade, ou seja, o mesmo grupo responderia da mesma forma ao mesmo 

instrumento ao longo de um determinado período de tempo. 

 

3º Encontro: Reflexão sobre a atuação de cada profissional e da equipe 

(Dinâmica de imagens) 

  

 Para essa dinâmica foram expostas 8 fotografias que ilustravam diferentes  

situações e cenas (Imagens 1 a 8). Para cada uma das 3 questões apresentadas os 

participantes escolheram individualmente uma fotografia que melhor correspondia 

com a sua resposta e ainda justificaram, por escrito, a sua opção. 
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Imagem 1: Formigas carregando folhas                     Imagem 2: Pirâmide de homens para colher uma maça 

   
 
Imagem 3: Pessoas trabalhando em campo de 
colheita de arroz                                                    Imagem 4: Pessoas levantando juntas uma pedra 

   
 
Imagem 5: Homem diante de dois caminhos                    Imagem 6: Grupo de pessoas em rafting 

   
 
               Imagem 7: Mulheres trabalhando no        
               setor de produção de uma fábrica      Imagem 8: Homem em travessia sob uma corda 

               

Fonte: www.google,com.br/foto-imagens/trabalho-equipe. 

http://www.google,com.br/foto-imagens/trabalho-equipe
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Na resposta da questão 1 (gráfico 8), “Ao refletir sobre seu trabalho ou 

atuação nesta UBS com qual Imagem você se identifica? Justifique.”  a imagem  

selecionada pelo maior número de participantes (n=5) foi a foto 2, que ilustrava 

vários homens se organizando em uma pirâmide, uns sobre os outros, com auxílio 

mútuo, com o objetivo de alcançar uma maça no topo de uma árvore. Na análise 

temática foram identificados, justificando a escolha desta foto, os seguintes termos 

mais citados: equipe (9), colaboração (9), trabalho em equipe (9), objetivo único (8), 

apoio (7), solitário (5). Estes resultados demonstram que os profissionais desta UBS 

entendem e ressaltam o valor do trabalho coletivo e apoio mútuo visando objetivos 

que atendam a necessidade dos usuários e colaboradores. 

 

 

Gráfico 8 – Imagens selecionadas pelos voluntários (n=10) que melhor 

representassem a sua reflexão/percepção sobre a questão 1, “Ao 

refletir sobre seu trabalho ou atuação nesta UBS com qual imagem 

você se identifica? Justifique.” 

 

Imagem 1: Formigas carregando folhas; Imagem 2: Pirâmide de homens para colher 

uma maça; Imagem 3; Pessoas trabalhando em campo de colheita de arroz; Imagem 

4:Pessoas levantando juntas uma pedra; Imagem 5: Homem diante de dois caminhos.; 

Imagem 6: Grupo de pessoas em rafting; Imagem 7: Mulheres  trabalhando no setor de 

produção de uma fábrica; Imagem 8: Homem em travessia sob uma corda.  Nesta 

questão um dos participantes escolheu duas fotos, por isso o tamanho da amostra é 

igual a 11. 
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Para a questão 2 (gráfico 9), “Ao refletir sobre seu trabalho ou atuação no seu 

setor com qual imagem você se identifica? Justifique”. A imagem selecionada pelo 

maior número de participantes (n=5) foi a imagem 8 que ilustrava um homem em 

travessia sobre uma corda, se equilibrando entre a razão (representada por uma 

imagem de um cérebro) e a emoção (imagem de um coração). Na análise temática 

foram identificados os seguintes termos mais citados: dificuldade (9), cuidado (9), 

emoção (7), razão (7) e insegurança (5). Estes resultados demonstram que os 

profissionais desta UBS entendem que apesar de haver um trabalho em equipe 

multiprofissional, a sua atuação individual é muito importante, tendo como princípio o 

equilíbrio em suas ações e condições.  

 

Gráfico 9 – Imagens selecionadas pelos voluntários (n=10) que melhor 

representassem a sua reflexão/percepção sobre a questão 2 “Ao refletir 

sobre seu trabalho ou atuação no seu setor com qual imagem você se 

identifica? Justifique.” 

 

Imagem 1: Formigas carregando folhas; Imagem 2: Pirâmide de homens para colher 

uma maça; Imagem 3; Pessoas trabalhando em campo de colheita de arroz; Imagem 

4:Pessoas levantando juntas uma pedra; Imagem 5: Homem diante de dois caminhos.; 

Imagem 6: Grupo de pessoas em rafting; Imagem 7: Mulheres  trabalhando no setor 

de produção de uma fábrica; Imagem 8: Homem em travessia sob uma corda. 
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Para a questão 3 (gráfico 10), “Ao refletir sobre seu trabalho ou atuação no 

Programa AMG com qual imagem você se identifica? Justifique.” As imagens 

selecionadas pelo maior número de participantes foram a 1 (formigas carregando 

folhas; n=3) e 2 (pirâmide de homens para colher uma maça; n=3). Na análise 

temática foram identificados os seguintes temas mais citados: trabalho árduo (10), 

fragilidade (10), equipe (9), dificuldade (8) e cuidado (8). Estes resultados 

demonstram que mais uma vez o trabalho em equipe é fundamental para o 

adequado andamento do Programa AMG e uma melhor adesão dos pacientes ao 

mesmo, permitindo um enfrentamento das possíveis dificuldades ou fragilidades.    

 

 

Gráfico 10 – Imagens selecionadas pelos voluntários (n=10) que melhor 

representassem a sua reflexão/percepção sobre a questão 3 “Ao refletir 

sobre seu trabalho ou atuação no Programa AMG com qual imagem 

você se identifica? Justifique.” 

 

Imagem 1: Formigas carregando folhas; Imagem 2: Pirâmide de homens para colher 

uma maça; Imagem 3; Pessoas trabalhando em campo de colheita de arroz; Imagem 

4:Pessoas levantando juntas uma pedra; Imagem 5: Homem diante de dois caminhos.; 

Imagem 6: Grupo de pessoas em rafting; Imagem 7: Mulheres  trabalhando no setor 

de produção de uma fábrica; Imagem 8: Homem em travessia sob uma corda. 
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4º Encontro: Avaliação dos conhecimentos sobre DM tipo 2 e Programa AMG 

(pré-teste) 

No pré-teste (gráfico 11), das dez questões propostas a que obteve o maior 

número de erros foi a de número 4 que questionava a escolha dos critérios 

necessários para os determinantes no diagnóstico de DM2, o que representou 70% 

de erros, seguida pela questão 3 que questionava os principais sintomas presentes 

no DM2. 

