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SILVA, Eldeci Cardoso. Construção e validação de ferramenta virtual em tratamento 

racional de Diabetes mellitus, 2014. 122 f. Dissertação (Mestrado em Ensino na 
Saúde) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 
 

  
Casos clínicos virtuais são ferramentas interativas eficazes para avaliação de 
competências clínicas, simulando vários aspectos da interação médico paciente.  O 

objetivo desse trabalho foi desenvolver e validar psicometricamente uma ferramenta 
virtual para avaliar conhecimentos sobre o diagnóstico e tratamento racional do 
diabetes mellitus, baseado em sua fisiopatologia, em uma interface gráfica 

computacional, além de propor um modelo de suporte para o ensino, promovendo 
assim a Teleassistência e a Teleducação. Foi realizado um estudo de 
desenvolvimento metodológico, de abordagem quantitativa, no qual  os casos 

clínicos virtuais foram aplicados a um grupo de médicos  endocrinologistas (experts) 
e a um grupo de  discentes do terceiro ano de um  curso de medicina. O processo 
seguiu as normas de avaliação das propriedades psicométricas com análises 

descritivas e inferenciais. Para análise da confiabilidade foi utilizado o alpha de 

Crombach para os questionários dos experts, discentes e todos os grupos (0,890: 

0,606: 0,770). A diferença de escore entre experts e discentes foi altamente 
significativa pelos testes de Friedman (p>0,01) e Wilcoxon (p>0,001). A partir das 
análises dos escores, foram criados um manual de normatização dos casos clínicos 

virtuais e uma interface gráfica virtual em formato de casos clínicos, vinculados a 
um banco de dados hospedado na plataforma do sistema de Telessaúde-GO da 
Universidade Federal de Goiás. O instrumento demonstrou ser de fácil compreensão 

e utilização pelos sujeitos do estudo. Quando aplicado aos discentes e aos médicos 
o instrumento cumpriu, também, uma função de avaliação processual paralela ao 
processo formativo e poderá ser útil também na educação permanente na ESF. Os 

CCV resultaram em um instrumento com características e propriedades 
psicométricas comprovadas, e que pode, assim, ser considerado válido e confiável 
para medir o conhecimento sobre diagnóstico e tratamento racional do DM baseado 

em sua fisiopatologia. Pretende-se dar continuidade a esse projeto ampliando sua 
utilização para avaliação formativa e educação permanente em outras 
especialidades da clínica médica. 

 
Palavras-chave: Validação  d o instrumento.  Psicometria.  Diabetes mellitus. Caso 
clínico virtual simulado. Avaliação de habilidades clínicas.

 
  

RESUMO 

 Resumo  xv 



    

ABSTRACT 

 
 

 
SILVA, Eldeci C. Development and validation of virtual tool for rational treatment of 
diabetes mellitus, 2014. 122 f. Dissertation (Master of Education in Healt) - Faculty 

of Medicine, Federal University of Goiás, Goiânia, 2014. 
 

 

Virtual Clinical cases are effective interactive tools for assessing clinical skills, 
simulating various aspects of doctor patient interaction.  The aims of this study were 
to develop and psychometrically validate a virtual tool to assess knowledge about 

the diagnosis and rational treatment of diabetes mellitus, based on its 
pathophysiology, in a computer graphical user interface, and to propose a model of 
support for teaching, in order to promote Telecare and Tele-education.  This was a 

methodological development study with a quantitative approach. The virtual clinical 
cases were applied to a group of 14 doctors from a universe of 60 Endocrinologists 
(experts) and to another group of 72 third-year medical school students. The 

process followed the guidelines for the evaluation of psychometric properties with 
descriptive and inferential analyses.  For reliability analysis, Cronbach's alpha was 
applied to expert, student and all-group questionnaires (,890: ,606: ,770). The 
difference in scores between experts and students was highly significant by 

Friedman (p > 0.01) and Wilcoxon (p > 0.001) tests. From the analysis of the 
scores, a manual for regulation of VCC and a graphical interface in virtual clinical 
case format (simulation) were created, linked to a database hosted on the 

Telehealth system – Goiás Federal University of Goias platform. The instrument is 
easy to understand and to use by subjects. When applied to students and medical 
professionals, the instrument also fulfills a function of process evaluation parallel to 

the formative process and can also be useful in continuing education in the FHS. In 
summary, the VCC resulted in an instrument with proven psychometric properties 
and features, and can therefore be considered a valid and reliable instrument to 

measure knowledge about the diagnosis and rational treatment of DM based on its 
pathophysiology. The project has pioneered, since there was not an online tool, 
developed and previously validated for reviewing of clinical cases. We intend to 

continue this project expanding its use for formative assessment and continuing 
education in other specialties of internal medicine. 
 

Keywords: Validation of the instrument. Psychometrics. Diabetes mellitus.   
Assessment of clinical skills. Virtual clinical case simulation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Este trabalho pretende apresentar o percurso de um esforço metodológico 

de aproximação entre tres campos do saber: medicina, educação e informatização 

computacional. É resultado de uma trajetória pessoal e coletiva que demarca um 

campo de pesquisas e de produções e que toma como centralidade a prática 

médica, em particular seus processos formativos. 

Nos anos de nossa atuação profissional percebemos inúmeras dificuldades 

no atendimento aos pacientes com Diabetes mellitus (DM), entre elas o crescente 

surgimento de novos casos e resultados insatisfatórios na redução das complicações 

crônicas da doença, mesmo com diagnósticos e tratamentos precoces.  

Outro elemento importante é a constatação de que, embora sejam 

disponibilizados materiais educativos para os profissionais médicos, em forma de 

diretrizes e algoritmos para o tratamento do diabetes, há uma tendência em utilizar 

os mesmos tipos de medicamentos existentes na rede pública.  

Durante o exercício do magistério, no curso de graduação em medicina na 

Universide de Gurupi (UNIRG) e na residência médica de Endocrinologia e 

Metabologia do Hospital Geral de Goiânia, percebemos que os discentes 

apresentavam dificuldades na compreensão da fisiopatologia e história natural do 

DM, sendo esses conhecimentos necessários para a escolha correta da terapia 

medicamentosa. Percebemos também que a disciplina de Fisiologia, durante a 

graduação, não priorizava a endocrinologia. 

  Os dados da literatura e estudos apresentados em eventos científicos 

demonstram a complexidade da fisiopatologia do DM, e o insucesso no seu 

tratamento, apesar dos esforços governamentais na redução de novos casos e das 

complicações da doença, o que pudemos vivenciar na prática profissional e 

docente. Os resultados apresentados ficam aquém das expectativas dos indicadores 

de saúde e contradizem as evidências científicas da viabilidade da prevenção, tanto 

da doença como de suas complicações crônicas.  

A compreensão de que o conhecimento da fisiopatologia e da história 

natural do DM é fundamental para o correto diagnóstico e a terapêutica, possibilitou 

a constatação da relação intrínseca entre os processos formativos e a prática 

médica; ou seja, constatou-se ser necessário um relativo domínio de competências 
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específicas, a serem desenvolvidas no âmbito dos programas de formação.  

Em 2011, tivemos a oportunidade de nos encontrar com o Prof. Dr. 

Alexandre Chater Taleb.  Ao identificar afinidades profissionais, compartilhamos com 

ele nossas dúvidas, inquietações e preocupações em relação ao atendimento dos 

pacientes com DM na rede básica de saúde. Surgiu, então, a idéia de investigar as 

competências clínicas necessárias para o manejo dessa patologia. Após algumas 

considerações ele nos indicou as ferramentas necessárias, disponíveis no 

Telessaude-Goiás, através das quais alcançaríamos todos os profissionais da rede 

básica de saúde. A partir daí iniciamos o desenvolvimento do material didático 

necessário para uma “avaliação diagnóstica das competências necessárias para o 

manejo do diabetes” que também pudesse contribuir para a educação permanente. 

A concretização destes objetivos deu-se com a elaboração desta 

dissertação de mestrado, desenvolvida juntamente com o Telessaúde-Goiás. Os 

desafios revelaram-se desde o início e renovaram-se a cada superação. A primeira 

dificuldade foi estabelecer um método de avaliação de competências clínicas que 

permitisse o diagnóstico das dificuldades e fragilidades teóricas apresentadas pelos 

profissionais atuantes na rede básica de saúde, mas ao mesmo tempo, um método 

que pudesse contribuir com a educação permanente. O desafio maior foi a proposta 

de construção e validação de uma ferramenta de avaliação de competências, 

utilizando as tecnologias de informação e comunicação como suporte assistencial na 

atenção à saúde. 

No âmbito teórico-metodológico, neste trabalho, enfrenta-se o desafio de 

se constituir um instrumento avaliativo no contexto do formalismo técnico-científico, 

propondo que uma ferramenta virtual possa contribuir com a ampliação das 

habilidades clínicas que o profissional médico possui.  Em outras palavras, estamos 

afirmando que é possível avaliar competências por meio de um ambiente virtual de 

aprendizagem, que articule o saber científico com a prática profissional de forma 

colaborativa, atraente e eficaz. 

Esse trabalho foi, para nós, significativo na aquisição de novos 

conhecimentos, principalmente na área pedagógica e de informática. Apesar dos 

desafios e obstáculos, contribuiu significativamente para o nosso crescimento 

científico e profissional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

           O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica complexa, de 

desenvolvimento gradual, que se manifesta por meio de disfunção das células beta 

pancreáticas e/ou alterações da sensibilidade à ação da insulina e do metabolismo 

hepático da glicose. Esses transtornos resultam em hiperglicemia crônica e 

dislipidemia que, juntas e associadas ao tempo de exposição, afetam múltiplos 

sistemas, levando ao desenvolvimento de complicações crônicas. Tais complicações 

exigem procedimentos diagnósticos e terapêuticos de alto custo, hospitalizações, e 

resultam em absenteísmo laboral, invalidez e morte prematura (IDF, 2008). 

O DM é um dos mais graves problemas de saúde pública. Contribui em 

40% para as doenças cardiovasculares, principal causa global de mortalidade, o que 

o caracteriza como a doença crônica que, isoladamente, responde pela maior causa 

de mortalidade do mundo.   

A Doença Cardiovascular (DCV) é a complicação mais comum associada 

aos diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e diabetes mellitus tipo 2 (DM2), e é duas vezes 

maior do que entre os não portadores da doença. É responsável por 50% a 80% 

das mortes entre os portadores do DM2. O alto custo social e individual do DM nem 

sempre é contabilizado porque alguns de seus elementos são intangíveis, embora 

comprometam a qualidade de vida (IDF, 2009). 

No Brasil, em 1992, foi realizado em nove capitais o último estudo mais 

abrangente sobre a prevalência do diabetes, o qual apontou a prevalência de oito 

milhões de diabéticos, correspondendo a 7,6% da população total.   

Em 2001, a campanha nacional para detecção de casos suspeitos de DM 

apontou o diagnóstico para DM em 14,66% da população (MALERBI et al., 1992; 

BRASIL, 2001). Matos et. al. (2012) apontaram em seus estudos que as taxas de 

mortalidade no período de 1980 a 2007 por motivo do DM tiveram um aumento de 

16%. Além disso, o número de hospitalizações entre 2008 e 2011 aumentou de 

10% para 16% (CESSE et. al., 2009; SCHMIDT, 2011).   

No Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (MS), 

em 2012, foi possível observar o aumento na taxa de mortes por causa da doença 
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no período de 2009 a 2010, passando de 52.104 para 54.542 (BRASIL, 2012). 

Segundo dados do Ministério da Saúde, a morte referida ao DM é quatro vezes 

maior que a morte por AIDS, e já supera as mortes por acidentes de transito. 

Estes dados demonstram a necessidade de intervenções preventivas o mais 

precocemente possível. Torna-se imperativo, portanto, que se lance um novo olhar 

sobre a dinâmica do atendimento aos indivíduos do grupo de risco estatístico de 

DM, buscando soluções práticas, viáveis e pertinentes, as quais levem à maior 

resolutividade das ações. 

O diagnóstico e o tratamento racional do DM compreendem aquisições de 

competências específicas e necessárias para o exercício da prática médica.  

Entende-se por competência, neste trabalho, os conhecimentos, as habilidades e as 

atitudes necessárias para o raciocínio clínico a fim de se chegar à(s) hipótese(s) 

diagnóstica(s), por meio dos dados da anamnese, dos exames clínicos e 

laboratoriais, e também da escolha terapêutica racional para o tratamento do DM, 

baseada esta na sua fisiopatologia e na história natural da doença. 

Está, então, demonstrada a enorme transcendência do DM, doença que 

afeta grande parte da população mundial e, especificamente, a do Brasil, 

independente de classes sociais, cor e sexo.   

A problemática baseia-se no alto custo social e financeiro da doença, torna-

se evidente a urgência na busca de soluções que possam contribuir com os 

programas já existentes e atuantes. 

Os documentos de consenso, diretrizes e posicionamento oficial das 

entidades médicas internacionais e nacionais preconizam, como abordagem de 

orientação, os aspectos preventivos do DM, considerando as particularidades 

culturais, econômicas e sociais de cada país. Tais recomendações devem estar em 

consonância com abordagens mais específicas do DM e incluem os aspectos 

educacionais tanto dos pacientes quanto dos profissionais da saúde (NOLAN, 2010; 

ADA, 2011).  

Dois estudos internacionais de meta-análise sinalizam que melhores 

cuidados no atendimento ao DM requerem profissionais com competências 

específicas para o manejo das complexidades da doença, bem como na 

comunicação com o paciente, aconselhamento, educação e referenciamento desses 

pacientes. Tais constatações indicam que uma conduta adequada de prevenção, 

diagnóstico, tratamento e controle do DM pressupõem o domínio, pelos 

profissionais, dos aspectos fisiopatológicos e psicossociais da doença (MURRAY at 
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al.; PIMOUGUET at al., 2011).  

Os estudos brasileiros revelam que, nos últimos dez anos, a maioria das 

pessoas com DM vêm sendo diagnosticadas, tratadas e referenciadas no Brasil por 

clínicos gerais e médicos da Estratégia da Saúde da Família (ESF), como linha de 

frente de atendimento, e não por diabetologistas ou endocrinologistas. Indicam que 

a preocupação recai, hoje, principalmente, sobre a identificação dos novos casos de 

DM, ou seja, o diagnóstico é realizado de forma desvinculada do contexto 

metabólico de desenvolvimento dos sintomas e do contexto evolutivo para 

complicações crônicas e irreversíveis da doença.  Os resultados demonstram, ainda, 

que a maioria dos médicos da ESF não tem formação específica, podendo ter 

dificuldades em identificar, de maneira adequada, os problemas de saúde do 

paciente com distúrbios metabólicos que fazem parte do grupo de risco para DM 

(SCHEFFER; CASSENOTE; BAHIA at al., 2011).  

Em 2011, a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) relatou crescente 

solicitação, por instituições públicas e privadas, de recomendações atualizadas sobre 

os importantes aspectos de assistência a pessoas com DM na prática clínica diária.  

A SBD relatou também a necessidade urgente de médicos especialistas, de 

atualização de conhecimentos e condutas clínicas em relação aos aspectos 

preventivos, diagnósticos e terapêuticos do DM e das doenças comumente 

associadas.  A SBD, em resposta a essa demanda, por meio de um posicionamento 

oficial, publicou o documento “Algoritmo para o tratamento do DM2 – atualização 

2011”, elaborado com base em recentes recomendações internacionais (SBD, 2011, 

2013).  

Considerando que o DM é uma doença multigênica, multifatorial, sistêmica 

e com manifestações poliformes, sua abordagem preventiva e terapêutica depende, 

portanto, do conhecimento da fisiopatologia dos distúrbios metabólicos e suas inter-

relações com a dinâmica da evolução clínica da doença. Os vários estudos confluem 

para a compreensão de que os inúmeros algoritmos, consensos e recomendações 

para o tratamento do DM têm pouca valia se o médico não puder estabelecer o 

momento da evolução clínica na qual a doença se apresenta. 

Não foram identificados estudos brasileiros que evidenciem as 

competências necessárias ao profissional médico quanto ao manejo do DM. No 

entanto, considera-se imperioso que se estabeleçam parâmetros de referência e de 

comparação que possibilitem a educação permanente desses profissionais. 

Considera-se imprescindível para os processos de aquisição de competências 
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específicas, a formação profissional e a integração entre teoria e prática.  

As demandas ao acesso médico e às situações concretas de atendimento 

aos portadores de DM revelaram a problematização deste estudo: existe uma 

necessidade premente de adoção de posturas e medidas terapêuticas que 

conduzam a uma abordagem integral, pelo profissional médico, dos múltiplos 

aspectos dos distúrbios metabólicos e suas inter-relações com a dinâmica da 

evolução clínica do DM. Entretanto, essa abordagem pressupõe o domínio de 

competências específicas que são desenvolvidas no âmbito dos programas de 

formação. 

Apresenta-se, como problema central deste estudo, a necessidade de 

desenvolver um instrumento de avaliação das competências necessárias que o 

profissional médico, principalmente os que atuam na ABS e na ESF, possui sobre a 

prevenção, o diagnóstico e tratamento do DM, baseado na sua fisiopatologia. 

 Assim, propõe-se o desenvolvimento e validação de instrumento que 

possibilitará a identificação e determinação das fragilidades teóricas e práticas 

apresentadas durante a prática médica relacionada ao DM. O  instrumento  

desenvolvido  poderá ser utilizado como suporte de avaliação de competências e 

como suporte para ensino e aprendizagem. 

Com o intuito de nortear a construção do instrumento, algumas questões 

foram levantadas:  

Que conteúdos e áreas de conhecimentos específicos estão relacionados 

com a correta abordagem preventiva, diagnóstica e terapêutica do DM?  

Que competências específicas, em relação a essa abordagem, devem ser 

evidenciadas pelos profissionais médicos?  

Quais os itens necessários para a construção de instrumentos que 

mensurem tais conhecimentos?  

Que indicadores possibilitariam validar tais instrumentos? 

Diante destas considerações, o presente estudo propõe-se a desenvolver e 

validar um instrumento avaliativo, com tecnologia 3D, a fim de adicionar novas 

informações e elementos para a compreensão das dificuldades apresentadas pelos 

profissionais médicos no manejo de pacientes com DM.   

O pressuposto básico desta proposta leva em consideração que a formação 

do médico não se fundamenta apenas na capacidade de reter conhecimentos, mas, 

sim, na inter-relação de suas habilidades cognitivas, psicomotoras, afetivas e 

comportamentais, sendo tais os principais componentes da competência. 
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Este estudo parte do pressuposto de que não podem ser concebidos os 

conteúdos para educação permanente em DM sem o conhecimento prévio da real 

necessidade de aprendizagem a ser conferida e dos meios de alcançá-la. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

      

De acordo com o último censo do IBGE, de 2010, a população brasileira 

estimada era de 190 milhões. Destes, 6,5 milhões distribuídos no Estado de Goiás 

(IBGE, 2010). Estima-se que existem cerca de 20 milhões de diabéticos no Brasil e 

600 mil no Estado de Goiás.  No entanto, há três mil endocrinologistas em todo 

pais, e 65 no nosso estado. As médias de pacientes para cada um desses 

profissionais são de 63 mil e de 110 mil, respectivamente. A distribuição 

demográfica desses profissionais esta concentrada nas capitais e grandes cidades, 

conforme os dados do último estudo sobre a demografia médica no Brasil 

(SCHEFFER; BIANCARELLI; CASSENOTE, 2011). 

Estes dados demonstram a necessidade da capacitação dos profissionais da 

ABS para lidarem com essa doença de forma mais efetiva, evitando, assim, 

encaminhamentos desnecessários que sobrecarreguem as unidades terciárias de 

saúde, criando, portanto, uma demanda reprimida por esses serviços. 

Partindo do pressuposto de que os profissionais médicos da ESF 

desenvolvem suas competências e habilidades a partir das bases formativas durante 

o curso de graduação, a relevância desta avaliação diagnóstica justifica-se pela 

possibilidade de revisão desses processos de ensino e aprendizagem e, ainda, de 

oferta de suporte teórico metodológico para a reorganização da atenção ao usuário 

com DM, e da agilidade no processo de diagnóstico por meio desse instrumento de 

medidas. 

Diante do número reduzido de estudos que determinam as competências 

que os profissionais da saúde possuem sobre DM, evidencia-se a necessidade de 

uma avaliação específica dos profissionais médicos, atuantes na ABS, que lidam com 

tais pacientes.  

Os dados produzidos terão repercussão acadêmica ao oportunizar o 

delineamento de estratégias de reversão do cenário inicial revelado. Tais estratégias 

poderão ser materializadas a partir de propostas de ações formativas, como 
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projetos de educação permanente,  principalmente para os profissionais da ABS e 

ESF, os quais se encontram na linha de frente do atendimento ao paciente com DM. 

A revisão bibliográfica, a discussão dos dados e a sistematização dos 

processos de construção do produto (instrumento) serão disponibilizadas e 

divulgadas, para fins de replicabilidade, apresentando alternativas de abordagens 

para gestores, governantes, formuladores de políticas de saúde e de ensino e a 

entidades representativas de médicos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 

Esta revisão aborda quatro grandes áreas temáticas com a finalidade de 

viabilizar os conteúdos para a construção do instrumento de avaliação.  Uma revisão 

mais ampla e detalhada sobre o DM foi necessária, a fim de fornecer elementos 

teóricos e práticos, para elaboração do construto dos casos clínicos e a elaboração 

de uma matriz de conteúdos para embasar a elaboração do escore. 

a) Diabetes mellitus:  

- Epidemiologia do DM no mundo e no Brasil;  

- Fisiopatologia e história natural do DM;  

- Critérios diagnósticos;  

- Níveis de prevenção e complicações crônicas do DM;  

- Tratamento medicamentoso.  

