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Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um dos mais importantes problemas de Saúde Pública
que atinge, em todo o mundo, um grande número de pessoas. Alterações degenerativas
relacionadas com o DM podem ser evitadas com o diagnóstico precoce e o bom controle desta
doença. Os ensaios clínicos randomizados Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) e o
UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) mostraram que a melhora do controle glicêmico,
diminuiu as taxas de retinopatias, nefropatias e neuropatias. Nesses ensaios, foram
observados que os tratamentos que reduzem a média da hemoglobina glicada (HbA1C) para
inferior a 7,0 foram associadas a menores complicações microvasculares a longo prazo. Com o
crescimento e aumento das doenças crônicas como o Diabetes, tornou-se importante a
elaboração de estratégias e ações de saúde que visem uma assistência mais efetiva. O modelo
vigente de saúde no Brasil que inclui a Estratégia de Saúde da Família (ESF) pode atuar como
uma via de enfrentamento das doenças crônicas. Nesse modelo de atenção, os profissionais da
saúde podem atuar em todas as fases do binômio saúde-doença, de modo a contemplar a
integralidade da assistência. Objetivos: Avaliar o uso da HbA1C no município do Rio Grande –
RS, identificar a freqüência da realização da HbA1C realizadas no Laboratório Municipal de
Análises Clínicas (LAMAC) e determinar a prevalência de resultados alterados da HbA1C na ESF.
Metodologia: Foi realizado um estudo prospectivo de todos os pacientes que realizaram
Hb1Ac no período de 26 de maio de 2010 a 18 de agosto de 2010 no LAMAC solicitado pelas
unidades básicas de saúde (UBS) e nas 20 unidades básicas da Saúde da Família (UBSF) de Rio
Grande. Resultados: No período do estudo, foram realizados 286 exames de HbA1C no LAMAC.
A ESF solicitou 228 exames (79,72%), 137 exames (60%) tiveram o resultado inferior a 7% e
para 91 exames (40%), da ESF, os resultados foram maior ou igual a 7% . Duas das 20 equipes
da ESF solicitaram 54 exames (18,88%) ao LAMAC, e destes 45 (83,33%) apresentaram
resultados inferiores a 7%. A unidade que apresentou a menor quantidade de exames
solicitados (dois) teve um resultado (50%) inferior a 7% e um resultado (50%) igual ou maior
que 7%. A unidade com maior número de exames solicitados, 30 (10,49%), teve cinco exames
(17%) com resultados iguais ou maiores que 7% e 25 exames (83%) com resultados inferiores a
7%. Discussão: O maior percentual de dosagens de HbA1C, realizadas no LAMAC, são de
pacientes atendidos pela ESF e não foram observadas solicitações repetidas no  período
estudado. As duas unidades com maior solicitação de exames apresentaram elevado
percentual de resultados menor que 7%. Para essas unidades, a verificação do diagnóstico de
DM dos pacientes poderá indicar o bom controle metabólico ou solicitações que implicam na
elevação dos custos laboratoriais ao sistema público de saúde do município do Rio Grande.
Considerações Finais ou Conclusão: A continuidade do estudo poderá auxiliar aos gestores no
gerenciamento dos recursos públicos, na aquisição de insumos bem como, no
acompanhamento das reais necessidades quanto a solicitação da HbA1C no município do Rio
Grande.
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