A questão com o maior número de acertos foi a questão de número 6 que 

questionava qual a importância de uma primeira abordagem multiprofissional junto 

ao paciente com DM2, sendo correto afirmar que tal abordagem objetiva a melhoria 

da qualidade de vida, prevenção de agravos, acompanhamento do tratamento em 

equipe multiprofissional. Tal questão chegou a dez acertos, representando 100% de 

aproveitamento. 

  

Gráfico 11 – Número de acertos e erros em cada questão do pré-teste 

 

 

Já na análise do desempenho individual dos participantes no pré-teste foi 

possível observar uma heterogeneidade, que já era esperada tendo em vista as 

diferentes profissões ou especialidades dos voluntários (gráfico 12). 
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Gráfico 12 – Desempenho de cada participante no pré-teste 

 

5º Encontro: Atualizando conhecimentos sobre DM tipo 2 e Programa AMG 

(dinâmica dos balões) 

As dúvidas e questões identificadas durante a aplicação do pré-teste puderam 

ser discutidas coletivamente durante a dinâmica dos bolões (imagem 9A-D), onde 

cada participante leu para o grupo a questão contida dentro do seu balão e 

respondeu a mesma com ajuda e complementação dos colegas.  As principais 

dúvidas existentes foram referentes ao Programa AMG e alguns pontos específicos 

do DM tipo 2. 

 

Imagem 9 A, B: Sujeitos da Pesquisa na UBS Carandiru participando ativamente da dinâmica dos 

Balões. 
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Imagem 9 C, D:  Sujeitos da Pesquisa na UBS Carandiru participando ativamente da dinâmica dos 

Balões. 

   

 

6º Encontro: Avaliação dos conhecimentos sobre DM tipo 2 e Programa AMG 

(pós-teste) 

No pós-teste (gráfico 13), em análise das dez questões com a mesma 

temática do pré-teste, a questão de número 10 (quais são as indicação necessária 

para que o paciente faça parte do Programa AMG), foi a que permaneceu com o 

maior número de erros, sendo que duas pessoas responderam de forma errada, 

representando 80% de aproveitamento. No que tange a questão 4 do pré-teste que 

obteve sete erros, após a aplicação do pós-teste, houve apenas um erro, chegando 

ao aproveitamento de 90%. Vale ressaltar que entre a aplicação do pré-teste e do 

pós-teste houve a dinâmica dos balões onde os participantes puderam discutir e 

esclarecer dúvidas sobre os mesmos temas abordados nos pré e pós-testes. 

 Ao comparar os acertos individuais no pré-teste (gráfico 12) e no pós-teste 

(gráfico 14), sete participantes melhoram seu desempenho, dois não alteraram o 

número de acertos e apenas 1 participante piorou seu desempenho no pós-teste. 

Vale ressaltar que as questões do pós-teste não eram exatamente iguais as do pré-

teste, mas abordavam a mesma temática. Este dado mostra que os momentos e 

dinâmicas de discussão em grupo e esclarecimento de dúvidas, proporcionados pelo 

presente projeto, atingiram o objetivo inicial de promover ganho cognitivo sobre DM2 

e o Programa AMG, além de estimular a busca constante por atualização sobre o 

tema. 
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Gráfico 13 – Número de acertos e erros em cada questão do pós-teste 

 

  

    

 

 

Gráfico 14 – Desempenho de cada participante no pós-teste 
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7º Encontro: Devolutiva dos resultados dos instrumentos de avaliação e 

percepção. Construção coletiva dos objetivos, metas e ações a serem 

desenvolvidos pela equipe URSI no Programa AMG. 

Cada participante recebeu a devolutiva dos seus acertos e erros tanto no pré 

quanto no pós-teste (exemplos na tabela 5 e gráfico 15), acompanhados dos 

respectivos gabaritos, podendo assim verificar sua evolução cognitiva após a 

dinâmica dos balões e discussão em grupo das dúvidas. Além disso, foram 

apresentados aos participantes os gráficos de 1 a 7 que ilustram os resultados dos 

Instrumentos de Percepção. 

 

Tabela 5 – Planilha de acertos e erros do participante identificado pelo símbolo “abacaxi”, 

comparando os valores do pré e pós-testes 

 Questão Pré-teste Resp. correta Conceito Pós-teste Resp. correta Conceito 

Questão 1 D A Erro C C Acerto 

Questão 2 B B Acerto E E Acerto 

Questão 3 C E Erro A A Acerto 

Questão 4 A B Erro D D Acerto 

Questão 5 E B Erro E D Erro 

Questão 6 B B Acerto A B Erro 

Questão 7 B C Erro D D Acerto 

Questão 8 A D Erro D D Acerto 

Questão 9 D D Acerto A A Acerto 

Questão 10 B E Erro E C Erro 

 

Gráfico 15 – Número de acertos e erros do 
participante identificado pelo símbolo 
“abacaxi”, comparando os valores do pré e 
pós-testes 
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A devolutiva dos resultados gerou uma tempestade de ideias que foi 

organizada e anotada por um dos voluntários (imagem 10 A-C). Durante a discussão 

foram definidos pelo grupo três aspectos importantes, que nortearam a construção 

das metas e planejamento a ser utilizado pela equipe no Programa AMG, na UBS 

Carandiru. 

 

A- Primeiro problema identificado: falta de atualização profissional sobre o diabetes. 

A equipe identificou como meta a necessidade de busca e melhor apropriação 

de conceitos e atualizações sobre o DM tipo 2,  associado a visão e atuação 

multiprofissional junto a esses pacientes. Todos os participantes se propuseram a 

tirar duvidas nas reuniões existentes, buscando alternativas junto a equipe, assim 

como compartilhar informações atualizadas sobre diabetes, com a finalidade de 

agregar conhecimentos e se necessário utilizar outras ferramentas como literatura 

pertinente ao tema abordado (livros, internet, trabalhos publicados e  relato de  

experiências de outros profissionais da rede etc). 

 

B- Segundo problema identificado: falta de conhecimento dos objetivos e diretrizes 

de Programas Municipais de Saúde, principalmente o Programa AMG e outros 

envolvidos no acompanhamento de idosos, já que nesta UBS funciona também uma 

URSI. 

A equipe definiu como meta buscar atualizar-se em relação aos programas do 

município que estão em atividade, em especial os que favoreçam a prevenção e 

promoção da saúde pública dos municípios atendidos pelo Programa AMG e URSI. 