- Síndrome metabólica 

b) Avaliação na educação médica:  

c) Teorias, construção e validação de um instrumento.  

d) Tecnologia da informação de comunicação (TIC) 

 

 

2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES DO DIABETES MELLITUS 

 

Sob condições fisiológicas normais as concentrações sanguíneas da glicose 

oscilam numa faixa estreita, garantindo, simultaneamente, a oferta adequada de 

nutrientes aos tecidos e proteção contra a neuroglicopenia. Este mecanismo só 

funciona graças a um sistema hormonal integrado e eficiente.  Alterações neste 

sistema de controle de glicose, culminando com a hiperglicemia, denominam-se 

diabetes mellitus (DM), conforme definições atuais (HALL, 2011). 

A classificação do DM é baseada na sua etiologia: DM1, DM2, outros tipos 

específicos de DM, e diabetes mellitus gestacional (DMG), sendo que este último 

ocorre apenas durante a gravidez (KAHN; BENNET; TKNOWLER, 2009; ADA, 2013). 

O DM já teve sua classificação modificada ao longo dos anos, com base em 

vários critérios, ainda encontrada em várias publicações, porém a mais recente é a 

seguinte: DM tipo 1 (DM1), resultante da destruição auto-imune de células β das 
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ilhotas pancreáticas em indivíduos geneticamente suscetíveis ou qualquer outra 

situação a qual leve a deficiência total de insulina;  DM tipo 2 (DM2),  resultante de 

níveis variáveis de resistência e/ou deficiência de insulina. No momento, esta é a 

classificação recomendada pelo consenso entre as representações nacionais e 

internacionais (BARKER, 2006; EISENBARTH; POLONSKY, 2008; ADA, 2013). 

 

2.1.1 Epidemiologia do DM no mundo e no Brasil 

 
            Considerado como um dos mais graves problemas de saúde pública, 

estima-se que 260 milhões de pessoas são afetadas por diabetes tipo 2 em todo o 

mundo e mais 7 milhões de pessoas desenvolvem diabetes a cada ano. Cerca de 

183 milhões de pessoas desconhecem seu diagnóstico; portanto, a extensão de vida 

pode ser reduzida de 5 a 10 anos, além do efeito significativo na qualidade de vida 

(QV). Tal desconhecimento foi responsável por 6,8% da mortalidade global no ano 

de 2010 na faixa etária de 20 a 79 anos.  Além disso, a maioria dos países gasta 

entre 5% e 13% do orçamento para a saúde com o tratamento do DM.   

            O aumento quantitativo dos casos está relacionado com o envelhecimento 

da população, com maior urbanização e consequentes mudanças nos hábitos e  

estilo de vida, e também com a maior sobrevida dos portadores do DM. É preciso 

ressaltar que o DM2 é diagnosticado, na maioria das vezes, alguns anos após a 

instalação da doença, em um estágio no qual os indivíduos já desenvolveram 

complicações micro e macro vasculares (IDF, 2008). 

           No Brasil, o número de internações por DM, em 2008, foi de 131 mil, 

aumentando para 140 mil, em 2010, contabilizando um aumento de 10% nas 

hospitalizações (DATASUS, 2011).  

A SBD, em 2011, conduziu o primeiro estudo de custos com o DM 

(ESCUDI) sobre tratamento ambulatorial do DM no sistema público brasileiro de 

saúde, em oito cidades de diferentes regiões, demonstrando um custo médio de R$ 

2.951,00 por paciente/ano. Sendo que 63% desses gastos foram decorrentes dos 

custos diretos com medicamentos, exames, consultas com profissionais de saúde, 

monitoramento da glicemia capilar, produtos diet. Os custos indiretos, responderam 

por 37% dos gastos, decorrentes de absenteísmo, perda de produtividade, licenças 

médicas e aposentadorias precoces (RAMOS at al., 2011).  

Conforme os últimos dados da American Diabetes Association (ADA) 

referentes ao ano de 2012, nos EUA, os custos com DM tiveram aumento de 41%, 
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entre os anos de 2007 e 2012, aumentando de 174 para 245 bilhões de dólares. Os 

custos médicos diretos foram de 176 bilhões dólares, enquanto os custos indiretos 

totalizaram 69 bilhões dólares.  As despesas médicas para pessoas com diabetes 

são 2,3 vezes maiores do que para os que não têm diabetes. Mais de 10% do 

orçamento, para a saúde nos EUA, foram gastos diretamente com o DM e suas 

complicações (ADA, 2013). 

Sendo o DM uma doença evolutiva, muitos portadores do DM2 precisam, 

ao longo do tempo, de diferentes combinações terapêuticas: mudança do estilo de 

vida (dieta, atividade física) e uso de antidiabéticos orais ou de insulina, além do 

controle adequado das outras doenças frequentemente associadas ao DM2, como 

hipertensão arterial, dislipidemia e outras (NATHAN, 2007; BRASIL; DATASUS, 

2011). 

 

2.1.2 Fisiopatologia e história natural do DM 

 
 O DM2 caracteriza-se por duas alterações fisiopatológicas principais: a) 

resistência à insulina, a qual resulta em aumento da produção hepática de glicose e 

redução da sua utilização periférica; b) comprometimento da função secretora das 

células beta em sintetizar insulina adequadamente para as demandas metabólicas, a 

qual se dá por disfunção adquirida ou diminuição do número de células beta 

(BUTLER at al., 2003; PRENTKI, 2006).  

 No DM2, as alterações do metabolismo da glicose caracterizam-se pela 

resistência à ação da insulina associada à importante alteração no padrão 

secretório, resultando em hiperglicemia crônica, que, mesmo discreta, agrava a 

resistência e a alteração da secreção da insulina (Figura 1).  Essa condição 

fisiopatológica, de grande repercussão clínica, está associada a múltiplos 

transtornos metabólicos (disglicemia, dislipidemia e inflamação vascular) com 

repercussões micro e macrovasculares que já comprometem o organismo mesmo 

antes do diagnóstico da DM2 (AHREN, 2000; SAAD, 2011). 

 Estudos indicam que a deterioração glicêmica característica do DM2 está 

associada à redução progressiva da função insulínica e que tais alterações 

metabólicas já estão presentes de nove a 12 anos antes do diagnóstico da doença 

(KIM; WEI, 2010).  

 Os efeitos adversos da hiperglicemia crônica causam um quadro de 

glicotoxicidade representado pela diminuição da tolerância à glicose, exaustão das 
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células beta e ainda pela redução da massa de células beta por apoptose. O 

mecanismo preciso desta glicotoxicidade não está bem estabelecido e, 

frequentemente, é relacionado a quadros de lipotoxicidade (ação dos lipídios no 

desenvolvimento de resistência a insulina) para explicar a patogênese do DM2 

(MALAISSE, 1992; GRUND; ZANELLA; SAAD; FERREIRA, 2006). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 1. Principais componentes envolvidos na resistência à insulina no DM2  
                 Fonte: Saad; Zecchin (2011). 

 
 
 Estudos sobre os mecanismos de compensação da célula β e resistência 

insulínica indicam que a resistência à insulina e o DM2 estão associados à ativação 

do sistema imune inato, com elevação dos níveis circulantes de marcadores 

inflamatórios. As citocinas pró-inflamatórias, ou reagentes de fase aguda que elas 

estimulam, induzem a resistência à insulina, bem como a alterações de secreção 

desse hormônio. A origem da associação entre inflamação e DM2 permanece 

desconhecida, apesar da identificação da produção de algumas citocinas (TNFα, IL-

6) pelo tecido adiposo, as quais têm papel importante na resistência insulínica, 

síndrome metabólica, e na formação das placas ateroescleróticas, que evoluem para 

desfechos muitas vezes fatais. Entretanto, esses dados são suficientes para a 

constatação de que existe uma relação entre o sistema imune, o efeito da 

superalimentação, a obesidade, o DM e as doenças cardiovasculares (GREENBERG; 

OBIN, 2006).       
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A história natural do DM é prolongada, associando-se ao seu processo de 

cronicidade vários fatores que incluem um curso assintomático de evidências 

laboratoriais, evolução clínica lenta e permanente e ainda o surgimento de 

complicações. Tais complicações se manifestam nos sistemas micro e macro 

vasculares.  As principais alterações microvasculares correspondem à retinopatia, 

nefropatia e neuropatia diabética, culminando com a cegueira, com a necessidade 

de diálise, de transplante renal e/ou de amputação de membros.  

As alterações macrovasculares correspondem principalmente às doenças: 

vascular cerebral (DVC), que culmina com o acidente vascular cerebral (AVC); 

vascular periférica (DVP), a qual, juntamente com a neuropatia periférica, são 

responsáveis pelo “pé diabético”; e, finalmente,  às doenças cardiovasculares (DCV), 

que compreendem principalmente a hipertensão arterial e as doenças coronarianas, 

apresentando como desfecho final o infarto agudo do miocárdio e a insuficiência 

cardíaca, os quais respondem  por 50 a 80% das causas de óbito em pacientes com 

DM (ADA, 2013). 

 

2.1.3 Critérios Diagnósticos 

 
De acordo com o consenso internacional de 2013, estabeleceram-se os 

seguintes intervalos para os valores da glicose: Glicose de jejum alterada (GJA)   ≥ 

100 ≤ 124 mg/dL; Tolerância diminuída à glicose (TGD)  ≥ 125 ≤ 200 mg/dL;  e 

para o diagnóstico do DM considera-se glicose de jejum (GJ)  ≥ 125 mg/dL  e 

glicose pós prandial (GPP) ≥ 200 mg/dL.  Porém, nas últimas diretrizes da SBD, em 

2013, o critério para GJ ≥ 125 mg/dL e valores de hemoglobina glicada (A1c), 

acima da normalidade de acordo com o método laboratorial, foi considerado 

insuficiente  para diagnóstico,  não sendo aceito este um critério por  falta de 

estudos mais consistentes.  Portanto, esses critérios são, no momento, os valores 

estabelecidos para o diagnóstico do DM (SBD; ADA, 2013).            

 

2.1.4 Fatores de Risco para o DM2 

 
            Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do DM, em ambos os 

sexos são: histórico familiar de diabetes, fator idade (estar acima de 45 anos); 

sedentarismo; alcoolismo; excesso de peso; gordura abdominal; aumento do índice 

cintura quadril; hipertensão arterial; alterações nas taxas de colesterol e triglicérides 

sanguíneos; resistência insulínica e síndrome metabólica. Para mulheres, considera-
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se a Síndrome dos Ovários Policísticos e filhos com mais de 4 kg ao nascimento 

(ADA, 2013).     

 

2.1.5 Promoção da saúde e níveis de prevenção do DM 

 
A prevenção do DM2 se dá em vários níveis, desde a promoção de saúde 

até as fases seguintes que vão do pré-diabetes até a prevenção terciária, conforme 

esquematizado no Quadro 1. 

 

 

2.1.5.1 Promoção da saúde 

 
 Diante da constatação de que algumas ações podem prevenir o diabetes e 

suas complicações, é premente que tais ações sejam direcionadas para o 

rastreamento dos indivíduos do grupo de alto risco para desenvolver a doença e, 

assim, iniciar cuidados preventivos, considerando que, em se tratando de DM, antes 

da prevenção primária justificam-se plenamente os programas de promoção de 

saúde. Conforme a carta de Ottawa (1986, p.3),  

 

NÍVEIS DE PREVENÇÃO DO DIABETES MELLITUS TIPO 2 

INÍCIO DETECÇÃO HABITUAL 

GRUPOS 
RISCO 

ESTATÍSTICO 
PRÉ DIABETES DIABETES 

PROGRESSÃO 

DO DIABETES 

Valores 

referenciaisI 

Fatores de 

Risco II 

1GJA  ≥ 100 ≤ 

124 mg/dL 
2TGD ≥ 125 ≤ 

200 mg/dL 

3GJ   ≥ 125 

mg/dL 
4GPP ≥ 200 

mg/dL 

 

Prevenção 
Promoção da 

saúde 
Primária Secundária Terciária 

Tratamento 

Dieta saudável 

Peso adequado 

Exercícios 

Dieta saudável 

Peso adequado 

Exercícios 

Diagnóstico 

precoce 

Tratamento e 

controle 

adequado 

Tratamento do 

diabetes e das 

complicações 

 

Quadro1. 
 

Níveis de prevenção do DM2  
Fontes:  
ISBD Sociedade Brasileira de Diabetes, 2012. 

  I I  DECODE study group on behalf of the Europe and Diabetes Epidemiology  
Group.  
1GJA – Glicemia de Jejum Alterada.   
2TGD – Tolerância diminuída à glicose. 
3GJ – Glicemia de  Jejum. 
4GPP – Glicemia Pós Prandial. 
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“promoção da saúde é o processo de capacitação das pessoas e da 

comunidade pra atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle deste processo”.  

 
  No que se refere ao DM, a promoção da saúde deve vir muito antes da 

prevenção primária, priorizando os indivíduos que apresentam fatores de risco para 

o DM, pois, conforme demonstra a literatura, alterações já estão presentes muito 

antes da detecção laboratorial da doença. 

 

2.1.5.2 Prevenção primária 

 
Pesquisas de grande porte, conduzidas em diferentes partes do mundo, 

indicam que a prevenção primária em indivíduos pré-diabéticos é capaz de reduzir o 

risco de DM em 58%, como demonstrou o estudo “Finnish Diabetes Prevention 

Study Group” (TUOMILEHTO, 2001; LINDSTROM et al. 2006).     

Essa situação clínica, o pré-diabetes, nem sempre recebe o interesse 

necessário por parte do profissional de saúde, provavelmente por desconhecer que 

pequenas alterações nos níveis glicêmicos pode ser apenas a ponta do iceberg.  

As evidências clínicas indicam que o DM2 pode ser assintomático durante 

muitos anos, corroborando para que muitos pacientes já apresentem complicações 

no momento do diagnóstico. Esse fato, somado ao benefício demonstrado do 

tratamento na redução das complicações, justifica a detecção precoce da doença e 

evidencia a importância e a viabilidade da prevenção primária do DM. 

Diante dos dados que evidenciam a importância da prevenção primária e 

secundária do DM, a Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos (AACE) 

liberou novas recomendações  em 2011, e, desde então, vem enfatizando a 

necessidade de um tratamento personalizado e cuidados abrangentes para as 

pessoas com DM. Até o momento, essa forma de tratamento tem sido 

negligenciada, segundo os especialistas reunidos no 200 Congresso da Associação 

em  abril de 2011 (AACE, 2011).       

Outro grande estudo, o DECODE, de 1999, avaliou a correlação entre a 

tolerância alterada à glicose e a mortalidade, fornecendo evidências convincentes da 

importância de se obter também a normalização da glicemia pós-prandial como uma 

das metas importantes para a redução do risco cardiovascular. Um dos grandes 

questionamentos atuais dos diabetólogos é o quanto abaixar a hemoglobina glicada 

(A1C) para reduzir o risco de eventos cardiovasculares. 
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A prevenção primária do diabetes baseia-se no exame clínico e na detecção 

de elementos laboratoriais a partir de quatro tipos de exames: glicemia casual, 

glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose (TOTG), com sobrecarga de 75 g de 

glicose em duas horas (ADA, 2012).  

 

2.1.5.2 Prevenção secundária e terciária 

 
Os dois primeiros grandes estudos, multicêntricos e prospectivos de longa 

duração foram o Diabetes Control Clinic Trials (DCCT) e o United Kingdown 

Prospective Diabetes Study (UKPDS).  Eles são considerados os precursores dos 

demais trabalhos. 

 Em 1993, o DCCT, nos EUA, com duração de dez anos, teve como objetivo 

estudar o efeito do tratamento intensivo no desenvolvimento e progressão das 

complicações em pacientes com DM1, ou seja o DM insulino-dependente. Os 

resultados foram conclusivos em associar o controle metabólico do DM e sua 

evolução para complicações, concluindo assim, que era possível evitar as 

complicações do nível de prevenção secundária e terciária (DCCT, 1993).  

No ano de 1998, o segundo grande estudo, o UKPDS, foi desenvolvido no 

Reino Unido durante vinte anos, com o objetivo de investigar o efeito do tratamento 

intensivo e a progressão das complicações em pacientes com diabetes tipo 2, ou 

seja, não insulino-dependente.  

Os resultados não deixaram dúvidas quanto aos benefícios da prevenção 

das complicações (prevenção secundária) como também do nível de prevenção 

terciária, mostrou ser possível reduzir ou até mesmo retardar a progressão das 

complicações já existentes, a partir do controle rigoroso das lipoproteínas, níveis 

glicêmicos e principalmente da hipertensão arterial (UKPDS, 1995).  

Quanto à prevenção secundária, existem amplas evidências da viabilidade 

da prevenção, tanto da doença (prevenção primária) como de suas complicações 

crônicas (prevenção secundária).  

A prevenção secundária teve como marco a divulgação do estudo Steno-2  

que deixou clara a necessidade de se tratar intensivamente os vários fatores de 

risco (níveis glicêmicos, pressóricos, perfil lipídico e a microalbuminúria) para obter 

redução significante também dos eventos cardiovasculares e mortalidade em 

indivíduos com DM2 (GÆDE et. al.,2008). 

Skyler et al. (2009) publicaram um trabalho  de revisão sobre os três 
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grandes e importantes estudos que avaliaram o risco de mortalidade por doenças 

cardiovasculares em indivíduos com DM, o ADVANCE , o ACCORD e  o VADT. Os 

resultados dessas análises trouxeram dados preocupantes ao demonstrarem alta 

mortalidade por causas cardiovasculares em pacientes com DM2 de longa duração, 

mesmo com controle glicêmico rigoroso. Concluiu-se então que o DM2, 

isoladamente, representa o principal fator de risco para desfechos cardiovasculares 

fatais. 

  Embasados nas evidências desses estudos anteriores, justificam-se as 

metas rigorosas em termos de valores de glicemia (jejum e pós-prandial), 

hemoglobina glicada, pressão arterial e lipoproteínas estabelecidas por sociedades 

científicas como a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), American Diabetes 

Association (ADA) e American Heart Association (AHA). 

  Podemos, então, observar que os resultados das intervenções terapêuticas 

comentadas acima reúnem evidencias factíveis e promissoras de que o DM2, 

quando já diagnosticado, pode ser tratado, evitando assim a sua evolução para 

complicações crônicas (prevenção secundária), enquanto no DM2 que já 

apresentava complicações crônicas, o tratamento adequado pode retardar a 

progressão dessas complicações ou até mesmo atenuando-as (prevenção terciária). 

 

2.1.6 Tratamento medicamentoso do DM 

 
No final da década de 1990, o esquema de tratamento proposto por 

DeFronzo (1999), já alertava para uma atenção especial aos indivíduos considerados 

de alto risco para o DM2, e ainda para a maneira racional de tratar o DM conforme 

sua história natural.  

Inúmeros consensos e algoritmos têm sido propostos para tratar DM, de 

acordo com seu momento evolutivo, lembrando ainda que cada paciente tem suas 

particularidades e diferentes cargas gênicas a serem consideradas. 

De acordo com a carga gênica e sua interação com os fatores ambientais, 

cada indivíduo apresenta manifestações clínicas da doença dentro da variação de 

um grande espectro, tornando assim necessária a individualização do tratamento 

(ZECCHIN, 2011).           

Os principais fatores que levam à situação de hiperglicemia são ilustrados 

de maneira simplificada na Figura 2, mostrando assim, de forma esquemática, a 

complexa fisiopatologia da doença, a qual apresenta todos esses fatores 
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combinados, com predomínio de um ou outro em determinado momento, 

guardando importante relação entre controle glicêmico e tempo de doença. Vale 

lembrar que existem outros fatores importantes: fatores inflamatórios e 

imunológicos, e fatores intrínsicos da coagulação sanguínea (SAAD, 2011). 

 

A SBD vem traçando as diretrizes para o tratamento do DM2 através dos 

principais órgãos internacionais, pautadas nas orientações das Associações 

Americana, Européia e Canadense de Diabetes e da Federação Internacional de 

Diabetes (Quadro 2).  A SBD, ao propor um novo algoritmo em 2013, define os 

níveis desejáveis e níveis toleráveis das metas laboratoriais para a caracterização do 

bom controle glicêmico e adequação da conduta terapêutica (ADA; JOSLIN; CDA; 

SBD, 2013). 

Os medicamentos que agem combatendo a resistência periférica à ação da 

insulina exercem seus efeitos terapêuticos a partir de dois mecanismos básicos: 

estimulando a captação de glicose pelos músculos e tecido adiposo e reduzindo a 

liberação de glicose pelo fígado. Esse grupo de fármacos é conhecido como “grupo 

 

 

 

 

Figura 2.  Principais fatores que contribuem para hiperglicemia no DM2 conforme 

sua história natural 

                   Fonte: Adaptado de DeFronzo at al. (2011). 
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dos sensibilizadores da insulina” e inclui duas classes terapêuticas: as biguanidas 

(metformina) e as glitazonas (ZHOU et al., 2001; LINCOFF, 2007; DeFRONZO et al., 

2011). 

O grupo terapêutico que age estimulando a produção de insulina pelas 

células beta é representado pelos chamados “secretagogos de insulina”, os quais 

podem ser de curta duração como as glinidas, para uso prandial, com duração 

aproximada de 2 horas,  ou de duração mais ampliada, como as sulfoniluréias, para 

cobertura insulínica por períodos de 12 a 24 horas. (LAUBE, 2002; CAD, 2008; SBD, 

2013). 

