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Introdução: Uma das questões fundamentais da saúde pública mundial e para o Brasil é o 

tema das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Dentre essas doenças, a crescente demanda 

de pessoas portadoras de diabetes mellitus desafia o sistema de saúde tanto nos países ricos 

como nos países de média e baixa renda a ofertar um modelo de saúde com superação da 

fragmentação da atenção, formulação de políticas ou recriando mecanismos para um 

atendimento com mais equidade. 

Objetivo 

Realizar um estudo de avaliabilidade da Rede Integrada de Serviços de Saúde ao portador de 

diabetes mellitus II propondo componentes para avaliação dos aspectos relativos à 

coordenação da atenção entre niveís. 

Métodos 

O modelo lógico da coordenação da atenção foi delineado considerando ao que seria o 

“modelo ideal” da coordenação da atenção entre níveis assistenciais da rede ao portador de 

diabetes mellitus tipo II. Desta forma, foram consultados normas, portarias, documentos 

oficiais e relatórios de pesquisa concernentes ao tema juntamente com as considerações 

dos informantes chaves, coletadas no período da caracterização da rede. A coordenação da 

atenção foi, neste estudo, definida como uma articulação entre todos os serviços 

relacionados com a atenção à saúde, independente do lugar onde o usuário é recebido, de 

forma sincronizada e que o objetivo comum seja alcançado sem conflitos. O estudo obteve 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando 

Figueira (IMIP) sob o nº 1.452.998. 

  



 

Resultados 

O modelo lógico apresentou um componente: 1. Coordenação entre os níveis de atenção, 

com três subcomponentes (coordenação da informação; coordenação da gestão clínica e 

administrativa). Após análise e considerações dos informantes chaves envolvidos na gestão 

da RISS e especialistas em avaliação, a modelagem apresentou três componentes a saber: i) 

coordenação da informação; ii) coordenação da gestão clínica e iii) administrativa. Cada 

componente obteve seus recursos e os resultados esperados, como também as relações 

entre eles. Esta etapa subsidiou a construção da matriz de julgamento com critérios e 

indicadores, utilizados na apreciação do grau de implantação da RISS. 

Conclusões 

Os resultados deste estudo contribuíram para um melhor conhecimento sobre a modelagem 

da intervenção com os principais envolvidos; auxiliando no planejamento e execução das 

ações para melhor alcance dos resultados. 

 