A ideia de manter as reuniões com novas dinâmicas de grupo contagiou a equipe e 

foi incluída no plano de trabalho de 2014. 

C- Terceiro problema identificado pela equipe: adesão do paciente ao Programa 

AMG e fortalecimento de vínculo com a equipe multiprofissional. 

 Como meta ficou estabelecida entre os profissionais que todos os munícipes 

participantes do programa deverão ter no mínimo uma consulta ou atendimento em 

grupo com todos os profissionais que compõe a URSI, sendo reforçado o 

encaminhamento pelas consultas (médicas e de enfermagem) já existentes, 

preconizadas através dos protocolos existentes. Os pacientes deverão ser 
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acompanhados de uma forma multiprofissional e se necessário, encaminhados para 

discussão nas reuniões de equipe. 

Imagem 10 A-C – Anotações realizadas por um dos voluntários durante a tempestade de ideias, identificados os 

problemas a serrem enfrentados e metas a serem executadas pela equipe da UBS Carandiru. 
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8º Encontro: (Resultados) 

Após 3 semanas de ações práticas em busca das metas delineadas na etapa 

anterior do projeto, em reunião, a equipe salientou que houve um maior 

entrosamento geral, entre todos os membros da equipe multiprofissional (sic) onde o 

destaque se deu com uma melhor harmonização e quebra de paradigmas. O 

principal resultado foi que em virtude das ações empregadas, os pacientes estão 

aderindo mais as consultas com uma diminuição do absenteísmo (dado este 

confirmado com a presença diária nas agendas dos profissionais e aumento da 

produção computada no ultimo mês). 
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5. DISCUSSÃO 

 

A doença crônica tem seu início geralmente insidioso, duração longa e 

indefinida, perdurando, muitas vezes, para o resto da vida, e apresenta algumas 

características que impõem limitações às capacidades funcionais do indivíduo. O 

diabetes mellitus, muitas vezes, é visto como uma doença que impõe limitações às 

atividades da vida diária, implicando em medo de viver com dieta restrita, 

susceptibilidade para infecções, injeções, interferência no trabalho, dependência de 

outros; e os homens, particularmente, temem a impotência. Considerando-se a 

especificidade do diabetes como doença crônica e o controle glicêmico como 

fundamental na prevenção de complicações e sequelas, o conhecimento da doença 

por meio de informações e educação constitui aspecto relevante no tratamento30.  

Acredita-se que, para o sucesso da educação dos pacientes com diabetes, é 

imprescindível considerar os aspectos motivacionais para o autocuidado, a 

participação da família e o estabelecimento de vínculos efetivos com a equipe 

multiprofissional. A abordagem educativa deverá acontecer de forma integrada entre 

os profissionais de saúde, pois o enfoque, nos processos cognitivos, não é suficiente 

para atingir a totalidade dos problemas vivenciados pelo paciente. É preciso abordar, 

também, os fatores emocionais e sua influência na adesão ao tratamento30. 

Diferentes iniciativas de educação sobre DM junto aos pacientes e seus 

familiares estão descritas na literatura como o Projeto Sala de Espera que se baseia 

na utilização do período em que o paciente aguarda o atendimento individual para 

promover educação em diabetes e ainda avaliar o perfil clínico-epidemiológico dos 

diabéticos participantes deste projeto31. 

Nos últimos anos, a atuação multidisciplinar em saúde tem sido cada vez 

mais valorizada. A equipe multiprofissional é caracterizada por um grupo de 

profissionais com habilidades específicas distintas, que converge em seus objetivos, 

em direção a uma proposta cooperativa. O trabalho multiprofissional não representa 

um modelo compartimentado de assistência e sim uma proposta de 

complementaridade de habilidades e conhecimento, de maneira que qualquer dos 

aspectos do cuidado, possa e deva ser incentivada e instruída por todos os 

componentes da equipe. Nesse sentido, embora não haja registros de atendimentos 

de nutricionistas ou educadores físicos, profissionais especialmente capacitados e 
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de participação fundamental nas suas áreas específicas, observou-se que os 

médicos e principalmente os profissionais da enfermagem abordaram a orientação 

nutricional e estimularam a prática de atividade física, o que pode ser considerado 

um aspecto positivo32. 

 O enfoque multiprofissional na assistência à saúde tem sido objeto de estudo, 

na atualidade, particularmente para o paciente com diabetes. A integridade 

biopsicossocial desse paciente é condição decisiva para favorecer os cuidados com 

a doença, resultando, assim, em melhor qualidade de vida. 

 Um programa educativo com atividades em grupo para pacientes com 

diabetes mellitus deve visar ao autoconhecimento e propiciar que educador e 

educando troquem experiências e habilidades através do processo de 

aprendizagem. Tornar o paciente membro da equipe multidisciplinar e ressaltar a 

importância da relação médico-paciente é parte essencial do tratamento30. 

 A avaliação contínua e abrangente deve ser obrigatória para que seja 

determinado se os objetivos estabelecidos foram alcançados nos programas de 

educação em diabetes. A avaliação da educação do paciente diabético deve estar 

articulada no processo de avaliação da qualidade geral do cuidado em diabetes. A 

educação é uma ferramenta que ajuda positivamente os pacientes durante seu 

tratamento, mas sua eficácia varia de acordo com o aspecto da doença a ser 

controlado e as mudanças comportamentais necessárias33. 

 A ação educativa fundamenta-se na adoção de um modo de vida natural e 

adequado, a fim de controlar a doença34,35. Essa estratégia educacional tem um 

grande impacto sobre o comportamento das pessoas com diabetes e até mesmo nos 

custos de atendimento à saúde em diabetes. Estudos mostraram que as mudanças 

no estilo de vida por meio da educação dos diabéticos resultam em redução de 

peso, melhor controle glicêmico, da pressão arterial e lipídios e, consequentemente, 

reduzem os riscos cardiovasculares. Assim, é importante que as pessoas diabéticas 

adquiram o conhecimento sobre as ferramentas de autocuidado em diabetes para 

tomar as decisões diárias no seu cotidiano33. 

 Assim, a educação em diabetes como ferramenta para a obtenção do bom 

controle metabólico baseia-se na frequência apropriada de automonitorização da 

glicose sanguínea, na terapia nutricional, na atividade física regular, na terapêutica 

farmacológica, nas instruções sobre a prevenção e o tratamento das complicações 
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crônicas e agudas, na educação e avaliação contínuas dos objetivos do tratamento, 

bem como o acompanhamento psicológico33. 