 

Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 baseado na sua história natural 

Resistência Insulínica (HOMA β) x Insuficiência de Insulina (HOMA R)      
ALTO 
RISCO 

PRÉ-
DIABETES 

DIAGNÓSTICO FALÊNCIA CEL.  IRC1  ICC2 

 Peso 
Exercício 

 Peso 
Exercício 

 Peso 
Exercício 

 Peso 
Exercício 

 Peso 
Exercício 

 Dieta Dieta Dieta Dieta 

Promoção 
da saúde 

Fármacos 
ou não 

Combinação 

precoce de 
Fármacos 

Combinação 
de Fármacos 

Combinação 
de Fármacos 

 - - Insulina Insulina 

 

Quadro 2.Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 baseado na sua história natural.  
Resistência Insulínica (HOMA β) x Insuficiência de Insulina (HOMA R)                               
1IRC  - Insuficiencia Renal Crônica   
2 ICC – Insuficiencia Cardíaca Congestiva Fontes: ADA - American Diabetes Association      
Fontes:   
SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes  
IDF - International Diabetes Federation 
AHA - American Heart Association                

AACE - American Association of Clinical Endocrinologists. Medical Guideline 
                  Geloneze, Bruno et al.   
  
 

Outro grupo terapêutico é constituído por medicamentos os quais retardam 

a absorção intestinal da glicose, as Alfaglicosidades e, assim, reduzem a 

hiperglicemia pós-prandial (GROSS et al., 2011).      

Mais recentemente, tem se utilizado uma nova classe de medicamentos, 

que são os hormônios intestinais ou incretinas, cujo mecanismo inclui o estímulo 

das células beta para aumentar a síntese de insulina e a ação nas células alfa do 

pâncreas, reduzindo a produção de glucagon (ELIASCHEWITZ; SBD, 2013).   

Citam-se ainda os análogos de insulinas, indicados em situações especiais 

(trauma, cirurgia, infecções e outros), em fases mais adiantadas da doença, quando 

há necessidade de suprir a deficiência de insulina (SBD, 2013). 
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A fim de apontar para o uso racional de insulina e estabelecer estratégias 

terapêuticas adequadas, denomina-se o DM-1 como insulinodependente e o DM-2 

como insulinorequerente. Os mecanismos de ação dos fármacos estão detalhados 

no Apêndice A.  

Nota-se que uma das grandes dificuldades no tratamento do DM2 está no 

momento da transição do medicamento oral para a insulinização, havendo 

resistência tanto do paciente quanto do médico (KARTER at. al., 2010).   

A partir desta revisão da literatura que teve como finalidade reunir 

conteúdos teóricos para a construção e validação do instrumento de avaliação, foi 

possível estabelecer que, mais do que uma doença, o DM é um processo que 

envolve diferentes funções do organismo. Assim, é importante que o profissional 

que lida com pacientes do grupo de risco estatísticos e diabéticos atente para o 

amplo contexto metabólico em que se desenvolve o DM: adequação entre a 

resistência e a secreção de insulina (GIUGLIANO at al., 2011). 

Nesse sentido, a expectativa do exercício de tais competências requer o 

domínio de um embasamento teórico sobre o contexto metabólico da glicose e a 

fisiopatologia do DM.  A prática médica pressupõe, ainda, o desenvolvimento de 

competências clínicas específicas que permitam o reconhecimento dos indicadores 

determinantes dos sintomas de síndrome metabólica (SM) quando os níveis 

glicêmicos laboratoriais ainda são normais. A SM está entre os principais fatores de 

risco para DM2, podendo ser detectada antes mesmo da fase pré-diabetes, a qual 

tem no seu contexto a evolução para o DM2, seguida das complicações crônicas e 

irreversíveis da doença (DEFRONZO et al., 2011). 

            A SM é um transtorno complexo, representado por um conjunto de fatores 

de risco cardiovascular usualmente relacionados à deposição central de gordura e à 

resistência a insulina, e tem como condições associadas: síndrome de ovários 

policísticos; acanthosis nigricans; doença hepática gordurosa não alcoólica; 

microalbuminúria; estados pós-trombóticos; estados pró-inflamatórios e de 

disfunção endotelial e hiperuricemia.  

Existem vários critérios para o diagnóstico da SM. No nosso trabalho 

seguimos os critérios preconizados pela SBD e OMS, onde é ncessário um critério 

maior: glicemia de jejum alterada ou intoleräncia à glicose (TTOG) ou HOMA-IR 

associado a dois criérios menores, conforme ilustra o Quadro 3. 
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Critérios diagnósticos para a Síndrome Metabólica (SM) 

FATOR DE RISCO NÍVEL DE DEFINIÇÃO 

Obesidade abdominal†  ou   IMC  > 30Kg 

Circunferência abdominal‡ 
Homens   >  102 cm 

Mulheres  >   88 cm 

HDL-Colesterol 
Homens   <  35 mg/dL 

Mulheres  <  39 mg/dL 

Triglicérides  150 mg/dL 

Pressão arterial 
 130    85 mmHg   ou 

em uso de antihipertensivo 

Glicemia de jejum alterada* ou  110  ≤  124 mg/dL 

Intoleräncia à glicose (TTOG)*  ou ≥ 125 ≤  200 mg/dL 

HOMA-IR*  

 Diagnóstico é estabelecido quando 3 ou mais destes fatores estão presentes. 
* Fator obrigatório entre os 3. 
**Outros critérios também incluem o ácido úrico elevado. 
†  Obesidade abdominal é mais correlacionada com os fatores de risco da síndrome 

metabólica do que o aumento do índice de massa corpórea (IMC). 
‡  Alguns homens desenvolvem fatores de risco para a síndrome metabólica mesmo 

quando a circunferência abdominal está somente discretamente aumentada. 

 Fontes: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes – 2013 
             Organização Mundial da Saúde (OMS) 

 

Quadro 3. Critérios diagnósticos para a Síndrome metabólica. 
 

 

2.1.7 Atendimento ao paciente com DM pela rede pública de saúde 
 

O atendimento aos pacientes com DM pelo sistema público de saúde do MS 

é coordenado pelo Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT) por meio do Sistema de Gestão Clínica de Hipertensão 

Arterial e diabetes mellitus  (SIS-HIPERDIA), o qual é subordinado ao Departamento 

de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB-MS), e pela Coordenação de 

Acompanhamento da Atenção Básica (CAA-DAB) por meio da Estratégia da Saúde 

da Família (BRASIL, 2001).   

Tais órgãos, por meio de dados da avaliação de ações da ESF, mostraram 

resultados positivos nos principais indicadores de saúde; porém, em relação aos 

indicadores de mobi-mortalidade do DM, não obtiveram índices desejáveis (BRASIL, 

2006). Estima-se que em 2005 foram gastos, no Brasil, em torno de 3 bilhões de 

dólares em decorrência de mortes prematuras por doença cardiovascular e diabetes 

(WHO, 2005). Podemos concluir, então, que esses índices se mostram carentes de 
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intervenções mais eficazes (Tabela 1) 

 

Tabela 1. Série histórica da taxa de mortalidade específica por DM no Brasil e no 

Estado de Goiás no período de 2002 a 2011. 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Brasil 

Óbitos1 36.631 37.489 39.251 40.317 45.049 47.718 50.448 52.104 54.877 57. 876 

TME2 21,0 21,2 21,6 24,1 25,2 26,6 26,6 27,2 28,8 30,1 

Goiás 

Óbitos1 816 820 890 883 981 1070 1189 1.212 1.353 1.317 

TME2 15,7 15,5 16,2 15,7 17,1 18,3 20,3 20,5 22,5 21,7 

 

 Fontes: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) e IBGE 
1Taxas calculadas a partir dos óbitos informados ao SIM. As análises devem 
considerar as limitações de cobertura e qualidade da informação da causa de óbito. 
2TME - Taxa de mortalidade específica: óbitos por 100.000 habitantes. 

 
 

 

Com base nesta revisão bibliográfica, a premissa norteadora quanto ao 

tratamento racional do DM estabelece-se na ideia de que o conhecimento, do 

profissional médico, em relação a fisiopatologia da doença, propicia uma correta 

abordagem diagnóstica e terapêutica a partir da aquisição de competências 

específicas  durante seu processo de educação permanente.   

Tais conhecimentos irão influenciar as ações de prevenção do DM2 em 

situações concretas de atuação, assim como: a promoção de saúde por meio da 

correta avaliação dos fatores de risco da DM; a intervenção em nível primário do 

pré-diabetes; a intervenção em nível secundário e terciário do DM de forma 

adequada à abordagem terapêutica; e o manejo das complexidades da doença.  

 

 

2.2 AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO MÉDICA  

 

2.2.1 Níveis dos Saberes e Competências 
 

Segundo Miller (1967, 1990), o conhecimento apresenta-se em quatro 

níveis: nos sentidos saber, saber como se faz, demonstrar como se faz, e faz 

(Figura 3). 

No sentido de saber, é avaliado se o médico é capaz de recordar a 

informação que lhe foi passada. Neste sentido os testes de múltipla escolha são os 
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instrumentos mais utilizados para avaliação. Porém, trata-se de avaliação 

incompleta, pois a prática da medicina envolve situações complexas.  

 

 
 

No sentido de saber como se faz, busca-se no médico se ele sabe como 

utilizar e integrar conhecimentos, atitudes e capacidade para elaborar um plano de 

ação e desempenhar de forma eficaz sua prática clínica. Os exames orais 

estruturados e exames de casos clínicos são instrumentos utilizados nesta avaliação.   

  No sentido de demonstrar como se faz, analisa o que o clínico demonstra 

quando se encontra frente a frente com o paciente em situações parecidas com a 

realidade. Como exemplo, a observação com pacientes simulados, manequins e 

simulações por vídeo.   

No sentido de fazer, encontra-se o nível mais elevado da pirâmide de Miller, 

onde é possível avaliar o clínico com os seus próprios pacientes em situações reais.   

Entende-se por competência a capacidade pessoal de articular de forma 

autônoma os saberes (saber, saber como, demonstrar como e saberfazer) inerentes 

a situações concretas. Competências segundo a definição de Epstein, (2002, p.226). 

 

“Competência profissional é o uso habitual e criterioso de 

comunicação, conhecimento, habilidades técnicas, raciocínio 

clínico, das emoções, valores e reflexão na prática diária para o 

benefício do indivíduo e da comunidade que está sendo servida. 

Competência constrói sobre uma base de habilidades clínicas 

básicas o conhecimento científico e o desenvolvimento moral”.  
 

   Para Cunningham, et. al. (1997), a forma ideal de avaliar as competências 

 Ex: Situação real com o 
paciente 

Ex: Exames orais        
estruturados 

Ex: Simulações por vídeo  
Casos clínicos 

Ex: Testes de múltipla 
escolha 

 

Figura 3. Pirâmide de Miller: níveis dos saberes e competências 
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clínicas seria no nível “faz”, poderia ser realizado através de gravações em vídeos de 

situações reais, ou presença do examinador na prática real.   

Nesse trabalho, os casos clínicos virtuais simulados têm como objetivo 

atingir o nível “saber como se faz”, visto que, na maioria das vezes, as avaliações 

limitam-se ao primeiro nível da pirâmide de Miller (COSTA, 2007). 

 

2.2.2 Tipos de avaliação  

 
A avaliação do estudante ou profissional pode ser efetuada em diferentes 

momentos, com finalidades distintas. De acordo com essas variáveis é possível 

classificar os processos de avaliação em quatro diferentes tipos: localizatória, 

diagnóstica, somativa ou terminal, e formativa (BLOOM, 1994). 

A avaliação localizatória permite avaliar a tomada de informações e é 

efetuada no início do processo educacional, com vistas à verificação do grau de 

domínio preliminar dos objetivos instrucionais, ou, ainda, daqueles que constituem 

pré-requisitos para a aquisição dos conhecimentos e habilidades, cujo ensino se 

seguirá. Por conseguinte, este tipo de avaliação tem forte repercussão no 

planejamento das atividades educacionais (BLOOM, 1994).  

A avaliação diagnóstica é utilizada para a detecção, confirmação e 

caracterização desses problemas, de modo a se dispor de dados para a sua 

solução. A avaliação somativa ou terminal, incidente no final ou durante o 

processo, frequentemente é empregada com o propósito de aprovação ou 

reprovação, e também para emitir parecer formal sobre a capacitação individual 

para o exercício de atividades profissionais (BLOOM, 1994). 

A avaliação formativa refere-se ao conjunto de atividades desenvolvidas 

pelo avaliador/avaliando, obtendo, assim, o feedback de  informações  a serem  

usadas   para modificar as atividades de ensino e  aprendizagem. A avaliação 

formativa dirige-se ao avaliando, criando nele uma conscientização sobre sua 

aprendizagem. Ela é parte constitutiva da aprendizagem, respeitando sua 

individualidade (BLOOM, 1994).  

Esta avaliação tem o seu enfoque sobre os resultados e os processos para 

adquiri-los, não se limitando apenas à observação.  Requer ação e intervenção 

sobre o ensino e aprendizagem, procura os motivos que levam às dificuldades, ao 

contrário de apenas solucioná-los.  Esta avaliação dirige-se também ao avaliador, 

ajudando-o a orientar a sua prática.  A avaliação formativa não constitui um 

componente isolado e dissociado de todo o processo educativo, mas sim uma 
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parte inseparável de um complexo sistema onde a finalidade do ato educativo é a 

aprendizagem (BLOOM, 1994).   

Bloom (1956, 1994) usa o termo avaliação formativa para identificar uma 

das modalidades de avaliação na sua proposta pedagógica, a partir de uma 

taxionomia de objetivos, que os divide em três domínios: cognitivo, afetivo e 

psicomotor. Os conteúdos programáticos devem ser organizados em unidades de 

ensino, hierarquicamente organizadas do mais simples para o mais complexo. O 

ponto de partida são os termos e fatos, seguindo as ideias mais abstratas, como os 

conceitos e princípios, concluindo-se com processos de aplicação e análise. Neste 

contexto, a avaliação diagnóstica e a avaliação formativa assumem um papel 

essencial e estratégico para a melhoria da gestão do processo de ensino e 

aprendizagem.   

Nosso estudo pretende, inicialmente, fazer uma avaliação diagnóstica, a 

fim de conceber material educativo para a real necessidade dos profissionais da ABS 

e ESF. Pretende-se dar continuidade nesse processo avaliativo com a finalidade de 

prosseguir com a avaliação formativa. 

 

 2.2.3 Avaliação por competências  

 
             A avaliação por competências pode ser realizada por vários métodos: de 

forma assistemática em que o avaliador emite um relatório pessoal; em forma de 

observações sistemáticas por um conceito global e na forma de avaliação de 

desempenho sendo os principais exemplos: o Objective Structured Clinical 

Evaluation (OSCE), Objective Structured Long Clinical Examination Record) OSLER, 

Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX), Avaliação 3600 e a simulação por 

computador, que é o objetivo deste trabalho (NORCINI at al., 2011). 

            Nos últimos 50 anos, a simulação por computador vem sendo aplicada em 

avaliação. No momento, existem mais de dez diferentes tipos de instrumentos, 

porém, citaremos três, por considerá-los os mais adequados: simulação model-

driven simulations, simulação virtual reality/haptic devices, simulação de 

computador (computer programs) (ISSENBERG, 1999; NORCINI at al., 2011). 

A simulação model-driven simulations, trata de simuladores com o modelo 

do corpo humano com alta fidelidade. A avaliação mostra o paciente de forma 

realista por meio de manequim simulador computadorizado, com escore validado 

por experts. Esta forma de simulador é bastante realista e resulta num excelente 
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método para avaliar habilidades. São confiáveis, porém, muito dispendiosos 

(NORCINI; BOULET, 2003). 

A simulação virtual reality/haptic devices diz respeito a simuladores de alta 

tecnologia, que combinam imagem com sensibilidade e feedback, permitindo 

manipulação em 3D e podendo causar no usuário a sensação de realidade. Oferece 

treinamento de forma mais específica, sem risco para o paciente. Exemplo: 

treinamento cirúrgico endoscópico (NORCINI at al., 2011; ANJOS, 2012).  

Finalmente, a simulação de computador (computer programs) foi a 

escolhida para ser utilizada no presente estudo.  Trata-se de programa interativo 

para avaliação, simulando vários aspectos da interação médico paciente. Como 

exemplo deste tipo de método, é utilizado pelo Conselho Nacional de Examinadores 

Médicos (National Board of Medical Examiners - CCS) apresentado na forma de um 

caso clínico simulado, em ambiente virtual. Ao examinando são apresentados a 

história clínica, exame físico e laboratorial de um paciente simulado. A seguir são 

solicitados testes ou perguntas. Escores são gerados com base nas respostas de 

especialistas (DILLON at al, 2004). 

O caso clínico simulado em computador foi denominado neste trabalho de 

caso clínico virtual (CCV). 

 Uma das maiores dificuldades da avaliação é a padronização, com o 

objetivo de se obter equidade. Uma avaliação consistente e isenta deve procurar 

diferenciar observação de avaliação e de classificação; é preciso clareza quanto ao 

que se pretende avaliar, culminando com a análise do impacto educacional 

(PREUSCHE, 2012).  

 O mais importante, sem o qual não haveria sentido nesta proposta 

avaliativa, é o feedback, o qual vai acrescentar aprendizagens e diminuir os erros;  

sendo este o princípio que norteia a avaliação formativa (PREUSCHE, 2012).     

  Para a realização deste trabalho, buscou-se seguir essas orientações por 

considerá-las pertinentes aos objetivos propostos pelo instrumento de avaliação 

dessa pesquisa. 

 

2.2.4 Matriz de avaliação por competências (MAC) 

 
            No nosso estudo, elaboramos inicialmente uma matriz de conteúdos com a 

finalidade de delimitar os eixos temáticos além de aferir sua importância dentro do 

contexto a ser avaliado (Apêndice B).                                                                                                                                



Referencial teórico 25 

                Preusche (2012) preconiza que, para realizar a avaliação por competências, 

o primeiro passo é definir as competências a serem avaliadas, para tanto é preciso 

construir uma matriz de avaliação por competências, ou seja, definir o conjunto de 

competências-chave, e a seguir definir os componentes específicos e 

complementares dessas competências, além das habilidades necessárias a cada 

caso clínico proposto.   

 Posteriormente, conforme mostra a pirâmide de Miller (1990), identificar os 

níveis de desempenho a serem avaliados. Para tanto, definimos uma matriz de 

avaliação por competências (WEN, 2006) (APÊNDICE C). 

 

 

2.3 TEORIAS, CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO 

 

2.3.1 Atributos da avaliação no ensino médico 

 
 A avaliação conduz à aprendizagem. Torna-se, assim, imperativo 

desenvolver métodos de avaliação que validem de forma sistematizada a 

aprendizagem. Não existe um método singular que permita avaliar 

simultaneamente todos os domínios e componentes da aprendizagem. Assim, 

torna-se necessário conceber uma variedade de métodos, ajustados a diferentes 

objetivos. O instrumento ideal de avaliação conforme Holmboe et al. (2003),   

deve possuir três atributos fundamentais: viabilidade, fidedignidade ou 

confiabilidade e validade.  

 Na viabilidade é avaliada a característica que se relaciona à possibilidade 

de execução e aceitação por parte de todos os envolvidos no processo. A 

confiabilidade refere-se à precisão, à acurácia, à objetividade, e à 

reprodutibilidade do instrumento. Estas medidas é que vão determinar a 

confiabilidade e a consistência dos resultados obtidos ( HOLMBOE  et al. 2003).    

 Uma avaliação fidedigna implica no máximo controle possível do número 

de variáveis relacionadas ao: a) avaliador (subjetividade, fatores afetivos e grau 

de capacitação para a função de avaliar); b) avaliando (estado emocional, 

experiência prévia com o método a ser empregado); c) componentes do próprio 

método (ambiente, material e situação a serem utilizados na aplicação do 

instrumento) (HOLMBOE  et al. 2003).    

 Validade é o método que avalia a capacidade de mensurar, efetivamente, 
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o que deve realmente ser avaliado e sua relevância. O conceito de validade 

abrange conteúdo e estatística, dependendo em grande parte da 

representatividade das amostras dos itens selecionados. A validade pode ser 

testada por meio de três técnicas: validade de construto, validade de conteúdo ou 

aparente e validade de critério (HOLMBOE  et al. 2003).    

Neste estudo utilizou-se a validade aparente ou de conteúdo. Esta validade 

consiste em uma análise criteriosa das questões e dos seus itens componentes por 

um grupo de juízes, que dominem os conteúdos envolvidos nas questões e que 

apresentem experiência pessoal e profissional referentes ao assunto investigado 

(HOLMBOE et al., 2003).  

 

2.3.2 Psicometria: Validação de medidas de avaliação em saúde 

 
 A psicometria é um ramo especializado da psicologia que se dedica ao 

estudo e a elaboração de testes de avaliação das aptidões humanas e foi proposta 

por Charles Spearman (1904a, 1904b, 1907, 1913) em seus trabalhos estatísticos. 

Apesar de a psicometria ter surgido no campo da psicologia para avaliar aptidões 

humanas, e tratar de temas psicológicos daquela época, ela é mais adequada para 

estudos quantitativos, onde é possível contabilizar os números de acertos e erros.  

Os primeiros trabalhos nessa área foram desenvolvidos para medir a inteligência e 

posteriormente a teoria psicométrica foi aplicada a campos relacionados com 

saúde e qualidade de vida (PASQUALI, 1997).  

 Do seu inicio aos nossos dias, a psicometria evoluiu e recebeu várias 

denominações desde “psicometria clássica” até “psicometria moderna”, em 1980, 

também denominada item/resposta, assumindo, assim, o caráter de uma disciplina 

independente (PASQUALI, 1999). 

