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RESUMO   

O presente projeto objetiva avaliar a efetividade da rede de atenção à saúde (RAS), para pessoas 

com diabetes mellitus, de maneira integrada ao cuidado farmacêutico, na atenção primária à 

saúde. Será realizada uma pesquisa avaliativa de um julgamento ex-post de uma intervenção. Essa 

avaliação produzirá uma matriz de funcionamento da RAS, integrada ao serviço do cuidado 

farmacêutico, a partir da realidade local, e dessa forma, permitirá identificar fragilidades e 

fortalezas associadas aos elementos que o integram. O estudo envolverá treze Farmácias Pólos, 

das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Fortaleza, Ceará, que tem desenvolvido 

serviços farmacêuticos clínicos. O estudo permitirá um olhar combinado das abordagens 

qualitativa e quantitativa em três níveis: a) Nível 1: identificação dos indicadores para avaliar a 

rede de atenção à saúde integrada ao cuidado farmacêutico. Será feita uma revisão integrativa, a 

qual sumaria e analisaria os estudos com indicadores em saúde, com a questão norteadora: Quais 

os melhores indicadores descritos na literatura para avaliar a rede de atenção à saúde integrada ao 

cuidado?; b) Nível 2: diagnóstico situacional da RAS integrando cuidado farmacêutico 

(monitoramento dos indicadores, estrutura física, fluxo do atendimento, fluxo do 

acompanhamento, recursos tecnológicos e humanos), considerando competências e habilidades 

profissionais (atitudes da equipe e habilidades técnicas e de comunicação). Nesse nível será feita 

uma abordagem qualitativa e quantitativa do diagnóstico situacional, envolvendo profissionais de 

saúde atuantes na rede de atenção à saúde, integrada ao cuidado do paciente com Diabetes. A 

‘descrição das categorias’ apresentará dimensões como Contexto Político, Organizacional; 

Contexto Externo; Grau de Implantação do serviço; Efeito ou Desempenho do serviço. Um 

programa de análise qualitativa (QSR N-Vivo) será utilizado e, c) Nível 3: adaptação do modelo 

lógico utilizado para avaliação da Rede de Atenção à Saúde das pessoas portadoras de diabetes 

mellitus, integrado ao cuidado farmacêutico na atenção primária à saúde, considerando o 

monitoramento dos indicadores de avaliação e da gestão para reorientar o cuidado farmacêutico. 

Pretende-se uniformizar conceitos, processos e instrumentos para as ações, e estabelecer um fluxo 

de informação adequado. Para avaliar a efetividade da avaliação, serão mensurados por 

indicadores (número de consultas realizadas na Farmácia Clínica, número de palestras educativas 

realizadas, número de consultas assistenciais realizadas, total de problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM) identificados, total de intervenções propostas, total de intervenções aceitas 

pelos profissionais de saúde, total de intervenções aceitas pelo paciente, percentual de pacientes 

acompanhados com melhoria de indicadores de saúde alvos (glicemia, hemoglobina glicada e 

perfil lipídico). As variáveis numéricas serão descritas sob a forma de médias e desvios padrões, 

e as variáveis categóricas na forma de proporções. Para essa análise será utilizado o programa 

estatístico EPI-INFO, versão Windows. Ao final, espera-se a consolidação de um modelo 

adequado de ordenamento da Rede de Atenção à Saúde das pessoas portadoras de diabetes 

mellitus, integrado ao cuidado farmacêutico, na atenção primária à saúde, atuando com pessoal 

técnico e gerencial capacitado, para a perfeita integração e realização dos serviços de cuidado ao 

paciente. 
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