Neste estudo observou-se que as atividades lúdicas e interativas utilizadas 

contribuíram para aprimorar as habilidades, fortalecer as competências, estimular a 

participação dos profissionais e criar um ambiente favorável para o trabalho em 

equipe. Os profissionais envolvidos no Programa AMG da UBS Carandiru tiveram 

ainda a oportunidade de refletir individual e coletivamente sobre a atuação de cada 

um e da equipe, assim como identificar fatores que interferem nas suas rotinas 

profissionais.  

Com a análise dos Instrumentos de Percepção constatou que a dimensão 

com a pior avaliação pelos profissionais foi a que continha asserções sobre o 

Programa AMG. As asserções que abordavam aspectos como educação 

permanente sobre o Programa AMG, avaliação constante sobre as ações 

desenvolvidas no mesmo programa ou até a integração da equipe durante essas 

ações permanecerem na zona de alerta. Esta dimensão também foi a que gerou 

mais duvidas na dinâmica dos balões e a persistência de erros conceituais no pós-

teste. Estes dados indicam que o Programa AMG estava, até o desenvolvimento do 

presente projeto, pouco valorizado nesta UBS, ou seja, existia uma demanda de 

atividades e ações que contribuíssem tanto para que todos os profissionais 

entendessem os objetivos e importância do Programa AMG quanto para que a 

equipe multiprofissional pudesse atuar de forma integral e proativa.  

O presente trabalho contribuiu ainda para um ganho cognitivo tanto sobre 

DM2 quanto sobre o Programa AMG, fato este comprovado pela comparação do 

desempenho de cada participante no pré e pós-testes. 

Durante as reuniões e atividades propostas notou-se a participação ativa dos 

profissionais, que demonstraram curiosidade, interesse e descontração. Nos dois 

últimos encontros os profissionais se dedicaram em delinear metas a serem 

desenvolvidas pela equipe multiprofissional, começaram a atuar e avaliaram sua 

atuação, ou seja, os resultados do presente neste trabalho foram revertidos em 

transformações nas práticas profissionais desta UBS, caracterizando uma pesquisa-

ação colaborativa.  

Vale ressaltar ainda que os participantes, no ultimo encontro pactuaram 

espontaneamente para dar continuidade as reuniões, em busca de atualização e 
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educação permanentes, discussão coletiva dos casos de pacientes que demandam 

mais atenção e cuidados, assim como o compartilhamento de dúvidas, angústias e 

dificuldades encontradas no desenvolvimento das ações do Programa AMG. Este 

talvez tenha sido o aspecto mais importante deste trabalho. 

Espera-se que a atuação no Programa AMG desta equipe multiprofissional da 

UBS Carandiru contribua de forma imediata para uma maior adesão dos usuários 

atendidos pelo Programa, fornecendo as corretas orientações da utilização do 

aparelho de automonitoramento, insumos, hábitos e alimentação possibilitando a 

continuidade do tratamento, bem como o enfrentamento das dificuldades 

enfrentadas em realizar todas as etapas do mesmo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Considerando os benefícios da atuação multiprofissional no DM e das 

potencialidades do Programa AMG, observou-se a necessidade de adoção de novas 

estratégias nessa direção, voltadas para a integração da equipe e construção 

coletiva de metas e ações, objetivando-se o manejo efetivo do DM. 

 Esforços devem ser direcionados para que haja maior integração da equipe, 

em benefício do paciente portador de diabetes, com o fim de identificar estratégias 

que o motivem para o autocuidado. 

 Enfim vale ressaltar que a estratégia utilizada no presente trabalho poderá ser 

utilizada para valorizar e potencializar outros programas de saúde tanto nesta 

quanto em outras UBSs e ambientes de educação e assistência à saúde. 

          Este estudo foi muito importante para o meu engrandecimento pessoal e 

profissional não só como gestor mais como enfermeiro de formação, onde houve um 

salto sentido no meu desenvolvimento. Além de ter permitido a revisão e análise 

individual dos profissionais em conceitos pré-estabelecidos, havendo um sobressalto 

em suas atividades, resultando em uma atenção da saúde com maior qualidade, 

uma desenvoltura livre de amarras no querer aprender e a repartir seus 

conhecimentos com humildade e humanização com todos os colegas envolvidos no 

processo de trabalho. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Projeto de Mestrado: 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL: A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UMA INTERVENÇÃO 

EM EDUCAÇÃO EM DIABETES TIPO 2 NO PROGRAMA AMG 

O diabetes mellitus é uma desordem metabólica de etiologia múltipla, caracterizada por 

hiperglicemia crônica com distúrbios de gordura, carboidratos e proteínas, metabolismos resultantes 

de defeitos na secreção de insulina. Os efeitos do diabetes mellitus incluem grandes danos com 

disfunção e falência de vários órgãos, com desenvolvimento de complicações progressivas, 

justificando então a importância dos investimentos realizados na atenção primária.  

O Programa de Automonitoramento Glicêmico tem a finalidade de cadastrar e atender os 

portadores de DM que fazem uso de insulina, possibilitando o acesso de forma contínua aos insumos, 

tiras, lancetas, seringas e aparelhos para o automonitoramento da glicemia capilar.  Devido ao alto 

investimento governamental e a baixa adesão com fidedignidade por parte do usuário e o pouco 

entrosamento da equipe multidisciplinar no programa AMG, surgiu uma vontade em somar saberes 

para fortalecer a adesão ao programa. 

Como membro integrante da equipe da Unidade de Referência da Saúde do Idoso (URSI) - 

UBS Carandiru (São Paulo-SP), você está sendo convidado a participar deste projeto cujo objetivo é 

desenvolver coletivamente estratégias de educação continuada para os membros desta equipe, 

voltadas para o Programa Automonitoramento Glicêmico (AMG). O presente estudo pretende 

aprimorar as habilidades e fortalecer as competências profissionais para o trabalho em equipe, 

resultando em uma melhor adesão dos pacientes ao Programa AMG com maior efetividade. 

Para isso você irá participar de 7 encontros, com duração de 1 hora cada, inserido dentro do 

próprio horário da equipe nesta UBS. Nestes encontros serão desenvolvidas diferentes dinâmicas em 

grupo. Você será convidado a responder um pré-teste para avaliar os conhecimentos prévios sobre o 

diabetes mellitus tipo 2 e do Programa AMG. Após uma das dinâmicas você responderá a um pós-

teste e poderá fazer as sugestões que considerar apropriadas. Haverá ainda um questionário de 

campos fechados e abertos para coleta da percepção dos diferentes profissionais sobre o trabalho em 

equipe. 