 A psicometria engloba a teoria e a construção de procedimentos de 

medição válidos e confiáveis, que possibilitam a elaboração e aplicação de 

instrumentos estatísticos que permitam dizer se um teste é valido ou não.                                  

 Os conteúdos da psicometria articulam-se fundamentalmente em dois 

grandes grupos: a) teoria dos testes, a qual faz referencia a sua construção e b) 

validação e aplicação dos testes, e escalonamento, o qual inclui os métodos para a 

elaboração das escalas (PASQUALI, 2005, 2007). 

 Os conceitos chave da teoria clássica dos testes são: validade e 

confiabilidade.  Um teste é válido se mede realmente o atributo que se quer 

medir; é confiável se mede sempre e de igual maneira, ou seja, se a aplicação do 
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instrumento às medidas é estável e consistente.  A confiabilidade se relaciona com 

a precisão do instrumento. Ambas as propriedades, validade e confiabilidade, 

admitem um tratamento estatístico (ANDRIOLA, 2009). 

O Quadro 4 mostra de maneira esquematizada as propriedades 

psicométricas que um instrumento de medidas  deve possuir para sua validação. 

 

Características psicométricas de um instrumento 

CONFIABILIDADE 

 

Consistência interna 

 

Alfa de Crombach () 

Duas metades - Spearman-Brown 

Kuder-Richarson (KR-20) 

Coeficiente de correlação de Pearson () 

Estabilidade 

 

Teste-Reteste  

Coeficiente de Correlação Intraclasses (ICC)  

Coeficiente de Kappa () 

Equivalência Inter-observadores - correlação dos escores 

Concordância entre 

Juízes 
Coeficiente de concordância  

 

VALIDADE 

Validade  aparente Análise dos Juízes  

Validade de conteúdo 

 

Método Delphi 

Modelo de estimação de Magnitude 

Modelo de Fehring 

Metodologia Q 

Validade de critério 
Validez Concomitante 

Validez Preditiva – comparação  

instrumento  “gold stand” 

Validade de constructo 

Convergente-discriminante  

(Teste de Campbel e Fiske) 

Análise Fatorial (Teste de Bartlett)                    

Índice de Kaiser-Meyer-Olkim (KMO) 

Validez discriminante  

Teste Mann-Whitney  

Coeficiente de correlação 
 

SENSIBILIDADE Reflete intervenção/mudanças  
 

FACTIBILIDADE Tempo e porcentagem de respostas; Percepção dos respondentes   
 

NORMATIZAÇÃO Escore referencial 

  

 Quadro 4.  Propriedades psicométricas de um instrumento 

  Fontes: Adaptado de Pasquali (2005, 2007);  Andriola (2009);   

  Carvajal (2009); Alexandre (2013). 

 
  O processo de validação de um instrumento é contínuo e dinâmico, vai 

adquirindo mais consistência quanto maior o número de propriedades psicométricas 
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medidas.  Atualmente não existe um modelo padronizado para validar medidas em 

saúde. Sendo assim, a maneira de validar um instrumento leva em consideração se 

as informações são relacionadas às ações do sujeito ou à medida de dados 

quantitativos (CARVAJAL, 2009). 

 

2.3.2.1 Confiabilidade 

 
A confiabilidade deve se testada para avaliar a propriedade psicométrica 

que faz referencia à ausência de erros de medida, sendo a mesma coisa que o grau 

de consistência e estabilidade (sucessivas medições em um mesmo instrumento), a 

qual admite medidas inferenciais. Não se pode falar de confiabilidade em termos 

absolutos e sim em grau de confiabilidade.  

A confiabilidade faz referencia à proporção de variação verdadeira, ou seja, 

ao coeficiente de confiabilidade, que é o conjunto das variações das pontuações 

empíricas, verdadeiras e do erro.  Quando a correlação é igual a 1,  diz-se que a 

confiabilidade é máxima, e o índice de confiabilidade é a correlação entre as 

pontuações verdadeiras e as empíricas. Para testar a confiabilidade dos 

instrumentos, os seguintes métodos podem ser utilizados: 

a) Consistência interna: Quando se fala em confiabilidade, entenda-se 

“consistência interna” que pode ser calculada por métodos que admitem a 

correlação dos itens:  

 Alfa de covariação: compara as correlações entre duas metades do 

instrumento.  

 Coeficiente alfa de Crombach ():  Entre eles o mais utilizado  em que 

o coeficiente alfa é um indicador de confiabilidade de um teste, 

baseado em seu grau de consistência interna. Indica o grau que os 

itens de um teste covariam.   

 Duas metades: Spearman-Brown: método das duas metades  

(correlação,  dicotômicas). 

 Coeficiente de correlação de Pearson (): método de formas paralelas 

(coeficiente de correlação de Pearson), obtém o grau de correlação 

entre cada variável e sua pontuação total. 

b) Estabilidade: Através do método do Teste-Reteste obtem-se o coeficiente 

de estabilidade ou seja,  mede-se  a  constância  das respostas obtidas em 

repetidas ocasiões com  os mesmos sujeitos. 
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c) Equivalência: Determina a consistência das pontuações do instrumeto 

através da correlação dos escore inter-observadores. Pode ser obtido atavés 

dos métodos do Coeficiente de Correlação Intraclasses (ICC) e do 

Coeficiente de Kappa () 

d) Concordância entre Juízes: Mede o grau (coeficiente) de concordância 

entre os juízes observadores do mesmo fenômeno ou constructo. 

         Dois fatores afetam a confiabilidade de um teste: variabilidade e longitude. 

Confiabilidade e variabilidade: diz respeito a amostra (tipo e quantidade); 

confiabilidade e longitude: diz respeito aos itens (número) onde usa-se a  fórmula 

de Spearman-Brown (ANDRIOLA, 2009). 

 

2.3.2.2 Validade 

 

Validade é uma propriedade psicométrica que pode ser calculada 

correlacionando as medições com as de uma medida padrão aceita como válida e  

divide-se em:  

a) Validade aparente: Análise dos Juízes é a validade aparente, sendo que, 

uma prova possui validade aparente adequada quando produz no sujeito a 

impressão de que efetivamente é uma prova adequada, e determina o grau 

em que os itens parecem medir o se propõe. 

b) Validade de conteúdo: Na validade de conteúdo, a amostra deve ser 

adequada e representativa dos conteúdos e alcançar a dimensão de todo 

constructo a avaliar.  Vários métodos são utilizados de acordo com os 

objetivos da pesquisa, entre eles os mais utilizados:  

 Método Delphi: Método para obter a opinião de um painel de experts.   

 Modelo de estimação de magnitude: Determina a intensidade percebida 

de um estímulo físico ou social. 

 Modelo de Fehring: Explora se o instrumento mede o conceito que quer 

medir com a opinião de um grupo de experts. 

 Metodologia Q: Mede a validade de conteúdo com um grupo de experts. 

c) Validade de critério: É o grau de correlação entre um instrumento e 

outra medida da variável ao estudo que sirva como critério de referência. 

Pode ser: 

 Validade concomitante: Mede o grau de correlação entre um 

instrumento e outra magnitude que mede o mesmo critério. 
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 Validade preditiva: Mede o grau de correlação entre duas medidas  do 

mesmo conceito ao mesmo tempo nos mesmos indivíduos, ou seja, 

comparação de um  instrumento  “gold stand”.  A validade preditiva 

refere-se ao grau de eficácia com que se pode predizer uma variável.  

d) Validade de constructo: A validade de construto, segundo Cronbach 

(1984, p.126), é “a meta final da validação é a explicação e a 

compreensão, e, para tanto, nos leva a considerar que toda validação é a 

validação de constructo”. Pode ser obtida através de vários testes 

estatísticos, entre os principais encontran-se: 

 Convergente-discriminante: Mede se o instrumento correlaciona com 

variáveis esperadas, e não correlaciona com variáveis não esperadas . O 

teste mais utilizado é o de Campbel e Fiske. 

 Análise Fatorial: A validade fatorial refere-se à análise fatorial, técnica 

de análise multivariada que permite encontrar grupos homogêneos de 

variáveis dentro de um grande grupo de variáveis. Reduz um número de 

variáveis a fatores de variáveis para distinguir a dimensões subjacentes 

que estabelecem as relações entre os itens. Para realização da análise 

fatorial, é necessário aplicar o teste de Bartlett e calcular o índice de 

Kaiser-Meyer-Olkim (KMO), a fim de determinar se a amostra possui 

uma distribuição normal. (ARTES, 1988). 

 Validade discriminante: Mede o grau do instrumento para distinguir 

entre indivíduos que se esperam que sejam diferentes. O teste mais 

utilizado é o coeficiente de correlação Teste Mann-Whitney (FIELD, 

2009). 

 

2.3.2.3 Sensibilidade 

 
 É a habilidade do instrumento para refletir relação entre 

intervenção/mudanças, por exemplo, estado de saúde devido a uma intervenção 

conhecida (ANDRIOLA, 2009). 

 

2.3.2.4 Factibilidade  

 
 Mede se o questionário é exequível para ser utilizado no campo que se 

quer utilizá-lo. Diz respeito ao tempo e porcentagem de respostas e percepção dos 

respondentes (ANDRIOLA, 2009).   
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2.3.2.4 Normatização 

 
 A normatização constitui a última etapa da validação do instrumento. Após 

a realização dos procedimentos analíticos, elabora-se as normas com as instruções 

para a aplicação do instrumento e os valores de escore para a interpretação dos 

resultados obtidos, em forma de um manual de orientação para sua aplicação 

(PASQUALI, 2005, 2007). 

 

 

4  DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 

 A seguir são definidos alguns termos importantes para a leitura deste  

trabalho: 

 

2.4.1 Educação continuada 

 
      É o conceito de educação formulado pelo grupo da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) que considera a educação continuada um processo 

contínuo que se inicia após a formação básica e está destinado a atualizar e 

melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo, frente às evoluções técnico-

científicas e às necessidades sociais (FARAH, 2007; SOUZA, 2013). 

 

2.4.2 Educação permanente e em serviço  

 

  A Educação Permanente (EP) baseia-se na aprendizagem significativa e na 

possibilidade de transformar as práticas profissionais. A EP pode ser entendida 

como aprendizagem-trabalho, ou seja, acontece no cotidiano das pessoas e das 

organizações.  

  Considera-se como educação permanente em medicina o conjunto de 

atividades educacionais que servem para manter, desenvolver ou aumentar o 

conhecimento, as habilidades e o desempenho e o relacionamento profissional, a 

qual o médico usa para prover serviços para seus pacientes, para o público ou para 

a profissão (BRASIL, 2007). 

  As atuais tecnologias de comunicação facilitam a educação permanente, 
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permitindo a transmissão do conhecimento e a interação entre partes interessadas, 

utilizando recursos didáticos atraentes e eficazes. 

 

2.4.3 E-saúde (e-health) 

 
    Criada no ano de 2005 pela OMS, por meio da Resolução 58/28 da 

Assembléia Mundial de Saúde em Genebra, tem aplicações relevantes na Saúde 

Pública, Educação em Saúde, Clínica Médica e Diagnósticos para veicular práticas 

médicas a partir do uso de dispositivos móveis como smartphones, tablets, laptops, 

ipads e netbooks (BRASIL, 2013). Segundo Pagliari et al, (2005), esta seria a 

definição mais adequada: 

 

E-saúde (e-Health) é um emergente campo de informações 

médicas, referindo-se à organização e transmissão de serviços e 

informações em saúde utilizando a Internet e tecnologias similares. 

Mais amplamente, o termo caracteriza não somente um 

desenvolvimento da tecnologia, mas também uma nova forma de 

trabalho, uma atitude e um relacionamento via acesso em rede, 

uma forma de pensamento globalizado, com o objetivo de 

promover o cuidado em saúde local, regional e mundial por meio 

do uso da tecnologia de informação e comunicação. 

 

2.4.4 Telessaúde  

 
  Inclui todos os profissionais e atividades relacionadas com a saúde: 

enfermagem, odontologia, saúde pública, e outros (BRASIL, 2012b). 

 

2.4.5 Telemedicina  

 
  Restringe-se à Medicina, e às atividades dos médicos.  (KELMER, 2007; 

WHO, 2011).  

 

2.4.6 Tele-educação  

 
  Ocorre por meio de conferências, aulas e cursos, utilizando tecnologias de 

informação e comunicação e o Telediagnóstico na forma síncrona ou seja, em 

tempo real (teleconferência)  e na  forma  assíncrona quer seja  através de  aulas 

gravadas, ou  correio eletrônico (MEHLECKE, 2003; MOODLE, 2006). 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_28-en.pdf&usg=ALkJrhhRXqPp6JXhOceuOb6HFq3D8UNCSA
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2.4.7 Teleconsultoria 

 
  Consulta entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de saúde. 

Ocorre por meio de telecomunicação bidirecional em tempo real por chat ou 

videoconferências (síncrona) ou por meio de mensagens off-line (assíncrona) 

(MACFARLANE, 2006). 

 

2.4.8 Segunda Opinião Formativa  

 
  Tem como base uma cuidadosa revisão bibliográfica em resposta às 

perguntas dos participantes. Todos estes serviços poderão ser elaborados e 

respondidos por Teleconsultores a partir de qualquer Núcleo de Telessaúde Técnico-

Científico ou Ponto de Telessaúde (MACFARLANE, 2006). 

 

2.4.9 Núcleo de Telemedicina da UFG 

 
         O Núcleo de Telemedicina e Telessaúde da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Goiás, instalado no Centro de Referência em Oftalmologia 

(CEROF), foi instituído com a pretensão de contribuir para a capacitação das 

equipes de saúde da família para ampliar a resolutividade nos níveis primário, 

secundário e terciário da atenção.  

 Com 362  pontos de transmissão instalados, atende à população de Goiânia 

e do interior do Estado de Goiás. Cada ponto está devidamente equipado (um 

computador de teleconferência, webcam, kit multimídia, impressora, máquina 

fotográfica digital, adaptador para oftalmologia e dermatologia e eletrocardiograma 

digital) com material suficiente para a mais ampla programação de educação 

continuada.  

 Tal recurso estara disponível para projetos de pesquisa, de ensino e 

extensão, e foi utilizado na realização do presente estudo. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

           Desenvolver e validar uma ferramenta virtual para o diagnóstico e 

tratamento racional do diabetes mellitus, baseado em sua fisiopatologia, em uma 

interface gráfica computacional. 

 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

a. desenvolver instrumentos da interface gráfica computacional para os casos 

clínicos virtuais; 

b. verificar a validade de conteúdo dos instrumentos por meio da análise  dos 

experts; 

c. mensurar a viabilidade da aplicação dos casos clínicos virtuais em um 

grupo de alunos de medicina do terceiro ano; 

d. propor um modelo de instrumento de suporte para ensino e aprendizado, 

desenvolvido por meio de ferramentas tecnológicas de informação, a fim 

de promover a integração entre o ensino e o serviço, oferecendo condições 

que promovam a Teleassistência e a Teleducação. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

Trata-se de um estudo de desenvolvimento metodológico, de abordagem 

quantitativa, para a construção e validação de um instrumento de medidas de 

avaliação do conhecimento médico em diabetes mellitus. 

  Para a construção, validação, normatização do instrumento e construção 

da interface virtual, a pesquisa foi desenvolvida em seis fases:  

Fase I - Teoria e construção do instrumento  

Fase II - Seleção dos experts  

Fase III - Amostra populacional  

Fase IV - Validação do instrumento  

Fase V - Normatização  

Fase VI - Construção da interface virtual  

A fase de validação foi dividida em cinco etapas e a fase de construção da 

interface virtual em seis etapas, conforme pode ser visualizado na Figura 3. 

 

 

4.1 TEORIA E CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO - FASE I  

 

A construção do instrumento a partir de um roteiro estruturado teve como 

base uma revisão da literatura que usou como bases de dados BVS, Lilacs, 

Medline, Bireme, SciELO, Science Direct, além de páginas eletrônicas,  realizada  

no período de  outubro de  2011  a  dezembro de 2013.    

  Os descritores utilizados para busca foram: diabetes mellitus diagnóstico e 

tratamento, casos clínicos interativos, competências médicas, educação médica, 

psicometria, metodologias ativas de ensino-aprendizagem, avaliação de 

habilidades clínicas, simulação por computador e caso clínico virtual. 

  Após a realização da pesquisa bibliográfica definiram-se os conteúdos 

mais relevantes e específicos a serem abordados. Feita a seleção dos temas, 

identificou-se o conhecimento que se desejava avaliar com o instrumento 

proposto.  A Figura 4 mostra as fases e etapas percorridas neste trabalho desde a 

análise da literatura, até a última etapa que consiste da hospedagem da interface 

virtual no site do Telessaúde-GO. 



Materiais e métodos 36 

PERCURSO PARA VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

TEORIA E CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS - FASE I 

 

Literatura 
Análise de Conteúdos  
Matriz de Conteúdos          

 

 
 

Definição das dimensões dos CCV  
Definição dos itens que serão mensurados  

Construção dos Itens dos CCV  
Matriz de avaliação por competências 

 

Análise Teórica  Instrumento Piloto pronto para ser aplicado 

 
 

SELEÇÃO DOS EXPERTS – FASE II 

 

AMOSTRA POPULACIONAL – FASE III 

 

VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO - FASE IV 

 

Análise dos Juízes 
Validação aparente  

Validação de conteúdo 

 
Aplicação aos discentes 

Coleta 
Alimentação de dados 

 
Casos Clínicos  

Dados - Montagem do 
banco no SPSS 

 

Análise Fatorial  Análise dos itens  
Índice de dificuldade e 

de discriminação 

 

Análise de Consistência 
Interna 

 Precisão da Escala  
Indice de Precisão 

Ítem/Fator 

  

NORMATIZAÇÃO - FASE V 

 

Teorias e Definições de         
aplicabilidades / Critérios  
de análises estatísticas 

 
Escore 

Percentil padrão 
 

Manual prático de  
elaboração de normas 

  

CONSTRUÇÃO DA INTERFACE VIRTUAL - FASE VI 

 

Roteiro da Interface Gráfica Virtual 
Multimeios 

 
Módulo interativo no formato de Casos 

clínicos 

 

  
 Figura 4.  Fases de validação e normatização do instrumento 

               Fonte: Adaptado de Pasquali (1999). 
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4.1.1 Produção dos itens do instrumento 

 
 Para a produção dos itens da ferramenta foi elaborada uma escala 

avaliativa de múltipla dimensão, estruturada a partir da definição de competências 

e de conteúdos específicos sobre a fisiopatologia e tratamento do DM.   

Os temas propostos na escala avaliativa abrangeram as áreas básicas 

(embriologia, anatomia do pâncreas e homeostase da glicose), a fisiopatologia, o 

diagnóstico e classificação do DM, as complicações crônicas, os fatores de risco e o 

tratamento clínico, por exemplo: resistência insulínica, estratificando-a conforme a 

sua importância em relação ao conteúdo e às competências necessárias ao 

profissional médico. 

A definição desses conteúdos gerou uma grade de conhecimentos 

fundamentais, denominada matriz de conteúdos (MC) (APÊNDICE B).  O produto 

de cada linha dessa matriz foi obtido pela multiplicação dos valores dos dois 

parâmetros, vertical e horizontal.  A avaliação vertical (V) com pontuação de um a 

dez, refere-se à ponderação da importância do assunto quando comparado um ao 

outro, da mesma sequência do objeto de aprendizagem (relevância relativa). A 

avaliação horizontal (H) com pontuação de um a cinco, refere-se à ponderação da 

importância do mesmo na competência profissional. 

Determinou-se, então, a relevância de cada assunto dentro do tema 

proposto, o qual conduziu a construção dos casos clínicos (WEN, 2006; TALEB, 

2009). 

 

4.1.3 Construção teórica dos casos clínicos virtuais  

    
 Feita a seleção dos temas, identificaram-se as competências básicas que 

se desejava avaliar com o instrumento proposto. De acordo com essa revisão 

observou-se que o DM possui uma história natural que se desenvolve conforme o 

tempo de duração da doença e apresenta-se em cinco estágios, de acordo com 

sua evolução:  

1) pré- diabetes;  

2) diabetes com predomínio de resistência insulínica;  

3) diabetes com predomínio de insuficiência insulínica; 

4) diabetes insulino-requerente;  

5) diabetes insulino-dependente.  
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Como marco do fundamento do tratamento racional do DM, determinou-

se a necessidade de se estabelecer o momento evolutivo no qual a doença se 

encontra. À partir desses conceitos, cinco  casos clínicos virtuais  (CCV-1 A CCV-5) 

foram elaborados conforme os estágios evolutivos do DM.  Definiu-se o 

conhecimento mínimo esperado para cada caso, elencado como se segue: 

CCV1 - Pré-Diabetes  

Diagnosticar: a) fatores de risco para o DM e seu tratamento preventivo 

(prevenção primária); b) resistência insulínica; c) síndrome metabólica; d) 

tolerância alterada à glicose; e) conduta mais adequada nesta fase. 

CCV2 - Diabetes com predomínio de resistência insulínica  

Diagnosticar: a) resistência insulínica; b) síndrome metabólica; c) fatores de risco 

para as complicações crônicas do DM e seu tratamento preventivo (prevenção 

secundária). 

CCV3 -Diabetes com predomínio de insuficiência insulínica   

Diagnosticar: a) insuficiência insulínica como fator predominante; b) complicações 

crônicas do DM e seu tratamento (prevenção terciária); c) descompensação do DM 

e escolha terapêutica mais adequada. 