Sua identidade será mantida sob sigilo. Você não terá qualquer despesa por participar do 

estudo. Além disso, você tem o direito de recusar-se a participar ou interromper sua participação no 

estudo a qualquer momento. Ao final do estudo os pesquisadores se comprometem a lhe comunicar 

os resultados. O pesquisador responsável pelo estudo é Walter Anibal Filho, mestrando da Faculdade 

de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que pode atendê-

lo no telefone (celular) 11-983815944.  
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O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP 

aprovou este estudo e caso necessite outros esclarecimentos ou tenha algo a comunicar ao comitê, o 

telefone é: 15-3212-9896. 

Por estar de acordo com os termos deste documento assino-o, em duas vias, uma das quais 

ficará em minha posse. 

 

Nome (letra de forma): ___________________________________________Data:  ____ / ___ / ____  

Assinatura:  _____________________________________ CPF: ______________________________  

Local: ____________________________________________________________________________  

 

Pesquisador: Walter Anibal Filho            Data: __/___/____  

Assinatura:  ________________________________________________________________________  

Local: ____________________________________________________________________________  
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Apêndice B: INSTRUMENTO DE PERCEPÇÃO 

Instrumento de Percepção 

Este instrumento de avaliação faz parte do projeto de pesquisa intitulado                                  

"EQUIPE MULTIPROFISSIONAL: A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UMA INTERVENÇÃO 

EM EDUCAÇÃO EM DIABETES TIPO 2 NO PROGRAMA DE AUTOMONITORAMENTO 

GLICÊMICO (AMG)".  

Instruções: 

 

   - Sua participação é muito importante para o aprimoramento deste projeto, porém, é voluntária. 

  - Você não será identificado. 

  - Use o tempo que achar necessário. 

  - Sinta-se à vontade para esclarecer eventuais dúvidas. 

  - E o mais importante: não deixe de se posicionar perante nenhuma questão! 

   

Obrigado! 

Legenda: 

CP: Concordo Plenamente 

C: Concordo 

I: Indiferente 

D: Discordo 

DP: Discordo Plenamente 

DIMENSÃO/ASSERÇÕES CP C I D DP 

ESTRUTURA DA EQUIPE      

1. As competências da equipe se sobrepõem o suficiente para que o 

trabalho possa ser compartilhado quando necessário. 

     

2. Os membros da equipe são responsabilizados por suas ações.      

3. Os membros da equipe compartilham informações que permitem 

oportuna decisão pela equipe direta de assistência ao paciente. 

     

4. Meu setor faz uso eficiente de recursos (equipamentos, informações, 

etc). 

 

     

5. Cada membro da equipe entende suas funções e responsabilidades.       

6. Meu setor tem objetivos claramente articulados.      

7. Minha equipe trabalha a um nível elevado de eficiência.      

CHEFIA      

8. Meu gerente/supervisor considera a opinião da equipe na tomada de 

decisões sobre o atendimento ao paciente. 

     

9. Meu gerente/supervisor fornece oportunidades para discutir o 

desempenho da equipe depois de um evento ou situação. 

     

10. Meu gerente/supervisordemora para se encontrar com a equipe para      
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desenvolver um plano de assistência ao paciente. 

11. Meu gerente/supervisor assegura que os recursos adequados estejam 

disponíveis (equipamentos, informações, etc). 

     

12. Meu gerente/supervisor resolve conflitos com sucesso.      

13. Meu gerente/supervisor exige comportamento adequado da equipe.      

14. Meu gerente/supervisor garante que a equipe esteja ciente de 

quaisquer situações ou mudanças que possam afetar o atendimento ao 

paciente. 

     

ATUAÇÃO DA EQUIPE      

15. A equipe efetivamente antecipa as necessidades do outro.      

16. Os membros da equipe monitoram o seu desempenho.      

17. Os membros da equipe trocam informações relevantes assim que 

estejam disponíveis. 

     

18. A equipe não compartilha informação sobre potenciais complicações 

ou situações adversas. 

     

      

DIMENSÃO/ASSERÇÕES CP C I D DP 

19. A equipe se reúne para reavaliar as metas de atendimento ao paciente, 

quando os aspectos da situação mudam. 

     

20. A equipe corrige os erros uns dos outros para garantir que os 

procedimentos sejam seguidos corretamente. 

     

APOIO MÚTUO      

21. Os membros da equipe se ajudam quando há sobrecargade trabalho.      

22. Não me sinto a vontade para solicitar ajuda de outro membro da equipe 

quando me sinto sobrecarregado. 

     

23. Um membro da equipe adverte outro sobre situações potencialmente 

perigosas. 

     

24. O feedback entre a equipe é fornecido de maneira que promove 

interações positivas e gere mudanças futuras. 

     

25. A equipe advoga para os pacientes, mesmo quando suas opiniões 

conflitam com de um membro superior da equipe. 

     

26. Quando a equipe tem preocupação com a segurança do paciente, eles 

desafiam os outros até que tenham certeza de que sua preocupação 

foi ouvida. 

     

27. A equipe resolve seus conflitos, mesmo quando os conflitos se 

tornaram pessoais. 

     

COMUNICAÇÃO      

28. Informações sobre o atendimento ao paciente são explicadas aos 

pacientes e seus familiares em termos leigos. 

     

29. A equipe não compartilha informações relevantes em tempo hábil.      

30. Quando se comunica com os pacientes, a equipe proporciona tempo 

suficiente para que os mesmos façam perguntas. 

     

31. A equipe usa terminologia comum ao se comunicar uns com os outros.      

32. A equipe verifica verbalmente as informações que recebem de outro.      

33. A equipe segue um método padronizado de compartilhamento de 

informações. 

     

34. A equipe buscar informações em todas as fontes disponíveis.      
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DIMENSÃO/ASSERÇÕES CP C I D DP 

PROGRAMA AUTOMONITORAMENTO GLICÊMICO (AMG)      

35. Eu não me sinto capacitado tecnicamente para orientar os pacientes 

atendidos pelo Programa AMG. 

     

36. Existem programas de educação permanente para os profissionais 

desta UBS sobre o Programa AMG e diabetes. 

     

37. Existem ações nesta UBS que fortalecem e/ou valorizam a atuação dos 

profissionais no Programa AMG. 

     

38. Existe acompanhamento das ações realizadas no Programa AMG 

nesta UBS. 