CCV5 - Diabetes insulino-requerente  

Diagnosticar: a) insuficiência insulínica como fator predominante; b) complicações 

crônicas do DM e seu tratamento (prevenção terciária); c) descompensação do DM 

e escolha terapêutica mais adequada. 

CCV5 - Diabetes insulino-dependente  

Diagnosticar: a) DM insulino-dependente em uma situação de urgência; b) fator 

desencadeante; c) escolha terapêutica mais adequada; d) escolha terapêutica 

mais adequada; e) necessidade de encaminhar para unidade terciária de saúde. 

 

4.1.4 Estrutura dos casos clínicos 

 
 O instrumento para avaliar o DM foi criado pelos pesquisadores, e é 

composto de cinco casos clínicos em uma sequência que abrange desde uma 

situação clínica mais simples até a mais complexa. Cada caso clínico é dividido em 

seis partes (APÊNDICE C): 

- Identificação 

- Queixa principal (QP);  

- História da doença atual (HDA);  
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- Interrogatório sintomatológico (IS);  

- Antecedentes: familiares (AF), pessoais (AP) e patológicos (APP);  

- Exame físico (EF);  

- Exames laboratoriais (EX).  

- Diagnóstico(s)  

- Tratamento(s). 

  Todos os casos clínicos tiveram as opções de respostas padronizadas em 

vinte e oito itens ou alternativas cada uma delas. O participante poderia marcar 

quantas alternativas julgasse necessárias, sendo a última questão, a de número 

28, do tipo aberta e sem valor de pontuação, onde poderiam ser sugeridas  outras 

alternativas (APÊNDICE D). 

Utilizou-se o mesmo quadro de respostas para os cinco CCV, onde para 

cada um deles foi criado um gabarito com o escore de acordo com o julgamento 

dos experts.   

 

4.1.5 Construção do Escore  

 
Para mensurar estes itens foi criado um escore baseado na relevância de 

cada assunto dentro do tema proposto, conforme a matriz de conteúdos e matriz 

de avaliação por competências (APÊNDICE B e C) (WEN, 2006; TALEB, 2009).   

O escore foi elaborado pelos autores desse trabalho. Determinou-se  

pontos positivos e negativos de -3 a +3, onde  -3 corresponde ao erro grave, -2 

ao erro intermediário e -1 ao erro leve. Os pontos positivos correspondem a: +1 

acerto de pouca relevância, +2 acerto de relevância intermediária e +3 para 

acerto de grande relevância, além de uma pontuação positiva para as alternativas 

erradas não marcadas, no mesmo valor de sua correspondente errada, e outra 

pontuação negativa para as alternativas corretas não marcadas, no mesmo valor 

de sua correspondente.  

Este escore foi criado a fim de discriminar os resultados falsos positivos e 

falsos negativos. Sendo assim, se o participante marcar todas as alternativas o 

resultado final é zero, mas caso não marque nenhuma, o resultado também é 

zero. Além do escore, foi criado também um gabarito para correção dos casos 

clínicos dos discentes, baseado na análise da literatura e confirmado pelos juízes. 
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4.2 SELEÇÃO DOS EXPERTS 

 

  A seleção dos experts (Juízes) da pesquisa obedeceu aos critérios de 

formação acadêmica, de qualificação e de disponibilidade. A partir do critério de 

formação foram selecionados profissionais médicos atuantes na especialidade. 

Para o critério de qualificação foi considerada a titulação, a experiência docente e 

a capacitação específica para julgar o construto. Para o critério de disponibilidade 

dos profissionais foram considerados os indicadores de universo e amostra.  

Para tanto, foi realizado contato com a Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Diabetes (SBEM-GO) e identificados 60 especialistas titulados, 

que poderiam atuar como juízes do instrumento. Na sequencia, foram solicitados 

os contatos desses profissionais, que foram classificados em três grupos distintos: 

professores de graduação em cursos de medicina, orientadores de residência 

médica de endocrinologia e especialistas titulados.   

A população alvo deste estudo foi composta por catorze profissionais 

especialistas pela SBEM-GO, dentre eles três delegados da Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD), quatro professores do curso de graduação em medicina da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), dois orientadores de residência médica de 

endocrinologia da UFG e Hospital Geral de Goiânia (HGG), e cinco médicos 

especialistas titulados pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Diabetologia – 

Regional Goiás (SBEM-GO). 

 Os especialistas foram recrutados por conveniência e, após o aceite de 

participação, receberam, em mãos, um envelope lacrado contendo os cinco CVV e 

o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE). Foram comunicadas 

verbalmente, para cada um deles, as instruções específicas sobre o preenchimento 

dos questionários.   

Como critério de inclusão foi considerado o aceite de participação 

voluntária como juiz do estudo, por meio da assinatura do TCLE. Foi considerado 

como critério de exclusão o preenchimento incompleto dos dados. 
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4.3 AMOSTRA POPULACIONAL 

 

O principal objetivo desse estudo foi obter um instrumento para ser 

aplicado principalmente aos profissionais médicos atuantes na ABS. Escolheu-se 

um grupo de discentes, por tratar-se de uma amostra homogênea e em número 

representativo a fim de validar os CCV. 

Selecionou-se uma amostra de discentes do curso de Medicina de uma 

instituição privada de ensino superior, a Universidade Gurupi, do Estado do 

Tocantins (UNIRG). Os discentes foram contactados em sala de aula e convidados 

a participar do estudo. Como critério de inclusão, foram selecionados os alunos 

matriculados no terceiro ano do curso de medicina que já haviam cursado a 

disciplina de Endocrinologia e Metabologia. Foi considerado como critério de 

exclusão o processo de coleta com dados incompletos. Esta amostra foi composta 

por 72 discentes. 

O período de coleta dos dados dos especialistas ocorreu em julho de 2013 

e o dos alunos em outubro de 2013.   

 

 

4.4 VALIDAÇÃO  

 

Para a análise das qualidades psicométricas do instrumento, partiu-se de  

uma análise criteriosa das questões e dos seus itens componentes por um grupo 

de experts que dominam os conteúdos envolvidos e que apresentam experiência 

pessoal e profissional no assunto investigado, constituindo assim a validação 

aparente dos instrumentos pelos experts  

 Para a validade do constructo partiu-se para Análise fatorial e da 

estimativa da consistência interna do instrumento, e do poder de discriminação 

dos itens (PASQUALI, 1998).    

A teoria da validação e suas etapas encontram-se no referencial teórico já 

descrito anteriormente. Neste estudo, essa fase foi dividida em seis etapas, 

conforme esquema proposto por (PASQUALI, 1998).    

- Etapa I: Validação aparente e de conteúdo: Análise dos experts   

- Etapa II: Procedimentos de aplicação   

- Etapa III: Banco de dados e análise estatística  
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- Etapa IV: Análise Fatorial  

- Etapa V: Consistência Interna do instrumento   

- Etapa VI:  Poder de discriminação dos itens   

 

4.4.1 Validação aparente e de conteúdo: Análise dos experts - Etapa I  

 
 Nesta etapa, os 56 itens de cada um dos cinco casos clínicos foram 

analisados pelos catorze experts (juízes). Iniciou-se com a submissão dos 

instrumentos aos experts para análise criteriosa de seus itens componentes, a 

fim de eliminar itens inadequados e incluir itens sugeridos por eles. Foi solicitado 

a eles que respondessem ao questionário e escrevessem para cada item as 

considerações e correções que julgassem necessárias, a fim de avaliar se a teoria 

estava coerente com o construto a ser avaliado (PASQUALI, 2007). 

Eles opinaram sobre a adequação da estrutura semântica (compreensão 

dos itens), facilidade e clareza das instruções e sobre a adequação dos itens 

propostos para cada questão.   

A história clínica do CCV-1 teve acréscimo de dois dados de anamnese e 

um dado de exame físico. O gabarito para diagnóstico teve a disposição de quatro 

itens modificados, e um item foi acrescentado no CCV-5. No gabarito para 

tratamento, três novas drogas foram incluídas.   

Ao final desta etapa, as opiniões e sugestões dos juízes foram aceitas para 

os casos clínicos. Conforme Pasquali (1997), espera-se que os itens atinjam uma 

concordância de cerca de 80% entre os juízes. Como houve coerência, completou-

se os procedimentos teóricos na construção do instrumento de medida, e partiu-se 

para a etapa seguinte.   

 

4.4.2 Procedimentos de aplicação - Etapa II  

 
Realizou-se a aplicação dos instrumentos a um grupo de discentes do 

terceiro ano do curso de medicina da UNIRG.  Inicialmente eles receberam as 

instruções quanto ao preenchimento correto do instrumento.   

A seguir, os cinco casos clínicos, com 56 itens cada, foram entregues, 

sendo que eles recebiam um caso na medida em que entregava o outro, numa 

sequencia que ia do CCV-1 ao CCV-5.  

  Esta aplicação foi realizada em um único momento. O tempo de execução 

de cada caso clínico variou de 15 a 20 minutos, e não houve necessidade de 
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exclusão de nenhum instrumento de coleta de dados. 

  Dos 74 alunos matriculados na disciplina, dois não compareceram à 

reunião para aplicação do instrumento.  

 

4.4.3 Banco de dados e análise estatística - Etapa III 

 
Esta etapa compreende a montagem e alimentação do banco de dados no 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS-18).  Buscando a validação e 

normatização do instrumento, partiu-se para as análises estatísticas: descritiva; 

multivariada; de fidedignidade e não paramétrica.       

 

4.4.4 Análise descritiva 

 
  As variáveis qualitativas foram expressas em frequências absolutas ou 

porcentagens. Para as variáveis quantitativas foram realizadas análises de medidas 

de tendência central e dispersão por meio da análise de medias, medianas e 

desvio padrão (DP), e verificou-se a normalidade por meio do teste de Kolmogorov 

Smirnov.  

 

4.4.5 Análise Fatorial - Etapa IV 

 
  Para analisar as dimensões do instrumento foi realizada a análise fatorial, 

que é uma técnica de análise multivariada. Depois, procedeu-se à análise de 

consistência interna dos itens de cada caso clínico virtual (CCV), através do teste 

alfa de Cronbach. 

A Análise fatorial foi feita por meio da análise dos itens, a fim de obter os 

índices de dificuldade e discriminação. A análise quantitativa dos resultados 

depende da aplicação preliminar a um número considerável de sujeitos, como 

mostra este trabalho. 

 

4.4.6 Consistência Interna do instrumento – (Fidedgnidade) - Etapa V 

 
A consistência interna relaciona-se com a sua fidedignidade e foi obtida 

pela análise da precisão da escala com o cálculo da correlação existente entre 

cada item, individualmente, e o total dos itens do instrumento (índice de precisão 

por ítem/ escore total).   
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          Com o cálculo deste coeficiente, determina-se a permanência ou não dos 

itens na escala. Os itens que apresentam altas correlações, estimadas pelo 

coeficiente alfa de Cronbach são mantidos no instrumento.  

  Para a análise de confiabilidadeutilizou-se o alpha de Cronbach. Como 

referência para interpretar a escala do coeficiente alfa Cronbach foram utilizados 

os intervalos descritos na Tabela 2.  

  Nesse trabalho, considerou-se coeficiente alfa Cronbach acima de 0,7. 

 

  
 
 

4.4.7 Poder de discriminação dos itens - (Não paramétrica) Etapa VI 

 
  Estatística não paramétrica: para correlação entre os grupos utilizou-se o 

teste de Friedman, que é um teste alternativo não paramétrico para o teste de 

experimentos em blocos ao acaso (RBD - Randon Blocks Design) na ANOVA 

regular. O teste de Wilcoxon foi utilizado para confirmar os resultados.  

Para análise da variância entre os grupos de alunos e juízes utilizou-se o 

teste Mann-Whitney.  

           Para medir o grau da capacidade dos questionários em verificar se                           

havia diferença significativa entre os dois grupos utilizou-se o teste de Mann-

Whitney, a fim de obter a validade discriminante do instrumento. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Interpretação do alfa de Cronbach 

 

Valor de alfa Confiabilidade 

Maior que 0,9 Excelente 

0,8 --| 0,9 Bom 

0,7 --| 0,8 Aceitável 

0,6 --| 0,7 Questionável 

0,5 --| 0,6 Pobre 

Menor que 0,5 Inaceitável 
 

Fonte: George, Maller, (2003) 
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4.5 NORMATIZAÇÃO – FASE V 

 

 Para realizar a normatização do instrumento (percentil, escore padrão) 

foram realizadas análises descritivas e de distribuição da amostra gerando um 

manual prático de elaboração de normas.  

 

 

4.6 CONSTRUÇÃO DA INTERFACE VIRTUAL - FASE VI 

 

4.6.1 Roteiro da Interface Gráfica Virtual Multimeios 

 
  O modelo de interface gráfica virtual multimeios, criada a partir dos 

instrumentos validados, reuniu dois formatos:  

a) Casos clínicos (simulação); 

b) Diagrama de diagnóstico e tratamento para o DM.  

O roteiro da Interface Virtual foi estruturado a partir da metodologia de 

construção de ambientes virtuais de aprendizagem elaborada por Taleb (2009). 

Reúne uma combinação de atividades e telas de acesso que permitem a 

concretização das ações pretendidas por meio da interação assíncrona 

(formulários); do registro e avaliação (banco de dados e base de análise - 

pontuação); e do acesso aos conteúdos didáticos (material informativo e percurso 

de consolidação do conhecimento). 

 Em conjunto com a equipe técnica do Telessaúde-GO foram definidos os 

formatos de apresentação, de organização dos conteúdos e de usabilidade do 

ambiente virtual (análise dos conteúdos, dos recursos, dos aspectos pedagógicos).       

  O momento seguinte consistiu na definição das mídias, na elaboração dos 

conteúdos específicos, na criação dos elementos gráficos da interface (textos, 

imagens, animações, filmes) e no desenho das páginas de acesso aos conteúdos 

(adaptação do material didático pré-existente, elaboração dos materiais 

complementares, testagem da navegação).   

  A partir dos cinco estágios evolutivos do diabetes mellitus apresentam-se 

os Casos Clínicos Virtuais (CCV): 
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4.6.2 Módulo interativo no formato de Casos clínicos 

 
A sequência dos conteúdos dos Casos Clínicos abrangeu situações simples 

e complexas sobre a fisiopatologia do DM divididas em cinco partes: Identificação 

(ID) Queixa principal (QP); História da doença atual (HDA); Interrogatório 

Sintomatológico (IS); Antecedentes Familiares (AF), Antecedentes Pessoais (AP) e 

Patológicos (APP); Exame Físico (EF); Exames laboratoriais (EX).  

  As figuras abaixo foram capturadas do módulo interativo do ambiente 

virtual de avaliação de competências (APÊNDICE E): 

- Página inicial do ambiente virtual de avaliação  

- Página de acesso ao menu dos Casos Clínicos;  

- Página de acesso ao conteúdo do Caso Clínico Virtual 1;  

- Queixa Principal ; 

- Antecedentes Familiares, Pessoais e Patológicos; 

- Exame Físico; 

- Exames laboratoriais. 

  A segunda parte da interface reuniu formulários online de diagnóstico e 

tratamento, elaborados e disponibilizados a partir dos questionários validados. Os 

formulários online foram criados com a utilização de ferramentas do Google Docs, 

possibilitando sua publicação gratuita na rede e o compartilhamento das 

informações em vários formatos: HTML, Excel, OpenOffice e PDF (APÊNDICE F). 

 Os CCV foram testados pelos autores desse trabalho, e encontram-se 

disponíveis para serem aplicados em próximos estudos.  

 A plataforma do Google Docs oportunizou, ainda, a geração de 

informações em tempo real sobre as respostas obtidas nos questionários, por meio 

de folhas de cálculos, facilitando, de forma considerável, o armazenamento e a 

análise dos resultados.  

A utilização de ferramentas 2.0 e suas funcionalidades online a serviço dos 

processos de avaliação de aprendizagem são recursos importantes que favorecem 

a construção de conhecimentos de forma colaborativa, enriquecendo diferentes 

processos.  

 Tais ferramentas dividem-se em: 

- ferramentas de comunicação; 

- ferramentas de gestão-organização das informações;  
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- ferramentas de edição de conteúdo e ferramenta de compartilhamento 

de  recursos. 

Por fim, o protótipo do ambiente virtual foi configurado e a interface 

gráfica virtual vinculada a um banco de dados foi hospedada na plataforma do 

sistema de Telessaúde-GO da UFG.   

 

 

4.7 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Sua realização foi condicionada à prévia aprovação do Conselho de Ética 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, sobre 

responsabilidade e normas éticas na utilização da Telemedicina. Teve parecer 

consubstanciado do CEP de número 329.695 em 01/07/2013 e registro na 

Plataforma Brasil, CAAE de número: 18556513.4.00005083. 

  Os participantes (Experts e Discentes), depois de devidamente informados 

sobre o mesmo, deram o consentimento para uso das informações prestadas, em 

documento próprio (MELO; SOUSA, 2007).  

 As imagens utilizadas para a aplicação dos CCV foram obtidas na internet, 

sendo Imagens Google de domínio público. As imagens utilizadas nos CCV, para 

disponibilização na plataforma virtual, foram adquiridas em banco de dados 

próprio, fornecida por modelos comerciais, com todos os direitos de publicação 

devidamente respeitados. 
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5 RESULTADOS  

 
 

Um total de 14 experts e 72 discentes do terceiro ano de medicina 

constituiu a população do estudo.   

As características sociodemográficas encontradas nesse estudo mostraram 

que, entre os catorze experts, 85% residem em Goiânia e 15% em São Paulo-SP; 

sendo 50 % sexo feminino e 50% do sexo masculino.  

No que se refere à titulação, 15% possuem doutorado, 30% mestrado e 

55% título de especialista. 

Quanto à experiência profissional, todos já atuavam profissionalmente há 

mais de cinco anos, 20% são delegados da SBD, 30% são professores de 

endocrinologia na UFG e 50% exercem a profissão em consultório particular.  

Entre os discentes, 100% eram procedentes da UNIRG-TO, cursavam o 

terceiro ano de medicina, possuíam idades entre 20 e 25 anos.  51% eram do sexo 

feminino e 49% do masculino e otiveram escore médio final de 21,36 e 19,89 

respectivamente (Tabela 3).   

 

Tabela 3. Descritiva geral dos dados sociodemográficos dos experts e discentes 
 

Experts  N=14 

Procedência Goiânia São Paulo  

 85% 15%  

Sexo Feminino Masculino  

 50% 50 %  

Titularidade Doutorado Mestrado Especialista 

 15% 30% 55% 

Função Delegados SBD Professores Consultório 

 20% 30% 50% 

Tempo de profissão mais de cinco anos 

 100% 

Discentes N = 72 

Sexo Feminino Masculino  

 51% 49%  

Idade Média 

 20 a 25 anos. 

Procedência UNIRG-TO 

 100% 
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Os Gráficos 1 e 2 mostram os resultados encontrados para as médias dos 

escores totais de todos os CCV, obtidos por cada um dos 14 experts, a qual  variou 

de 29,50  a  40,60,  enquanto para os  72 discentes variou de 13,70  a  27,80.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
Gráfico 1. Dispersão da média individual do escore de todos os CCV dos experts. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Gráfico 2. Dispersão da média individual do escore de todos os CCV dos discentes. 
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 No Gráfico 3, as médias para os escores de cada um dos CCV, quanto ao 

diagnóstico e tratamento, obtidas pelos experts foram: CCV1 (50,70 e 53,07); CCV2 

(52,86 e 39,79) CCV3 (50,43 e 41,43);  CCV4 (56,57 e 26,79);  CCV5 (90,36 e 

95,79). Para  os discentes as médias obtidas foram: CCV1 (32,83 e 38,47); CCV2 

(32,31 e 15,38);  CCV3 (32,79 e 19,47);  CCV4 (35,65 e 12,57);  CCV5 (87,53 e 

86,50).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 Gráfico 3.  Descritiva geral das variáveis numéricas para os escores obtidos  pelos 
experts e discentes dos casos clínicos CCV1-5, quanto ao diagnóstico e 
tratamento 

 

Os resultados encontrados para as medidas de tendência central e 

dispersão para os escores obtidos pelos experts e discentes dos casos clínicos (CCV) 

de 1 a 5 quanto ao diagnóstico e tratamento são apresentados na Tabela 4. 

A relação obtida entre o diagnóstico e tratamento para os CCV de 1 a 5 

para os experts e para os discentes, são mostrados na tabela 3. Para os experts  

essa relação foi de (0,95; 1,32; 1,22; 2,11 e 0,94). Para os discentes a relação 

encontrada foi de ( 0,85; 2,10; 1,68; 2,84; e 1,00). 

 

 

CC      CCV1 – Diag/Trat       CCV2 – Diag/Trat     CCV3 – Diag/Trat   CCV4 – Diag/Trat     CCV5 – Diag/Trat 
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 Os resultados encontrados para mediana, quartis, dispersão e simetria 

conforme mostra o Gráfico 4, pelos experts foram: CCV1 (50,70 e 53,07); CCV2 

(52,86 e 39,79);  CCV3 (50,43 e 41,43);  CCV4 (56,57 e 26,79);  CCV5 (90,36 e 

95,79). 

Para os discentes, os resultados encontrados para mediana, quartis, 

dispersão e simetria foram:  CCV1 (32,83 e 38,47); CCV2 (32,31 e 15,38); CCV3 

(32,79 e 19,47); CCV4 (35,65 e 12,57);  CCV5 (87,53 e  86,50), conforme mostra o 

Gráfico 5. 

   

Tabela 4.  Descritiva geral das medidas de tendência central e dispersão  entre 
experts e discentes1 e a relação entre diagnostico /tratamento2. 

 

Variáveis n Mínimo Máximo Media 
Desvio 
Padrão 

Sig. 
1 Relação 
Diag/Trat 

Experts 
      

 

CCV-1   DIAG 14 46 58 50,70 4,00 0,145 
0,95 

CCV-1   TRAT 14 48 60 53,07 4,04 0,005 

CCV-2   DIAG 14 26 66 52,86 11,14 0,200 
1,32 

CCV-2   TRAT 14 22 46 39,79 7,00 0,050 

CCV-3   DIAG 14 37 62 50,43 6,41 0,200 
1,22 

CCV-3  TRAT 14 28 52 41,43 7,06 0,200 

CCV-4  DIAG 14 53 63 56,57 3,13 0,078 
2,11 

CCV-4   TRAT 14 14 36 26,79 6,69 0,200 

CCV-5   DIAG 14 85 91 90,36 1,64 0,000 
0,94 

CCV-5   TRAT 14 90   102 95,79 4,08 0,035 

Discentes 
      

 

CCV-1   DIAG 72 10 49 32,83 8,490 0,767 
0,85 

CCV-1   TRAT 72 28 48 38,47 4,021 0,014 

CCV-2   DIAG 72  2 54 32,31 10,655 0,746 
2,10 

CCV-2   TRAT 72 -7 34 15,38 8,623 0,854 

CCV-3   DIAG 72  4 54 32,79 11,329 0,142 
1,68 

CCV-3  TRAT 72  4 30 19,47 6,699 0,185 

CCV-4  DIAG 72 12 50 35,65 7,057 0,547 
2,84 

CCV-4   TRAT 72  1 26 12,57 6,065 0,559 

CCV-5   DIAG 72 80 91 87,53 3,297 0,014 
1,00 

CCV-5   TRAT 72 68   100 86,50 6,576 0,002 
1 Relação Diagnóstico/Tratratamento.  

² Análise da normalidade-Teste de Kolmogorov Smirnov.  
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  Para verificar a aplicação da análise fatorial utilizou-se o teste Kaiser-

Meyer-Olkim (KMO) de medida de adequação da amostra. Análise de esfericidade 

através do teste de Bartlett.   

  O KMO da amostra variou de 0,500 a 650, sendo que três dos cinco CCV  

obtiveram resultado inferior ao patamar crítico de 0,60. A aplicação desta 
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Gráfico 4.  Boxplot do escore dos experts- Medianas e quartis 
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Gráfico 5. Boxplot do escore dos discente:  Medianas e quartis    
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ferramenta é comprovada mediante a realização dos testes KMO e Bartlett de 

esfericidade.  

Os testes sugerem que os dados não são adequados à análise fatorial. O 

resultado expresso neste teste demonstrou um grau irregular de ajuste para 

aplicação da técnica multivariada Análise Fatorial, sendo ratificado pelo teste 

Bartlett de esfericidade (Tabela 4). 

 

Tabela 5. Correlação entre as variáveis1  
 

 CCV1 CCV2 CCV3 CCV4 CCV5  

Diagnóstico e 

Tratamento 
 0,650 0,605  0,515 0,529 0,500 

  

  1 Teste de Bartlett – KMO 

 
 

            Para consistência interna do instrumento e poder de discriminação dos 

itens, o teste alfa de Cronbach foi aplicado para verificar a confiabilidade interna do 

constructo (instrumento de coleta de dados) e dos fatores latentes encontrados. 

            A Análise de consistência interna entre os itens dos CCV, foi obtida através 

do alfa de Cronbach para o diagnóstico e tratamento de cada um dos cinco casos 

clínicos, conforme mostra a tabela 5. 

 

 Tabela 6. Coeficiente alfa de Cronbach para o diagnóstico e tratamento para os 

itens de todos os CCV 
 

Casos Clínicos Alfa de Cronbach  

CCV 
Discentes/itens 

Diagnóstico Tratamento 

CCV1-Pré-Diabetes  0,568 0,597 

CCV2 - Diabetes com resistência insulínica  0,628 0,570 

CCV3 -Diabetes com insuficiência insulínica   0,401 0,520 

CCV4  Diabetes insulino-requerente  0,568 0,355 

CCV5- insulino- dependente  0,244 0,379 

 

Quando o Coeficiente alfa de Cronbach foi testado para o conjunto de 

todos os CCV para os discentes foi de 0,606  e para os experts de 0,770.  Quando 

testado para os dois grupos foi de 0,890 (Tabela 6). 
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A diferença de escore entre experts e discentes foi altamente significativa 

(p>0,01) pelo ANOVA com o Teste de Friedman, conforme mostra a Tabela 7.  Os 

Testes de Wilcoxon foram realizados para acompanhar esses achados (Tabela 8).   

 

   
    1 ANOVA com o Teste de Friedman 

 

A comparação entre os escores independentes dos discentes e dos juízes, através 

do teste de T Wilcoxon mostrou p>0,001 para todos os itens analisados dos cinco 

CCV quanto ao diagnóstico e tratamento, e foi considerada significativa a magnitude 

da diferença entre os dois grupos, conforme mostra a Tabela 8. 

 

 

 

Tabela 9. Comparação dos escores entre discentes e experts 1  
 

Variáveis T p 

CCV-1   DIAG 2703 p>0,01 

CCV-1   TRAT 2637 p>0,01 

CCV-2   DIAG 2742 p>0,01 

CCV-2   TRAT 2662 p>0,01 

CCV-3   DIAG 2742 p>0,01 

CCV-3  TRAT 2652 p>0,01 

CCV-4  DIAG 2628 p>0,01 

CCV-4   TRAT 2728 p>0,01 

CCV-5   DIAG 2867 p>0,01 

CCV-5   TRAT 2744 p>0,01 
 

 

   1 Teste de T de Wilcoxon 

Tabela 7.  Coeficiente alfa  de Cronbach para o diagnóstico e tratamento de todos 

os CCV  
 

Amostra  de Cronbach  de Cronbach padrão 

Discentes 0,600 0,522 

Experts 0,770 0,740 

Ambos 0,890 0,889 

Tabela 8. Relação entre discentes e experts 1    
 

 

Soma dos 

quadrados 

Grau 

Liberdade 

Média dos 

quadrados 

Teste de 

Friedman 
Sig 

Entre as amostras 41608,587 85 489,513 
 

p>0,01 

Total 596140,487 859 693,994 716,51 
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A análise da variância entre os grupos de alunos e juízes o teste U  de Mann-

Whitney foi considerada significativa para todos os CCV (Tabela 9). 

 

 

Tabela 10.   Análise da variância entre os grupos de alunos e juízes1  
 

    
CCV-1   

DIAG 

CCV-1   

TRAT 

CCV-2   

DIAG 

CCV-2   

TRAT 

CCV-3  

DIAG 

CCV-3 

TRAT 

CCV-4  

DIAG 

CCV-4  

TRAT 

CCV-5   

DIAG 

CCV-5   

TRAT 

Mann-

Whitney 

U 

75,500 9,500 114,500 34,000 114,500 24,500 ,000 100,500 239,500 116,000 

Z -5,227  -6,023  -4,789  -5,695  -4,791  -5,810  6,083  -4,948  -3,498  -4,844  

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
  

 1 Teste Mann-Whitney 

 
 
 

 Após realização dos testes e a demonstração da validade do instrumento, 

foi construída uma tabela com a classificação de desempenho, segundo o escore 

obtido através da mediana e dos quartis de cada CCV. Concluiu-se, assim, a última 

etapa da normatização do instrumento conforme mostra Tabela 10.  

 
 

 

 1Escore obtido através da mediana e dos quartis para cada CCV. 

 

A mediana corresponde a 50% do desempemho esperado, ou seja, regular. 

Os quartis para cada CCV correspondem aos seguintes intervalos:  

 Inaceitável: desempenho esperado abaixo de 25%.   

Tabela 11.  Normatização do escore para todos os CCV1. 

 

 
Inaceitável Fraco Regular Bom Excelente 

CCV-1   DIAG 35 --| 35 --| 40 40 --| 45 45 --| 50 50 --| 60 

CCV-1   TRAT 35 --| 35 --| 40 40 --| 45 45 --| 50 50 --| 60 

CCV-2   DIAG 30 --| 30 --| 45 45 --| 50 50 --|55 55 --| 65 

CCV-2   TRAT 20 --| 20 --| 25 25 --|35 35 --| 45 45 --| 50 

CCV-3   DIAG 35 --| 35 --| 40 40 --| 45 45 --| 50 50 --| 60 

CCV-3  TRAT 25 --| 25 --| 30 30 --| 45 45 --| 50 50 --| 55 

CCV-4  DIAG 30 --| 30 --| 45 45 --| 50 50 --| 55 55 --| 65 

CCV-4   TRAT 20 --| 20 --| 25 25 --| 30 30 --| 35 35 --| 40 

CCV-5   DIAG 50 --| 50 --| 60 60 --| 70 70 --| 80 80 --| 90 

CCV-5   TRAT 60 --| 60 --| 70 70 --| 80 80 --|90 90 --| 100 
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  Fraco: corresponde ao intervalo obtido entre 25 a 50% do desempenho 

esperado.   

 Bom: corresponde ao intervalo obtido entre 50 a 75% do desempenho 

esperado.   

 Excelente: corresponde ao intervalo obtido entre 75 a 100% do 

desempenho esperado.   

          Os ecores variaram de acordo com a dificuldade de cada CCV. Este escore foi 

inserido na interface virtual, a fim de exibir os resultados logo após a execução dos 

CCV. 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo principal deste estudo foi validar um instrumento para uso entre 

profissionais da saúde e discentes; para tanto, os dados foram submetidos a uma 

Análise Fatorial Exploratória. A versão da escala utilizada foi composta por dois 

fatores: diagnóstico e tratamento. Cada um dos fatores constituído por 28 itens.   

Segundo Pasquali (2009), para realizar a validade de construto dos 

instrumentos, deve ser feita uma série de estudos inter-relacionados, a fim de 

verificar, de forma empírica por meio de testes estatísticos, as construções teóricas 

e a relação entre as variáveis a serem medidas. Com a elaboração do gabarito, 

conforme as médias dos experts, foi possível uma análise tanto da normalidade 

como da variância a fim de realizar a análise fatorial que é aplicada principalmente 

para a análise psicométrica dos itens/respostas.    

A análise fatorial (AF) é uma técnica estatística multivariada que inclui a 

análise de componentes principais e análise dos fatores comuns e tem como 

objetivo transformar um conjunto de variáveis iniciais, correlacionadas entre si, em 

outro conjunto com menor número.  

Para verificar a aplicação da Análise Fatorial utilizou-se o teste Kaiser-

Meyer-Olkim (KMO) de medida de adequação da amostra, análise de esferificidade 

por meio do teste de Bartlett, para saber se é adequado utilizar a análise fatorial, ou 

seja, se o instrumento é uni ou multifatorial (FIELD, 2009). 

 Os valores obtidos no teste KMO foram de (0,650; 0,605; 0,515; 0,529 e 

0,500) para todos os casos (Tabela 4). 

Friel (2009) sugere a seguinte escala para interpretar o valor da estatística 

KMO: entre 0,90 e 1: excelente; entre 0,80 e 0,89: bom; entre 0,70 e 0,79: 

mediano; entre 0,60 e 0,69: medíocre; entre 0,50 e 0,59: ruim e entre 0 e 0,49: 

inadequado. Pallant (2007) sugere 0,60 como um limite razoável, enquanto Hair et 

al. (2006) sugerem 0,50 como patamar aceitável. 

No nosso estudo, optamos por interpretar a escala conforme Field (2009). 

De acordo com o valor obtido no teste KMO para todos os casos observou-se que, 

de acordo com Kaiser (1974 citado por Field, 2009), é um valor não adequado para 

realizar a análise fatorial.  Demonstrou-se, assim, que o instrumento é unifatorial 

tanto para diagnóstico quanto para o tratamento do DM.  



Discussão   58 

Para tanto, outras soluções equivalentes a esta, para a explicação da 

variabilidade dos dados, foram obtidas por meio de testes não paramétricos. 

 O passo seguinte foi determinar a análise de consistência interna entre 

itens do fator diagnóstico e fator tratamento para o DM de cada CCV por meio do 

coeficiente alfa de Cronbach. 

Para verificação da confiabilidade interna dos CCV, foi realizada a análise 

do instrumento, dividido em diagnóstico e tratamento, considerando-se cada um de 

forma isolada. Utilizou-se o coeficiente Alfa de Cronbach para cada item de cada 

CCV e para o conjunto de todos os itens tanto para experts quanto para discentes.  

O resultado da análise de confiabilidade corroborou os resultados 

relacionados à análise da carga fatorial. Trata-se de um instrumento unidimensional, 

pois a confiabilidade do instrumento na íntegra obteve um índice  de 0,83, 

considerado satisfatório para utilização, visto que apresentou um índice de 

confiabilidade/fidedignidade acima do ponto de corte definido pela literatura, de 

0,70 (STREINER; NORMAN, 2003; PASQUALI,1999; ARTES,1998; HOGAN,2006).  

De acordo com Polit, Beck e Hungler (2004), a confiabilidade de uma 

medida estatística é o critério mais importante para avaliar sua qualidade. A fim de 

seguir esta orientação, foi realizada a análise da confiabilidade do diagnóstico e do 

tratamento em cada conjunto de itens.  A análise de consistência interna entre os 

itens do diagnóstico e tratamento para o DM foram obtidos por meio do alfa de 

Cronbach  (Tabela 5). 

Assim, foram considerados os itens que compõem o diagnóstico e o 

tratamento de cada caso para realizar a análise de consistência interna entre os 

itens (Alfa de Cronbach). 

 A análise de confiabilidade mostrou que o questionário foi considerado um 

bom instrumento, segundo George e Mallery (2003). A confiabilidade mensurada 

pelo alpha de Cronbach, para os juízes, alunos e toda a amostra, encontra-se na 

Tabela 2. 

Quando essa confiabilidade foi testada para os grupos independentes 

mostrou que para o grupo dos discentes (: 0,606) o questionário foi questionável, 

para o grupo de experts (: 0,770) esse questionário foi considerado bom, e para 

todos os grupos (: 0,890) o instrumento foi considerado bom (Tabela 6). 

Embora o CCV-5 tenha obtido o menor valor do  de Cronbach, isso se 

explica pelo fato de apresentar menor quantidade de itens/respostas analisadas. 

Vale lembrar que a interpretação do coeficiente alfa de Cronbach é quase intuitiva 
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porque os valores variam, em geral, entre zero e 1, e a confiabilidade é tanto maior 

quanto mais perto de 1 estiver o valor da estatística. 

De qualquer modo, é preciso saber que o valor de alfa é afetado não 

apenas pela correlação entre as respostas obtidas, mas também pelo número de 

questões feitas e por redundância. Questionários muito longos aumentam o valor de 

alfa, sem que isso signifique aumento de confiabilidade. Valores muito altos de alfa 

também podem indicar redundância, isto é, a existência de questões praticamente 

iguais, verbalizadas de forma diferente (FIELD, 2009). 

A explicação para realização dos testes não paramétricos para análise de 

variância é a obtenção de fatores constituídos de um menor número de itens com 

maior índice possível de covariância item-fator, permitindo, assim, obter fatores 

mais facilmente interpretáveis. Um dos problemas decorrentes da Análise Fatorial é 

a interpretabilidade dos fatores, já que a primeira solução oferecida pelos 

programas estatísticos geralmente não fornece fatores que permitam uma 

interpretação adequada (ARTES, 1998). 

Neste estudo, a normalidade não foi encontrada em todos os casos clínicos, 

sendo assim o teste de Friedman foi a alternativa para a avaliação não paramétrica 

para o teste de experimentos em blocos ao acaso (RBD - Randon Blocks Design) na 

ANOVA regular, porque ele substitui o RBD quando os pressupostos de normalidade 

não estão assegurados, conforme mostraram nossos dados (FIELD, 2009). 

 O teste de  Friedman utiliza os ranks (escores) dos dados ao invés de seus 

valores brutos para o cálculo da estatística de teste paramétricos. Como esse teste  

não faz suposições sobre a distribuição normal, ele não é tão poderoso quanto o 

teste padrão se as populações forem realmente normais. A diferença de escore 

entre experts e discentes foi altamente significativa (p>0,01) pela ANOVA com o 

Teste de Friedman, conforme mostra a (Tabela 7). 

Foram altamente significativos os resultados comparativos (para todos os 

CCV, quanto ao Diagnóstico e Tratamento) entre os dois grupos, obtidos pelo teste 

Wilcoxon (w = 2703; 2637; 2742; 2662; 2742; 2652; 2628 e p>0,001), os quais 

mostraram a diferença dos escores obtidos pelos experts e discentes.  Estes dados 

confirmam o desempenho esperado para cada grupo, obtendo maior uniformidade 

entre os juízes e menor entre os discentes (Tabela 8). 

Diante das análises realizadas, pode-se concluir que o instrumento 

discrimina indivíduos de vários níveis de conhecimento.  

Os discentes participaram da pesquisa logo após concluírem a disciplina de 
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Endocrinologia e terem estudado para avaliação da matéria. O fato dos discentes 

não terem experiência profissional prévia influenciou os resultados desse estudo. 

Porém, esse dado é importante por considerar que a inexperiência profissional, além 

de resultar em escores inferiores quanto ao diagnóstico, produziu escores menores 

ainda para o tratamento, pois eles escolhem um número maior de medicamentos e 

respostas erradas eliminavam respostas corretas, o que contribuiu para diminuir os 

escores. 

Visto que o desempenho dos juízes é superior ao dos discentes, esperava-

se esse resultado. Porém, o DP dentro de cada grupo mostra uma variação 

aceitável, indicando um bom poder de discriminação dos testes, principalmente no 

grupo dos discentes, onde o número de participantes é 4,9 vezes maior, 

contribuindo para a obtenção de um menor desvio padrão entre os dois grupos. 

   A média final dos escores para tratamento e diagnóstico, para todos os 

CCV, foi 84,81 e 79,27 para os experts e 62,23 e 49,58 para os discentes. A 

diferença entre essas médias foi de 6,50% para os experts e 20,33% para os 

discentes. Esses dados são congruentes com os estudos de Gosmanova e Gomonov 

(2010), os quais demonstram que a maior quantidade de fármacos prescritos é 

proporcional ao menor tempo de experiência clínica (Tabela 3).  

No CCV-1, para o diagnóstico (M= 32,83; DP= 8,490; p=0,767. = 0,568), 

observou-se que houve maior dificuldade para o diagnóstico em relação ao 

tratamento, mostrando que a prevenção primária apresenta pontos de fragilidade 

no ensino e aprendizagem, o que está de acordo com os resultados citados no 

referencial teórico. Embora os escores (M= 38,47; DP= 8,490; p=0,767;  = 0,597) 

tenham sido maiores para o tratamento, há que se levar em conta que o gabarito 

desse caso apresentava uma quantidade menor de fármacos, o que justifica menor 

possibilidade de erro e levou a uma  relação diagnóstico/tratamento  r = 0,85. 

No CCV-2, para o diagnóstico (M=32,31; DP=10,655; p=0,746;  =0,568), 

observou-se que o DM com predomínio de resistência insulínica associado às 

complicações crônicas, mostrou o escore para o diagnóstico maior que o 

tratamento, embora a média para o tratamento tenha sido menor (M= 15,38; 

DP=8,623; p=0,854; =0,570; e  a relação dignóstico/tratamento r = 2,10), 

mostrando o hiato entre o diagnostico e tratamento. Esses resultados demonstram 

que o instrumento consegue detectar os pontos frágeis no que se refere a 

tratamento racional do DM.    

 



Discussão   61 

No CCV-3, para o diagnóstico (M=32,79; DP=11,329; p=0,142; =0,401), 

observou-se média para diagnóstico significativamente maior que para o tratamento 

(M=19,47; DP=6,699; p=0,185; =0,520; e  dignóstico/tratamento r =1,68). 

Demonstrou-se, assim, a necessidade de identificar o momento evolutivo em que se 

encontrava o DM e fazer a correta escolha terapêutica. Conforme mostram os 

trabalhos do referencial teórico, a complexa fisiopatologia do DM, principalmente no 

que diz respeito à resistência insulínica, exige maiores conhecimentos teóricos 

acerca dos mecanismos de ação dos fármacos, a fim de se estabelecer uma relação 

dignóstico/tratamento menos discrepante.  

No CCV-4, para o diagnóstico (M=35,65; DP=7,057; p=0,547; =0,568), 

os resultados são congruentes com o CCV de maior dificuldade entre os cinco casos. 

Para o tratamento (M=12,57; DP=6,065; p=0,559; =0,355) observou-se que 

diagnosticar a insuficiência insulínica como fator predominante e o manejo da 

insulina foram as principais dificuldades encontradas nesse caso. Entre os experts 

observou-se que eles discordaram quanto à escolha do esquema de insulina e o 

momento de iniciar a insulinização. A relação do escore diagnóstico/tratamento (r= 

2,84) foi significativamente maior, principalmente nos itens referentes ao 

tratamento insulínico.   

Entre os discentes observou-se maior escolha do tratamento insulínico, 

visto que pela inexperiência, as escolhas foram baseadas apenas no aporte teórico, 

enquanto os especialistas vivenciam na prática as dificuldades que se impõem nesse 

momento de transição. Karter et al. (2010) e Giugliano et al. (2011) apontam que a 

má informação, por parte do paciente, pode perpetuar crenças e atitudes negativas 

acerca da transição do tratamento via oral para insulinização, perspectivas quanto 

ao tratamento, desconforto e inabilidade em discutir o assunto, entre outras 

limitações. Para o especialista, é um momento difícil, que o leva muitas vezes a 

postergar a transição, o que leva a demora em diagnosticar e intervir nesse 

momento de transição, corroborando para um desfecho final desfavorável para o 

paciente (GOSMANOVA; GOSMANOV , 2010). 