     

39. Existe avaliação sistemática das ações realizadasno Programa AMG 

nesta UBS. 

     

40. A equipe trabalha de forma integrada no atendimento aos pacientes no 

Programa AMG 

     

 

Por favor, verifique se você assinalou todas as afirmações!  Coloque no espaço a seguir e no verso desta folha, se 

no verso desta folha, se necessário, os comentários que julgar importante:  

 

 

 

 

 

Como já dissemos, suas respostas serão mantidas em sigilo. 
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Apêndice C: GABARITO DO INSTRUMENTO DE PERCEPÇÃO 

 

Instrumento de Percepção 

 

Este instrumento de avaliação faz parte do projeto de pesquisa intitulado                                  

"EQUIPE MULTIPROFISSIONAL: A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UMA INTERVENÇÃO 

EM EDUCAÇÃO EM DIABETES TIPO 2 NO PROGRAMA DE AUTOMONITORAMENTO 

GLICÊMICO (AMG)".  

Instruções: 

  - Sua participação é muito importante para o aprimoramento deste projeto, porém, é voluntária. 

  - Você não será identificado. 

  - Use o tempo que achar necessário. 

  - Sinta-se à vontade para esclarecer eventuais dúvidas. 

  - E o mais importante: não deixe de se posicionar perante nenhuma questão! 

  

Obrigado! 

 Legenda: 

CP: Concordo Plenamente 

C: Concordo 

I: Indiferente 

D: Discordo 

DP: Discordo Plenamente 

DIMENSÃO/ASSERÇÕES CP C I D DP 

ESTRUTURA DA EQUIPE      

41. As competências da equipe se sobrepõem o suficiente para 

que o trabalho possa ser compartilhado quando necessário. 

5 4 3 2 1 

42. Os membros da equipe são responsabilizados por suas 

ações. 

5 4 3 2 1 

43. Os membros da equipe compartilham informações que 

permitem oportuna decisão pela equipe direta de assistência 

ao paciente. 

5 4 3 2 1 

44. Meu setor faz uso eficiente de recursos (equipamentos, 

informações, etc). 

5 4 3 2 1 

45. Cada membro da equipe entende suas funções e 

responsabilidades. 

5 4 3 2 1 

46. Meu setor tem objetivos claramente articulados. 5 4 3 2 1 

47. Minha equipe trabalha a um nível elevado de eficiência. 5 4 3 2 1 

CHEFIA 5 4 3 2 1 
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48. Meu gerente/supervisor considera a opinião da equipe na 

tomada de decisões sobre o atendimento ao paciente. 

5 4 3 2 1 

49. Meu gerente/supervisor fornece oportunidades para discutir 

o desempenho da equipe depois de um evento ou situação. 

5 4 3 2 1 

50. Meu gerente/supervisor demora para se encontrar com a 

equipe para desenvolver um plano de assistência ao 

paciente. 

1 2 3 4 5 

51. Meu gerente/supervisor assegura que os recursos 

adequados estejam disponíveis (equipamentos, 

informações, etc). 

5 4 3 2 1 

52. Meu gerente/supervisor resolve conflitos com sucesso. 5 4 3 2 1 

53. Meu gerente/supervisor exige comportamento adequado da 

equipe. 

5 4 3 2 1 

54. Meu gerente/supervisor garante que a equipe esteja ciente 

de quaisquer situações ou mudanças que possam afetar o 

atendimento ao paciente. 

5 4 3 2 1 

ATUAÇÃO DA EQUIPE 5 4 3 2 1 

55. A equipe efetivamente antecipa as necessidades do outro. 5 4 3 2 1 

56. Os membros da equipe monitoram o seu desempenho. 5 4 3 2 1 

57. Os membros da equipe trocam informações relevantes 

assim que estejam disponíveis. 

5 4 3 2 1 

58. A equipe não compartilha informação sobre potenciais 

complicações ou situações adversas. 

1 2 3 4 5 

      

DIMENSÃO/ASSERÇÕES CP C I D DP 

59. A equipe se reúne para reavaliar as metas de atendimento 

ao paciente, quando os aspectos da situação mudam. 

5 4 3 2 1 

60. A equipe corrige os erros uns dos outros para garantir que 

os procedimentos sejam seguidos corretamente. 

5 4 3 2 1 

APOIO MÚTUO      

61. Os membros da equipe se ajudam quando há sobrecargade 

trabalho. 

5 4 3 2 1 

62. Não me sinto a vontade para solicitar ajuda de outro 

membro da equipe quando me sinto sobrecarregado. 

1 2 3 4 5 

63. Um membro da equipe adverte outro sobre situações 

potencialmente perigosas. 

5 4 3 2 1 

64. O feedback entre a equipe é fornecido de maneira que 

promove interações positivas e gere mudanças futuras. 

5 4 3 2 1 

65. A equipe advoga para os pacientes, mesmo quando suas 

opiniões conflitam com de um membro superior da equipe. 

5 4 3 2 1 

66. Quando a equipe tem preocupação com a segurança do 

paciente, eles desafiam os outros até que tenham certeza 

de que sua preocupação foi ouvida. 

5 4 3 2 1 

67. A equipe resolve seus conflitos, mesmo quando os conflitos 

se tornaram pessoais. 

5 4 3 2 1 

COMUNICAÇÃO      

68. Informações sobre o atendimento ao paciente são 

explicadas aos pacientes e seus familiares em termos 

leigos. 

5 4 3 2 1 
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69. A equipe não compartilha informações relevantes em tempo 

hábil. 

1 2 3 4 5 

70. Quando se comunica com os pacientes, a equipe 

proporciona tempo suficiente para que os mesmos façam 

perguntas. 

5 4 3 2 1 

71. A equipe usa terminologia comum ao se comunicar uns com 

os outros. 

5 4 3 2 1 

72. A equipe verifica verbalmente as informações que recebem 

de outro. 

5 4 3 2 1 

73. A equipe segue um método padronizado de 

compartilhamento de informações. 

5 4 3 2 1 

74. A equipe buscar informações em todas as fontes 

disponíveis. 

5 4 3 2 1 

      

DIMENSÃO/ASSERÇÕES CP C I D DP 

PROGRAMA AUTOMONITORAMENTO GLICÊMICO (AMG)      

75. Eu não me sinto capacitado tecnicamente para orientar os 

pacientes atendidos pelo Programa AMG. 

1 2 3 4 5 

76. Existem programas de educação permanente para os 

profissionais desta UBS sobre o Programa AMG e diabetes. 

5 4 3 2  

77. Existem ações nesta UBS que fortalecem e/ou valorizam a 

atuação dos profissionais no Programa AMG. 

5 4 3 2 1 

78. Existe acompanhamento das ações realizadas no Programa 

AMG nesta UBS. 

5 4 3 2 1 

79. Existe avaliação sistemática das ações realizadasno 

Programa AMG nesta UBS. 

5 4 3 2 1 

80. A equipe trabalha de forma integrada no atendimento aos 

pacientes no Programa AMG 

5 4 3 2 1 

 

Por favor, verifique se você assinalou todas as afirmações!  Coloque no espaço a seguir e no verso desta folha, se 

no verso desta folha, se necessário, os comentários que julgar importante:  

 

 

 

 

Como já dissemos, suas respostas serão mantidas em sigilo. 
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Apêndice D: PRÉ-TESTE E RESPECTIVO GABARITO 

Mestrado Profissional em Educação nas Profissões da Saúde – PUC/SP 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL: A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UMA INTERVENÇÃO EM 

EDUCAÇÃO EM DIABETES TIPO 2 NO PROGRAMA AMG- 

 

  PRÉ-TESTE (obs.: selecione apenas uma alternativa em cada questão. Se tiver dúvida sobre 

qualquer palavra ou termo consulte o autor do questionário). 

 

1) Comparando o diabetes tipo 1 com o tipo 2 é correto afirmar que: 

A) O diabetes tipo 2 é o mais frequente e ocorre geralmente em pessoas obesas e sedentárias. 

B) O diabetes tipo 1 geralmente assintomático, enquanto o tipo 2 apresenta mais sintomas, facilitando 

seu diagnóstico precoce. 

C) Os pacientes com o diabetes tipo 1 fazem  uso diário de insulina, enquanto que os com tipo 2 não 

necessitam de insulina. 

D) Não existe faixa etária específica para o acometimento do diabetes tipo 1 e  tipo 2. 

E) O diabete tipo 2 é classificado como doença autoimune. 

 

2) Dentre os fatores de risco do DM 2 estão: 

A) Histórico familiar de DM e doenças renais. 

B) Histórico familiar de DM, obesidade e sedentarismo. 

C) Obesidades, doenças renais e pressão alta. 

D) Sedentarismo, doenças cardiovasculares e infecções recorrentes. 

E) Doenças hepáticas e pressão alta e colesterol elevado e desnutrição. 

 

3) Os principais sintomas presentes no DM2 são: 

A) Inapetência e sonolência. 

B) Polidipsia, visão turva e aumento de peso.  

C) Dificuldade de cicatrização, poliúria, inapetência e perda de peso. 

D) Ansiedade, aumento de ingestão de doces e infecções frequentes. 

E) Poliúria, perda de peso, polidipsia, alteração visual. 

 

4) Escolha dentre os critérios abaixo aqueles necessários para ser determinantes no 

diagnóstico de DM2? 

A) Glicemia pós prandial maior ou igual a 150 mg/dl e glicemia de jejum maior ou igual que 120 mg/dl. 

B) Glicemia de 2 horas pós-carga de 75g de glicose maior 200 mg/dl e glicemia de jejum  maior ou 

igual 126mg/dl. 

C) Glicemia a qualquer momento maior que 126 mg/dl. 

D) Glicemia de 2 horas pós-carga de 75g de glicose menor 200 mg/dl e glicemia de jejum maior ou 

igual que 100mg/dl. 
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E) Glicemia pós prandial maior ou igual de 126 mg/dl e Glicemia maior que 126 mg/dl. 

 

5) Das complicações ou doenças citadas abaixo, apenas uma delas não está associada 

ao DM2: 

A) Nefropatia. 

B) Úlcera estomacal e diminuição da motilidade intestinal. 

C) Dificuldade de cicatrização. 

D) Retinopatia. 

E) Neuropatia. 

 

6) Em uma primeira abordagem multiprofissional junto ao paciente com DM2 é 

importante: 

A) Objetivar a cura, o uso da medicação e a melhoria da qualidade de vida. 

B) Objetivar a melhoria da qualidade de vida, prevenção de agravos, acompanhamento do tratamento 

em equipe multiprofissional. 

C) Incentivar o uso de práticas alternativas, prevenir o diabetes e suporte ao tratamento. 

D) Ser solidário, acompanhamento do tratamento em equipe multiprofissional e observar a 

automedicação. 

E) Aliviar o sofrimento e fortalecer a adesão ao tratamento com intenção curativa. 

 

7) Não faz parte das terapêuticas recomendadas ao paciente DM2: 

A) Monitoramento da glicemia.  

B) Controle de ingestão de glicose.  

C) Uso de fitoterápicos e automedicação. 

D) Exercícios físicos. 

E) Mudança de hábitos (alimentar e exercícios). 

 

8) Dos fatores citados abaixo o único que não pode gerar oscilações da glicemia é: 

A) Atividades físicas. 

B) Estresse. 

C) Ingesta de bebidas alcoólicas. 

D) Traumas ortopédicos. 

E) Variações hormonais. 

 

9) Todos os itens citados abaixo são objetivos do Programa AMG, exceto: 

A) Reconhecer o padrão de flutuação da glicemia no dia-a-dia do paciente. 

B) Detectar hipoglicemias assintomáticas e flexibilizar e individualizar a dieta. 

C) Possibilitar ajustes nos medicamentos. 

D) Fornecer exercícios físicos para os familiares dos pacientes. 

E) Avaliar a eficácia de intervenções no estilo de vida. 
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10) Podem fazer parte do programa AMG: 

A) Portador de DM tipo 2 e diabetes gestacional que não necessita do automonitoramento. 

B) Ser portador de DM tipo 1 e 2,  acima de 40 anos,  que necessitam do automonitoramento. 

C) Ser portador de DM tipo 2 que  necessitam do monitoramento. 

D) Ser pré diabético, não insulinodependente que necessitam do monitoramento. 

E) Todos os diabéticos, insulinodependente que necessitam do automonitoramento. 