No CCV-5, obteve-se para o diagnóstico M= 87,53; DP=3,297; p=0,014; 

=0,244 e para o tratamento M=86,50; DP=6,576; p=0,002; =0,379.  Esse caso 

clínico, apresentava uma situação grave de emergência de Diabetes insulino-

dependente descompensado, em situação de ceto-acidose diabética.  Assim, o 

reconhecimento dos sinais e sintomas tornou-se mais evidente. As respostas 

apresentavam menores quantidades de itens, o que explica o melhor desempenho 
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por parte de todos, pois houve menor possibilidade de erro. Observou-se que, pelas 

características desse CCV, o escore dos discentes obteve o melhor resultado 

comparado aos experts, e a menor variação entre o próprio grupo. A relação 

diagnóstico/tratamento (r= 1,0) atingiu o índice ideal e pode-se observar também 

que o DP variou conforme a dificuldade do CCV.  

Os principais motivos responsáveis pela dificuldade no diagnóstico precoce 

e escolha terapêutica racional para o tratamento do DM encontram-se no 

conhecimento inadequado sobre a história natural e a complexa fisiopatologia da 

doença, dificuldade encontrada também entre os especialistas e até mesmos entre 

experts (DEFRONZO; SAAD, 2011). 

Essas diferenças entre diagnosticar e tratar demonstram o quanto é 

importante a compreensão da fisopatologia para a correta escolha terapêutica.  

É oportuno discutir que os escores dos alunos apresentavam maior número 

de itens marcados, principalmente no que diz respeito ao tratamento 

medicamentoso, aumentando, assim, a margem de erros, os quais puderam ser 

aferidos pelos métodos.  

Considerando os parâmetros observados na análise fatorial e na análise de 

consistência interna, técnicas não paramétricas recomendadas para demonstrar a     

adequação da representação do construto foram utilizadas,  demonstrando a 

validade de construto deste. Pode-se dizer que os CCVs tiveram sua validade de 

construto constatada.  

Ficou evidenciado, com base nas análises, que se trata de um teste de 

qualidade, confiável, com qualidades psicométricas satisfatórias e adequadas, que 

permitem afirmar que os CCV estão validados para profissionais médicos e discentes 

do curso de medicina. Portanto, é capaz de mensurar os conhecimentos dessa 

população quanto ao tratamento e diagnóstico do DM, de acordo com as propostas 

da Teoria Clássica dos Testes.  

A validação dos CCV é referente aos grupos estudados, ou seja, envolveu 

discentes de medicina de uma única universidade. Os profissionais foram de duas 

regiões geográficas, sendo doze do estado de Goiás e dois do estado de São Paulo. 

Sugere-se que estudos, os quais utilizam os CCVs, sejam realizados.  Recomenda-se 

nova realização da análise fatorial, a fim de aprimorar as qualidades psicométricas 

deste instrumento. 

Após realização dos testes e a demonstração da validade do instrumento, 

foi construída uma tabela para cada CCV quanto ao diagnóstico e tratamento, com 
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a classificação de desempenho, segundo o escore obtido, para a normatização do 

instrumento (Tabela 9). 

Esses resultados culminam na disponibilização de uma escala confiável com 

potencial de contribuir para a produção do conhecimento na área, além de fornecer 

subsídios capazes de respaldar propostas no âmbito da formação de futuros 

médicos frente à problemática do manejo do DM. 

Uma vez que o estudo do conhecimento médico não constituiu o foco 

principal do trabalho, e sim a validação dos CCV com essa população, os resultados 

obtidos com sua aplicação, aos experts e discentes, serão convertidos em novas 

pesquisas e contribuirão para identificar a atual situação numa amostra significativa 

de discentes de medicina de várias Instituições, profissionais médicos da ABS e um 

número maior de Endocrinologistas de Goiás e outros estados.  

Dentre os avanços deste estudo, destaca-se o desenvolvimento de um 

instrumento prático, que demanda pouco tempo para ser respondido, com escalas 

que permitem calcular o escore.  

O instrumento possibilita mensurar o conhecimento sobre diagnóstico e 

tratamento racional do DM, com características psicométricas adequadas e 

demonstradas, seguido de normatização.  

Esse escore (gabarito) possibilita a aplicação dos testes para outros 

estudos, em breve estará disponível no site do Telessaúde-GO, juntamente com um 

manual de normas e orientações para a utilização do instrumento. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho teve como ponto de partida a evidência acadêmica da 

necessidade de avaliação das competências específicas que os profissionais médicos 

atuantes na atenção primária de saúde – APS possuem para lidar com pacientes 

portadores de DM. 

O instrumento demonstrou ser de fácil compreensão e utilização pelos 

sujeitos do estudo.  Sua confiabilidade foi comprovada por meio da consistência dos 

subsídios fornecidos, evidenciando seu potencial de aplicabilidade, análise e 

replicabilidade na avaliação dos profissionais da área médica. 

 Quando aplicado na avaliação dos discentes, o instrumento cumpre, 

também, uma função de avaliação processual paralela ao processo formativo.  A 

validade do instrumento foi demonstrada a partir dos produtos gerados que, por 

sua vez, possibilitaram a qualificação do conhecimento que esses sujeitos possuem 

sobre o diagnóstico e o tratamento do DM, baseado em sua fisiopatologia, a partir 

de seu desempenho. 

Pretende-se dar continuidade a essa linha de trabalho, a fim de ampliar a 

utilização desse instrumento, particularmente no que diz respeito à avaliação 

formativa, em que o seu principal objetivo é a aprendizagem por meio do feedback. 

Assim, é possível avaliar tanto o profissional quanto o serviço, contribuindo de 

forma eficaz para a educação permanente. 

Sugere-se que esse estudo seja reproduzido em outro contexto, utilizando-

se novas amostras de discentes e profissionais médicos, a fim de verificar se as 

qualidades psicométricas evidenciadas nesta pesquisa se mantêm.  

Acredita-se que a utilização, pela rede pública de saúde, do instrumento 

desenvolvido oportunizará a definição de parâmetros de referência e de comparação 

para avaliar as competências específicas do profissional médico da ABS na 

prevenção, diagnóstico e conduta terapêutica no DM.  

A adequação dessa conduta ensejará um movimento de transformação das 

práticas e serviços de saúde, na direção de melhor qualidade previamente almejada 

para a prevenção, diagnóstico, tratamento e referenciamento dos pacientes com 

DM.     
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O processo de construção e validação de uma ferramenta virtual de 

avaliação do conhecimento, do profissional médico, sobre a fisiopatologia e manejo 

dos pacientes com diabetes mellitus, resultou no instrumento “Casos Clínicos 

Virtuais e Interativos”.  

A viabilidade, consistência e fidedignidade de competências específicas, 

necessárias para o tratamento racional do diabetes mellitus baseado em sua 

fisiopatologia foram analisadas.  

Obteve-se a validação de conteúdo do instrumento pelos profissionais 

considerados experts de pesquisa e discentes do terceiro ano de medicina, 

comprovada por meio do teste alfa de Cronbach.   

Os CCVs apresentaram qualidades psicométricas satisfatórias, sendo, 

portanto, capazes e úteis para mensurar os conhecimentos propostos, com 

comprovada confiabilidade.  

Após a validação dos CCV1 a CCV5, desenvolveu-se os instrumentos da 

interface gráfica computacional na plataforma do Telessaúde GO.  Um instrumento 

de suporte para ensino e aprendizagem foi desenvolvido e validado por meio de 

ferramentas tecnológicas de informação, a fim de promover a integração entre o 

ensino e o serviço, através da Teleassistência e Teleducação. 

Os CCVs trazem avanços, comprovados psicometricamente, para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento desse instrumento virtual de avaliação de 

conhecimentos, e poderão ser utilizados por outras especialidades na área da 

saúde. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A. Perfil e mecanismo de ações de fármacos para o tratamento do  

diabetes mellitus tipo 2 

FÁRMACO PERFIL E MECANISMO DE AÇÃO 

Acarbose 

 

Retarda a absorção intestinal de glicose. Baixo potencial de redução da 

A1C (0,5 – 0,8%). Intolerância gastrintestinal(GROSS, et al., 2011).         

Metformina 

 

Reduz primariamente a produção hepática de glicose e combate a 

resistência à insulina. Alto potencial de redução da A1C (2%). 

Intolerância gastrintestinal. Não causa hipoglicemia. Pode promover 

discreta perda de peso. Contra indicada na disfunção renal (ZHOU, et al., 

2001; LINCOFF, 2007). 

Glitazonas     

Rosiglitazona   

Pioglitazona 

 

Combate primariamente a resistência à insulina e reduz a produção 

hepática de glicose. Aumentam a sensibilidade do músculo, tecido 

gorduroso e fígado à insulina. Potencial intermediário de redução de A1C 

(0,5 – 1,4%). Promovem retenção hídrica e ganho de peso, aumentando 

o risco de insuficiência cardíaca. Suspeita de aumento de risco 

cardiovascular da rosiglitazona (DeFRONZO, et al.,2011).   

Sulfonilureias       

Glimepirida   

Glibenclamida  

Clorpropamida   

Gliclazida 

Outros 

Estimulam a produção endógena de insulina pelas células beta do 

pâncreas, com duração de ação de média prolongada (8-24 horas). Úteis 

para o controle da glicemia de jejum e da glicemia de 24 horas. Alto 

potencial de redução de A1C (2%). Podem causar hipoglicemia. 

Clorpropamida e glibenclamida. Apresentam maior risco de hipoglicemia 

(LAUBE, 2002; CAD, 2008;).  

Glinidas 

Repaglinida   

Nateglinida 

Estimulam a produção endógena de insulina pelas células beta do 

pâncreas, com duração rápida de ação (1-3 horas). Úteis para o controle 

da hiperglicemia pós-prandial. Potencial intermediário de redução de A1C 

(1,0 – 1,5%). Podem promover aumento de peso e hipoglicemia (SBD, 

2013).   

Incretino -

miméticos  e 

Inibidores da 

DPP-IV 

Exenatida 

Vildagliptina 

Sitagliptina 

Esta é uma nova classe terapêutica para o tratamento do diabetes, cujo 

mecanismo inclui o estímulo das células beta para aumentar a síntese de 

insulina e a ação nas células alfa do pâncreas, reduzindo a produção de 

glucagon. O glucagon tem o efeito de aumentar a glicemia. Baixo 

potencial de redução da A1C (0,5 – 0,8%). Não causam hipoglicemia. 

Questionável interferência nas funções imunológicas (ELIASCHEWITZ ; 

SBD, 2013).     

Insulina 
Análogos de insulina e a transição da oral para terapia insulínica 

(KARTER, at. al., 2010; GIUGLIANO, at. al., 2011).  

 

Fonte: Adaptado de “Algoritmo para o tratamento do diabetes tipo 2  atualização 

           2013 posicionamento oficial SBD no4 – 2013 outubro de 2013” 
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APÊNDICE B. Matriz de Conteúdos 

 
 

V= avaliação vertical (de 1 a 10) – ponderação da importância do assunto quando 

comparado um ao outro, da mesma seqüência do objeto de aprendizagem 
(relevância relativa). 
H = avaliação horizontal – ponderação da importância do mesmo na competência 

Profissional (WEN, 2006; TALEB, 2009). 
 
 

 
APÊNDICE B1.  PÂNCREAS 

 

 Assunto 1 2 3 4 5 Total 

 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 
08 

 Micro e macro arquitetura pancreática    X  40 

EMBRIOLOGIA DO PÂNCREAS 

05 Noções gerais de embriologia  X    10 

 ANATOMIA DO PÂNCREAS  

09 Células Beta, Alfa e Delta     X 45 

06   Vascularização    X  30 

05 Inervação  X    10 

05 Ducto pancreático   X   15 

RELAÇÕES ANATÔMICAS DO PÂNCREAS 

08 Gordura Abdominal     x 40 

06 Circulação     X 30 

05 Inervação   X   15 

FÍGADO 

05 Vascularização hepática   X   15 

09 Circulação porta     X 45 

05 Inervação   X   15 

INTESTINO DELGADO 

08 Vascularização    X  32 

05 Inervação  X    10 

10 Peptídeos intestinais     x 50 
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APÊNDICE B 2.  HOMEOSTASE DA GLICOSE  DA GLICOSE  E  FISIOPATOLOGIA DO DM 
 

 Assunto 1 2 3 4 5 Total 

 CONTEXTUALIZAÇÃO  

CÉLULAS BETA 

10 Transportadores de Glicose     x 50 

08 Fosforilação da Glicose    x  32 

08 Canais de Potássio     x 40 

08 Canais de  Cálcio     x 40 

10 Biossíntese e liberação da Insulina     x 50 

08 Sistema Mitocondrial   x   24 

08 Gens  PPAR Gama    x  32 

CÉLULAS ALFA 

09 Mecanismos de ações do Glucagon     x 45 

CÉLULAS DELTA 

08 Mecanismos de ações da Somatostatina   x   24 

EFEITOS DIRETOS DA INSULINA NO FÍGADO 

10 Glicogenólise     x 50 

10 Gliconeogênese     x 50 

EFEITOS INDIRETOS DA INSULINA NO  FÍGADO 

10 Controle Do Fluxo De Ácidos Livres (AGL)     x 50 

08 Controle Da Secreção Do Glucagom    x  32 

10 Efeitos Da Insulina / Tecido Adiposo     x 50 

10 Efeitos Da Insulina / Músculo     x 50 

08 Efeitos Da Insulina / Outros Tecidos    x  32 

MODULADORES DA SECREÇÃO DE INSULINA 

10 Carboidratos     x 50 

08 Nutrientes não carboidratos    x  32 

08 Fatores hormonais    x  32 

07 Fatores neurais   x   21 

FISIOPATOLOGIA DO DM 

10 Resistência Insulínica Central     X 50 

10 Resistência Insulínica periférica     X 50 

10 Deficiência parcial de Insulina     X 50 

08 Insuficiência de Insulina    X  32 

08 Dislipidemias     X 50 
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APÊNDICE B3.  DIABETES MELLITUS - TRATAMENTO CLÍNICO 

 Assunto 1 2 3 4 5 Total 

 CONTEXTUALIZAÇÃO  

TRATAMENTO CLÍNICO 

06 MEV – mudança hábitos de vida    X  24 

10 Educação em DM    X  24 

10 Secretagogos  de insulina     X 50 

06 Inibidores da alfa glicosidase   X   18 

10 Sensores     X 50 

10 Incretinomiméticos     X 50 

10 Insulinoterapia     x 50 

10 Antilipemiantes e Anti Hipertensivos     x 50 

COMPLICAÇÕES AGUDAS  DO DM 

10 Cetoacidose diabética     X 50 

 08 Coma hiperosmolar     X 40 

 06 Hipoglicemias severas e de repetição    X  24 

 09 Diabetes gestacional    X  36 

 10 Infecções graves     X 50 

COMPLICAÇÕES CRÔNICAS 

10 Neuropatia Diabética Autonômica     X   50 

10 Neuropatia Diabética Periférica     X 50 

10 Retinopatia diabética     X 50 

10 Nefropatia diabética     X 50 

10 Doença vascular periférica     X    50     

10 Pé diabético     X 50 

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENT0 Total 

O9 Para Nutricionista     X  45 

O9 Para Endocrinologista     X  45 

O9 Para Oftalmologista     X  45 

O9 Para Unidade Terciária de Saúde     X  45 
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APÊNDICE C. Gráfico do nível de importância dos itens da matriz de conteúdos 
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 APÊNDICE D. Matriz de competências 

 

  
Componentes das 

competências chaves 

Descrição das competências 

específicas 

Descrição das 

competências 

complementares 

Habilidades 

necessárias 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 C

H
A

V
E

S
 

D
ia

be
et

es
 M

el
lit

us
 -

 D
ia

gn
os

tic
o 

Diagnóstico(s) Fisiopatologia 
Doença(s) 

associada(s) 

Teórica e 

prática 

Pré- diabetes 

a) fatores de risco para o DM  

b) resistência insulínica 

c) síndrome metabólica 

d) tolerância alterada à glicose 

Dislipidemia 

Obesidade 

Raciocínio 

clínico e 

interpretação 

dos exames 

laboratoriais 

DM com predomínio de 

resistência insulínica 

a) resistência insulínica  

b) síndrome metabólica 

Dislipidemia 

Obesidade 

Hiperuricemioa 

DM com predomínio de 

insuficiência insulínica 

a) insuficiência insulínica como 

fator predominante 

b) complicações crônicas do DM  

c) descompensação do DM 

Neuropatia diabética 

DM insulino-requerente 

a) nsuficiência insulínica como 

fator predominante  

b) complicações crônicas do DM  

c) descompensação do DM  

Oftalmopatia diabética 

DM insulino-dependente 

a) DM insulino-dependente em 

uma situação de urgência;  

b) fator desencadeante  

Infecção trato urinário 

 
Componentes das 

competências chaves 

Descrição das competências 

específicas 

Descrição das 

competências 

complementares 

Habilidades 

necessárias 

   
   

   
 C

O
M

P
E

T
Ê

N
C

IA
S

 C
H

A
V

E
S

 

D
ia

be
et

es
 M

el
lit

us
 -

 T
ra

ta
m

en
to

 

 
Tramento e mecanismo de ação 

dos fármacos 
Níveis de prevenção 

Raciocínio 

clínico 

Escolha 

terapêutica 

baseada na 

fisiopatologia 

da doença 

Pré- diabetes MEV 
Fatores de risco 

Prevenção primária 

DM com predomínio de 

resistência insulínica 

Drogas que  resistência 

hepática e periférica à ação da 

insulina 

Prevenção secundária 

DM com predomínio de 

insuficiência insulínica 

Drogas secretagogas de insulina 

Esquemas opcionais de insulina 
Prevenção terciária 

DM insulino-requerente Esquemas opcionais de insulina Prevenção terciária 

DM insulino-dependente Esquemas opcionais de insulina 
Conduta em situação 

de urgência 

  

Quadro 3. Competências clínicas necessárias para o diagnóstico e tratamento do DM 

baseado na fisopatologia e tempo evolutivo da doença 
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APÊNDICE E.1 – CASO CLÍNICO VIRTUAL 1 
 

 
CASO CLÍNICO  N0  01 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 

42 anos,  Feminina 

Parda,  Do lar, 
 Axila Pescoço 

 

QUEIXA PRINCIPAL = “Esta engordando muito” 

HDA  

Procura serviço médico para exames de rotina. Refere ganho progressivo de peso [+/-15kg /4 
anos]. 

INTERROGATÓRIO SINTOMATOLÓGICO 

Nega: alterações visuais; polúria, polidipsía, polifagia e nictúria.  
Nega: dores, câimbras e parestesias em MMII; 
Ciclos menstruais: regulares;  Nega prurido e leucorréia 

ANTECEDENTES PESSOAIS E PATOLOGICOS 

GIV PIII AI: [2 fetos  macrossômicos; 1 natimorto]  Nega patologias anteriores.   

HÁBITOS DE VIDA 

Tabagismo: [há 20 anos  +/- 25 cig/dia ]    Etilismo: [ final de semana ]  
Atividade física: Sedentária 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Diabetes mellitus: [Pai, Avó, 2 Irmãos em 5]   Hipertensão Arterial:  [Pai e Mãe] 
Doenças Cardio Vasculares:   [AVC( +) Pai ],  [IAM (+)  Mãe]  Dislipidemias:  [ Pai(+), Mãe(+) ] 

EXAME FÍSICO 

PESO:  88.750 g            ALTURA: 164 cm        IMC: 32,83  Kg/m2     CINTURA:  128 cm 

ESTADO GERAL: Bom 

CABEÇA E PESCOÇO: Acantoses nigricans;   Fundo de olho:  sem alterações 

AR: NDN  

ACV: NDN  Pressão Arterial: 135/85 mmHg 

ABDOME: NDN 

M M I I: Pulsos: presentes; reflexos e sensibilidade: sem alterações 

EXAMES LABORATORIAIS 

Glicemia de 
jejum mg/dl 

Glicemia pós 
Prandial  mg/dl     

TTGO – Teste oral de 
tolerância à glicose mg/dl 

A1C 
% 

Insulina de 
Jejum mg/dl 

Uréia 
mg/dl 

Creatinina 
mg/dl 

Ác. Úrico 
mg/dl 

115 122 0’ = 123   120’ = 178   32 1,2 7,2 
 

HEMOGRAMA LIPIDOGRAMA SUMÁRIO DE URINA 

Hb 
g/dl 

Ht 
% 

Plaquetas 

 
Colesterol 

Total: mg/dl 
Trigliccérides 

mg/dl 
Leucócitos 

 
Hemácias 

 
Glicose 

 
Nitrito 

 

14 42 N 265 302 3.000 2.000 - Neg 

Leucocitos 
Totais 

Seg 
% 

Bas 
% 

Eos 
% 

Bas 
% 

LDL Col. 
mg/dl 

HDL Col. 
mg/dl 

Proteínas Cetonas Fungos Cilindros 

8.000 N N N N 180 32 - - + - 
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APÊNDICE E.2 – CASO CLÍNICO VIRTUAL 2 
 

CASO CLÍNICO  N0  02 

 

 

   

IDENTIFICAÇÃO 

56 anos, masculino 

Parda, motorista de caminhão 

QUEIXA PRINCIPAL “ Cansaço nas pernas” 

HDA  

Refere diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 2 há 13 anos  há 1 ano associado também  insulina NPH 
noturna.  Queixa-se de parestesias e cansaço em MMII. Nega alterações nos pés.   