 

Questionário elaborado com auxílio das referências: 

- ebook: DIABETES NA PRÁTICA CLÍNICA – SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES – 2011 

- DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES - 2009 

http://www.diabetes.org.br 

- DIABETES MELLITUS- CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA – Ministério da Saúde 2006 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF 

- PORTAL DA PREFEITURA DE SÃO PAULO – PROGRAMA AMG 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070 

 

GABARITO: 

QUESTÕES 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

RESPOSTAS 

CORRETAS 
A B E B B B C D D E 

  

http://www.diabetes.org.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070
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Apêndice E: PÓS-TESTE E RESPECTIVO GABARITO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Mestrado Profissional em Educação nas Profissões da Saúde 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL: A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UMA INTERVENÇÃO EM 

EDUCAÇÃO EM DIABETES TIPO 2 NO PROGRAMA AMG- 

  PÓS-TESTE (obs.: selecione apenas uma alternativa em cada questão. Se tiver dúvida sobre 

qualquer palavra ou termo consulte o autor do questionário) 

 

1) Comparando o diabetes tipo 1 com o tipo 2 é correto afirmar que: 

A) Diabetes tipo 1 e tipo2 são classificados como doença autoimune. 

B) Não existe faixa etária específica para o acometimento do diabetes tipo 1 e  tipo 2. 

C) O diabetes tipo 1 e tipo 2 tem se tornado um dos principais problemas de Saúde Pública no Brasil. 

D) O diabetes tipo 1 é  facilmente diagnosticado em comparação ao tipo 2. 

E) Apenas o diabetes tipo 2 faz uso de insulina. 

 

2) Dentre os fatores de risco do DM 2 a longo prazo estão: 

A) Perda ponderal, hiperglicemia crônica, Poliúria. 

B) Falência e disfunção de vários órgãos, cetoacidose e isquemia. 

C) Polidipsia, hiperglicemia crônica, disfunção sexual. 

D) Cetoacidose , obesidade, risco cardiovascular. 

E) Retinopatia, Nefropatia, Neuropatia.  

 

3) Os principais sintomas presentes no DM 2 são : 

A) Poliúria , Perda de peso, Polidipsia ,alteração visual. 

B) Sonolência, Polidipsia, aumento de Peso, visão turva. 

C) Ansiedade , infecções frequentes, Furúnculos, aumento ingestão de doces.  

D) Dificuldade de cicatrização, inapetência, perda de peso, poliúria. 

E) Poliúria, Polidipsia, Inapetência, infecções constantes. 

 

4) Escolha dentre os critérios abaixo aqueles necessários para ser determinantes no 

diagnostico de DM2? 

A) Glicemia a qualquer momento maior que 100mg/dl e glicemia casual. 

B) Glicemia de 2 horas pós-carga de 75g de glicose menor 200 mg/dl, glicemia de jejum maior ou 

igual que 100mg/dl. 

C) Glicemia pós prandial maior ou igual de 126 mg/dl e Glicemia maior que 126 mg/dl. 

D) Glicemia de jejum maior ou igual 126mg/dl, glicemia de 2 horas pós-carga de 75g de glicose maior 

200 mg/dl. 

E) Glicemia pós prandial maior ou igual a 150 mg/dl e glicemia de jejum maior ou igual que 120 mg/dl. 
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5) As principais doenças associadas ou complicações ao DM 2 ao longo prazo: 

A) Nefropatia, hipertensão, úlceras nos pés.  

B) Úlceras nós pés, úlcera estomacal, emagrecimento. 

C) Juntas de Charcot, disfunção erétil, alopecia.  

D) Infecção urinária, retinopatia, obesidade. 

E) Retinopatia, nefropatia, neuropatia. 

 

6) Em uma primeira abordagem multiprofissional junto ao paciente com DM2 é 

importante: 

A) Objetivar a cura, o uso da medicação, qualidade de vida. 

B) Objetivar a melhoria da qualidade de vida, prevenção de agravos, acompanhamento do tratamento 

em equipe multiprofissional. 

C) Incentivar o uso de práticas alternativas, prevenir o diabetes, e suporte ao tratamento. 

D) Ser solidário, acompanhamento do tratamento em equipe multiprofissional, observar a 

automedicação. 

E) Aliviar o sofrimento, fortalecer o tratamento com intenção curativa, qualidade de via. 

 

7) As terapêuticas mais comuns utilizadas junto ao paciente DM2 são: 

A) monitoramento da glicemia, controle da ingesta de proteínas, medicamentos.  

B) controle de ingestão de glicose, uso de fitoterápicos e controle glicêmico mensal.  

C) exercícios físicos, controle anual de glicemia, uso de insulina. 

D) intervenções terapêutica completas, controle rigoroso da glicemia, acompanhamento do uso de 

medicamentos. 

E) monitoramento da glicemia, ingesta de carboidratos, uso de fitoterápicos. 

 

8) Podemos afirmar que, a sigla AMG tem como significado: 

A) Autocontrole de monitoramento glicêmico. 

B) Auxilio monitorado glicêmico. 

C) Automonitoramento da glicemia. 

D) Automonitoramento glicêmico. 

E) Auxilio monitorado da glicemia. 

 

9) Podemos destacar que, os objetivos principais a serem atingidos com o programa 

AMG são: 

A) rigoroso controle de glicemia capilar, retardar a progressão da doença. 

B) evitar complicações, ter um glicosímetro em casa.  

C) retardar a progressão da doença, diminuir as consultas médicas anuais. 

D) evitar as complicações, ter um glicosímetro em casa.  

E) diminuir as consultas médicas anuais, evitar complicações. 



91 

 

10) As indicações necessárias para que o paciente faça parte do programa AMG são: 

A) Ser portador de apenas DM tipo 2, insulinodependente que não necessitam do 

automonitoramento. 

B) Ser portador de DM tipo 1 e 2,  não insulinodependente  que não necessitam do 

automonitoramento. 

C) Ser portador de DM tipo 1 e 2, insulinodependente que  necessitam do automonitoramento. 

D) Ser pré diabético, não insulinodependente  que necessitam do monitoramento. 

E) Ser portador de DM tipo 2 que  necessitam do monitoramento. 

 

Questionário elaborado com auxílio das referências: 

- ebook: DIABETES NA PRÁTICA CLÍNICA – SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES – 2011 

- DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES - 2009 

http://www.diabetes.org.br 

- DIABETES MELLITUS- CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA – Ministério da Saúde 2006 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF 

- PORTAL DA PREFEITURA DE SÃO PAULO – PROGRAMA AMG 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070 

 

GABARITO: 

QUESTÕES 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

RESPOSTAS 

CORRETAS 
C E A D E B D D A C 

 

 

 

  

http://www.diabetes.org.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070
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ANEXOS 
 

Anexo I: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA FACULDADE DE 

CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DE SÃO PAULO 
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Anexo II: AUTORIZAÇÃO DA UBS/CARANDIRU 

 

 