INTERROGATÓRIO SINTOMATOLÓGICO 

Polis: [polúria, polidipsía, polifagia  + ];   [nictúria  +/- 3 vezes];  Peso na ocasião do diagnóstico: 108 
kg,  iniciou perda de peso após   inicio  do tratamento 

ANTECEDENTES PESSOAIS E PATOLOGICOS 

Hipertensão: [há +/- 08 anos];  Diabetes mellius 2  diagnosticado: [há +/- 16 anos]  
Cateterismo:  [há  3 anos: 2 stents]  

HÁBITOS DE VIDA 

Tabagismo:  [fumou por 25 anos/parou há 5 anos];     Etilismo:  [ocasional]         
 Dieta:  [apenas de doces, nunca foi à nutricionista];     Atividade física: [ocasional]               

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Diabetes Mellitus: [Pai,  2 irmãos  em 8 ];    Hipertensão Arterial:  [Pai ] 
Doenças Cardio Vasculares: [IAM - Pai],[Mãe - ?];     Dislipidemias:  [ Pai ] 

TRATAMENTO ATUAL 

  Enalapril  Atenolol   Insulina NPH: ao deitar Metiformina   Glibenclamida  Monitorização 

20 mg/2x ? 15 unidades 850 mg/1x 5 mg/3x [ - ] 

EXAME FÍSICO 

PESO: 99.000 g   ALTURA: 170 cm   IMC: 35,80 /m2       CINTURA:  120 cm  ESTADO GERAL: Bom 

CABEÇA E PESCOÇO = NDN          FUNDO DE OLHO = Microaneurisma 

AR = NDN     ABDOME = NDN ACV = NDN - Pressão Arterial: 150 /95  mmHg;   

M M I I = Pé D com úlcera de 1.0 cm de diâmetro na superfície plantar sob o 1
0
 metatarso. ausência 

de reflexos aquileu, sensibilidade vibratória diminuída, diminuição da sensibilidade sensorial ao 
monofilamento de 10g, pulsos periféricos presentes e temperatura normal em ambos os pés. 

EXAMES LABORATORIAIS 

Glicemia 
 jejum: mg/dl 

Glicemia pós 
prandial: mg/dl 

Hb1c 
% 

Creatinina 
mg/dl 

Uréia 
mg/dl 

Ác.Úrico 
mg/dl 

TGO 
U/l 

TGP 
U/l 

Gama 
GT U/l 

190  170  9,8 0,88   26  8,0  65  75  58  
 

HEMOGRAMA LIPIDOGRAMA SUMÁRIO DE URINA 

Hb  
g/dl  

Ht 
 % 

Plaquetas 
 

Colesterol  
Total:  mg/dl 

LDL Col. 
mg/dl 

Leucócitos 
 

Glicose 
 

Hemácias 
 

Nitrito 
  

12  35 N 258 mg/dl 187 mg/dl 16.000 ++ - - 

Leucocitos 
Totais 

Seg 
% 

Bas 
% 

Eos 
% 

Bas 
% 

Trigliccérides 
mg/dl 

HDL Col. 
mg/dl 

Proteínas Cetonas Cilindros Fungos 

9. 750 N   N 170  35  -  - - 
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APÊNDICE E.3 – CASO CLÍNICO VIRTUAL 3 
 

CASO CLÍNICO N0 03 

 
 

Xantelasma 
 

Calosidades 

IDENTIFICAÇÃO 

62 anos, Feminina 

Branca, Passadeira. 

QUEIXA PRINCIPAL: “Diabetes não esta controlando” 

HDA  

Apesar do uso correto dos medicamentos, o diabetes não está controlando Refere fraqueza 
generalizada, dores nas pernas em queimação e parestesias. 

INTERROGATÓRIO SINTOMATOLÓGICO 

Polis: [polúria, polidipsía, polifagia 1+/3+]; [nictúria +/- 3 vezes]  Nega: [prurido e leucorréia] 
Peso: praticamente inalterado desde o diagnóstico 

ANTECEDENTES PESSOAIS E PATOLOGICOS 

GV PIII  AII  [2 fetos macrossômicos]   Menopausa:  há  10 anos     TRH: [ - ] 
Hipertensão Arterial: [há +/- 15 anos]  Diabetes mellitus 2: diagnosticado há [+/- 18 anos]  
Cateterismo: Há 3 anos  [2 stents] 
Cirurgias: [Vesícula, LTB] 

HÁBITOS DE VIDA 

Tabagismo: [nunca fumou]   Etilismo: [nunca bebeu]   Atividade física: [não faz] 
Dieta:  apenas de doces [nunca foi à nuticionista] 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Diabetes Mellitus: [Mãe, 1 Irmã  em 6 ]    Hipertensão Arterial: [Pai  e Mãe] 
Doenças Cardio Vasculares: [AVC - Pai]  [IAM  - Mãe]     Dislipidemias: [ Pai ] 

MEDICAÇÃO ATUAL 

Amiodarona Enalapril Hidroclorotiazida Glibenclamida Metiformina Monitorização 

200 mg/1x 20  mg/2x 25 mg/1x 5 mg/4x 850 mg/2x [ - ] 

EXAME FÍSICO 

PESO: 74.000 g       ALTURA: 156 cm      IMC: 32,17 Kg/m2   ESTADO GERAL: Regular 

CABEÇA E PESCOÇO: Xantelasma em pálpebras          Fundo de olho: Exudatos algodonosos 

AR: NDN        

ACV: NDN      Pressão Arterial: 140 /90  mmHg 

ABDOME: NDN Circunferência Abdominal: ? cm  

MMII: Pulsos: [ + ];   Amplitude: [1+/4+];  Temperatura: [ N ];  Calosidades: [região plantar] 
 Reflexos e sensibilidade: [1+/4+] 

EXAMES LABORATORIAIS 

Glicemia 
jejum mg/dl 

Glicemia pós 
prandial mg/dl 

A1C 
Creatinina 

 mg/dl 
Uréia 
mg/dl 

Ácido 
Úrico mg/dl 

TGO 
U/l 

TGP 
U/l 

Gama 
GT U/l 

250 380 11 0,98 24 5,3 56 67 45 
 

HEMOGRAMA LIPIDOGRAMA SUMÁRIO DE URINA 

Hb g/dl Ht % Plaquetas 
Colesterol 
T. mg/dl 

Triglicérides 
mg/dl 

Leucócitos Cetona Glicose Proteína 

12 35 N 340 470 16.000 - +++ + 

Leucocitos 
Totais 

Bas  
% 

Seg  
% 

Eos 
% 

Lin 
% 

LDL-c 
mg/dl 

HDL-c 
mg/dl 

Hemácias Fungos Nitrito  Cilindros 

9.800 N N   276 36 3.000 ++ Neg. Aus. 
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APÊNDICE E.4 - CASO CLÍNICO VIRTUAL 4 
 

CASO CLÍNICO N0 04  

 

 
  

IDENTIFICAÇÃO 

67 anos, masculino, parda, 
aposentado 

QUEIXA PRINCIPAL: “Inchaço no pé direito” 

HDA  

 Há 3 semanas notou  edema em MID,  dores nas pernas e nos pés em queimação e  parestesia  

INTERROGATÓRIO SINTOMATOLÓGICO 

Poliúria: [ - ]   polidipsía: [ + ]    polifagia: [ - ]   nictúria: [2+/4+]  Peso: vem emagrecendo  

ANTECEDENTES PESSOAIS E PATOLOGICOS 

Hipertensão arterial,diagnostico: [há +/-10 anos]   Diabetes mellius 2, diagnostico: [há +/- 2  anos]   
Cirurgias [ Catarata ] 

HÁBITOS DE VIDA 

Tabagismo: [nunca fumou]     Etilismo: [ocasional]   Atividade física: [não faz] 
Dieta: apenas de doces [nunca foi à nuticionista] 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Diabetes mellitus: [Mãe, 2 Irmãos  em 8]    Hipertensão Arterial:  [ Mãe, Pai ] 
Doenças Cardio Vasculares: [AVC - Pai]    IAM [ Pai; Irmão ]    Dislipidemias: [  ?  ] 

MEDICAÇÃO ATUAL 

Losartana Furosemida Metiformina Glibenclamida  Levotiroxina Monitorização 

[ ? ]mg/1x   20 mg/1x 850 mg/2x 5mg 3x 100 mcg/1x   raramente   

EXAME FÍSICO 

Peso: 64.000 g           Altura: 176 cm IMC: 21,33 Kg/m2 Estado geral: Regular 

CABEÇA E PESCOÇO: Fundo de olho: Tireoide:  

AR: NDN          

ACV: Pressão Arterial: 140 /90  mmHg FC: 

ABDOME: NDN Circunferência Abdominal:  

MMII: Temperatura normal em ambos os pés. Pulsos periféricos presentes, reflexos e sensibilidade 
normais - Lesão ulcerada no Pé D com úlcera de 1.5 cm de diâmetro na superfície plantar sob o 10 
metatarso. 

EXAMES LABORATORIAIS 

Glicemia 
Jejum mg/dl 

Glicemia pós 
Prandial  mg/dl 

HB1C 
% 

Uréia  
mg/dl 

Creatinina  
mg/dl 

Ác Úrico 
mg/dl 

TGP 
U/l 

TGO 
U/l 

Gma GT 
U/l 

285 180 9,2 38 1,1 6,5 37 38 26 
 

HEMOGRAMA LIPIDOGRAMA SUMÁRIO DE URINA 

Hemogobina 
 g/dl 

Hematócrito 
 % 

Plaquetas 
 

Colesterol 
Total: mg/dl 

Triglicérides 
mg/dl 

Leucócitos 
 

Cetonas 
 

Glicose 
 

11 33 N 200 250 6.000 ++/4+ +++/4+ 

Leucocitos  
Totais 

Bas 
% 

Seg 
% 

Linf 
% 

Bas 
% 

LDL-col. 
mg/dl 

HDL-col. 
mg/dl 

Hemácias Proteína Fungos 

N N N N N 166 25 1.000 - - 
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APÊNDICE E.5 - CASO CLÍNICO VIRTUAL 5 

 

CASO CLÍNICO N0 05 
 

IDENTIFICAÇÃO:  

27 anos ,  feminina ,  Branca, Do lar. 

QUEIXA PRINCIPAL:  “Emagrecendo muito”    

HDA 

Retorma para mostrar exames da consulta anterior. 
Há +/- 3 dias iniciou quadro de ardência urinária, febre, calafrios, náuseas e vômitos associado à 
intensa e dor abdominal;  Emagreceu [ +/- 12  Kg ] em menos de um mês. 

INTERROGATÓRIO SINTOMATOLÓGICO 

Polidpsia: [2+/4+]  Polúria:[ 2+/4+]   Polifagia: [2+/4+]   Nictúria: [3 a 5  vezes]   Disúria: [+/3+]        
Nega: prurido e leucorréia 

ANTECEDENTES PESSOAIS E PATOLOGICOS 

Gesta: [Nulípara]     Hipertensão: [ - ]      Diabetes mellius: [ - ]       Dislipidemias: [ - ]        

HÁBITOS DE VIDA 

Tabagismo: [nunca fumou]     Etilismo: [nunca bebeu]     Dieta: [ Não faz] 
Atividade física: [atividade física regular, interrompida quando iniciaram os sintomas anteriores] 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Diabetes Mellitus: [ - ]      Hipertensão Arterial:  [Pai]     Dislipidemias: [ - ] 
Doenças Cardio Vasculares: [ - ]         

MEDICAÇÃO ATUAL 

Contraceptivo oral  e   Vitaminas 

EXAME FÍSICO 

PESO: 48.000 g    ALTURA: 156 cm    IMC: 18/m2 

ESTADO GERAL- Regular/Mau,  emagrecida,  grau leve de confusão mental,  
 Mucosas normocômicas, pele com turgor e eslasticidade diminuídos, desidratada [+++/4+] 

CABEÇA E PESCOÇO: NDN          

AR: Dispnêica  

ACV: Pressão Arterial: 100 /60  mmHg     Pulso radial:  116 bpm 

ABDOME: Escavado, dor à palpação  profunda,   

DORSO: Giordando: [ + ] 

MMII: NDN 

EXAMES LABORATORIAIS 

Glicemia 
Jejum:  mg/dl 

Glicemia pós 
Prandial:  mg/dl 

Creatinina 
mg/dl 

Uréia 
mg/dl 

Ác.Úrico 
mg/dl 

TGO 
U/l 

TGP 
U/l 

Gama GT 
U/l 

398 480 0,98 60     
 

HEMOGRAMA LIPIDOGRAMA SUMÁRIO DE URINA 

Hemogbina 
 g/dl 

Hematócrito 
  % 

Plaquetas Colesterol  
Total: mg/dl 

Triglicérides 
 mg/dl 

  Leucócitos  Hemácias Nitrito 

14 38  180 370  36.000 3.000 positivo 

Leucocitos  
Totais 

Bas 
% 

Seg 
% 

Eos 
% 

Linf 
 % 

LDL-col. 
mg/dl 

HDL-col. 
mg/dl 

Glicose Cetona Proteína 

18.800     N 106 mg/dl 46 mg/dl +++/4+ +++/4+ +/4+ 
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APÊNDICE E.6 -  Gabarito dos CCV: Diagnóstico e tratamento 
 

 

DIAGNÓSTICO 

DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1) 

1 DM 1 Descompensado 

2 
Cetoacidose Diabética  
Leve a Moderada 

3 
Cetoacidose  Diabética  
 Acentuada 

DIABETES MELLITUS TIPO 2  (DM2) 

4 
Diabetes mellitus tipo 2  
Descompensado 

5 
Diabetes mellitus tipo 2   
(Predomínio Resistência Insulínica) 

6 
Diabetes mellitus tipo 2   
(Predomínio Insuficiência Insulínica) 

7 Diabetes mellitus tipo Tipo Mody 

8 Diabetes mellitus Gestacional 

DM  - COMPLICAÇÕES CRÔNICAS  

9 Nefropatia Diabética  

10 Neuropatia Diabética Autonômica 

11 Neuropatia Diabética Periférica 

12 Oftalmopatia Diabética 

13 Pé Diabético 

DOENÇA ATEROESCLERÓTICA 

14 Doença Cardiovascular 

15 Doença Vascular Cerebral 

16 Doença Vascular Periférica 

LIPÍDEOS E ÁCIDO ÚRICO 

17  Hipercolesterolemia (HDL-Col ) 

18  Hipercolesterolemia (LDL-Col ) 

19  Hipertrigliceridemia         

20 Hiperuricemia 

PRESSÃO ARTERIAL 

21 Hipertensão Arterial 

22 Hipotensão Ortostática 

OBESIDADE 

23 Obesidade Central (abdominal) 

24 Obesidade Grau I ou II 

25 Obesidade Grau III (Mórbida) 

RESISTÊNCIA INSULÍNICA 

26 
Síndrome de Resistência à ação da 
Insulina 

27 Síndrome Metabólica 

28 Tolerância Alterada à Glicose 

Digite Outro(S) Diagnóstico(S)    
 

TRATAMENTO 

1 A A S 

2 Alopurinol  ou Colcichina 

3 Anti - Hipertensivo 

 ANTI - DISLIPIDEMIA 

4  Estatinas 

5  Fibratos     

 BIGUANIDAS   

6 Metformina  (Glifage®, Outros) 

7 Diuréticos 

ENCAMINHAMENTO 

8 Endocrinologista ou Diabetólogo  

9 Oftalmologista 

10 Nutricionista 

11  Unidade Terciária De Saúde  (Hospitalização) 

   GLINIDAS   

 12 Repaglinida   (Novonorm®, Prandin®, Posprand®) 

GLITAZONAS:   

 14 Pioglitazona (Actos®, Piotaz® e Pioglit®). 

GLIPTINAS 

 15 Análogo GLP:  Exenatida (Byetta®) - Liraglutida (Victoza®) 

 16 
 Inibidores da DPP-IV:  Vildagliptina(Galvus®);  Sitagliptina 
(Januvia®); Saxagliptina(Onglyza®); Linagliptina(Trayenta®) 

   INIBIDORES DA  GLICOSIDASE:   

 17  Acarbose  (Aglucose®). 

 INSULINIZAÇÃO: ESCOLHA ESQUEMA MAIS ADEQUADO 

 18 I. ação intermediária: NPH dose noturna (Bed Time) 

 19 I. ação intermediária:  NPH (1 a 2  Doses/dia) 

 20 
I. longa duração:  1 dose/dia 
Glargina (Lantus®;   Detemir(Levemir®)     

INSULINIZAÇÃO PLENA: 
 ESCOLHA ESQUEMA MAIS ADEQUADO 

  21 
I.  ação intermediária NPH: 2 A 3 Doses/dia   
I.  ação  rápida: Regular: 2 a 3 Doses/dia   

  22 

I.  ação intermediária NPH: 2 A 3 Doses/dia   
I.  ação ultra rápida:  Asparte(Novorapid®); Lispro 
(Humalog®);  Glulisina(Apidra®) 2 a 3 Doses/dia   

  23 

I.  longa duração:Glargina(Lantus®);Detemir(Levemir®)      
I . ação ultra rápida:  Asparte(Novorapid®); Lispro 
(Humalog®);  Glulisina(Apidra®) 3 a 4 Doses/dia   

MEV - MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA               

24   Atividade física, dieta, tabagismo (-)  etilismo (-) 

 SULFONILURÉIAS: 

25 Clorpropamida (Diabinese®) 

26 Glibenclamida (Daonil®) 

 27  Gliclazida  (Diamicron Mr®) 

 28 Glimepirida (Amaryl®) 

Digite Outro(S) Tratamento(S) 
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APÊNDICE  G1.  Imagem capturada da interface virtual  da página de acesso ao 
menu dos casos clínicos virtuais. 

 

 

 

 
APÊNDICE G2.  Imagem capturada da interface virtual - Perfil do profissional. 
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APÊNDICE G3.  Imagem capturada da interface virtual. 
Página de apresentação e instrução para aplicação do caso clínico virtual 2. 

Página com os dados da história clinica. 

 

 
APÊNDICE G 4. Imagem capturada da interface virtual. Página de acesso ao  
conteúdo do caso clínico virtual 2 – Exame físico, com opções de aumento,  

para melhores detalhes. 
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APÊNDICE G5. Imagem capturada da interface virtual. Página de acesso ao  
conteúdo do caso clínico virtual 2 – Exame físico, com opções de aumento, 

para melhores detalhes. 

 
 

APÊNDICE G 6.  Imagem capturada da interface virtual. Página de acesso ao       

gabarito de resposta para o diagnóstico do caso clínico virtual2. 

 



Apêndice  90 

APÊNDICE G7. Imagem capturada da interface virtual.  Página de acesso ao 

gabarito de resposta para o tratamento do caso clínico virtual 2, finalizando 

com o envio do formulário. 

 

 
 

APÊNDICE G 8.  Imagem capturada da interface virtual. Página de acesso ao 

comprovante de envio do formulário e o escore obtido no caso clínico virtual 2. 
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APÊNDICE H1. Imagem capturada da interface virtual:  Dados sociodemográficos. 

 

 
 

 
APÊNDICE H2. Imagem capturada da interface virtual: Dados sociodemográficos. 
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APÊNDICE H3.  Imagem capturada da interface virtual: Dados sociodemográficos. 
 

 
  

 
 

APÊNDICE H4.  Imagem capturada da interface virtual. 
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APÊNDICE H5.  Imagem capturada da interface virtual. 

 
 
 
 
 

APÊNDICE H6. Imagem capturada da interface virtual. Planilha de resultados. 
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APÊNDICE H7 - Imagem capturada da interface virtual. 
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APENDICE I - Artigo 1 

Submetido à revista: Arquivos Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia 

 
 

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE FERRAMENTA VIRTUAL EM TRATAMENTO 
RACIONAL DE DIABETES MELLITUS 

 

Construction and validation of virtual tool in rational treatment of  
diabetes mellitus 

 

 
Eldeci Cardoso da Silva1,  Alexandre Chater Taleb2 
1
Endocrinologista. Programa de Pós-Graduação em 

 

Telessaúde Goiás, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás, Brasil. 
 
*Extraído da dissertação "Construção e validação de ferramenta virtual em tratamento racional de 
diabetes mellitus", Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás, Brazil.   

 
 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar uma ferramenta virtual interativo 
para avaliar o conhecimento sobre o diagnóstico e tratamento racional de diabetes 
mellitus, com base na sua fisiopatologia através de Casos Clínicos Virtuais Simulados 

(CCVS). Sujeitos e Métodos: Estudo de desenvolvimento metodológico, de 
abordagem quantitativa. Desenvolveu-se cinco CCVS de acordo com a história natural 
do diabetes mellitus: CCVS1: síndrome metabólica, pré diabetes e prevenção 
primária; CCVS2: predomínio de resistência insulínica, prevenção secundária. CCVS3: 

predomínio de resistência insulínica, prevenção terciária.  CCVS4: predomínio de 
insuficiência insulínica, prevenção terciária. CCVS5: deficiência insulínica, prevenção 
secundária. Aplicou-se os CCVS a catorze experts, (endocrinologistas) e setenta e 

dois discentes do terceiro ano de Medicina. O processo seguiu as normas de 
avaliação das propriedades psicométricas com análises descritivas e inferenciais. O 
coeficiente alfa de Cronbach foi utilizado para avaliar a consistência interna e 

confiabilidade. Resultados e Discussão: Obteve-se para os experts, discentes e 

todo grupo (= 0,890;  0,606; 0,770).  A diferença de escore entre experts e 
discentes foi significativa pelos testes de Friedman (p>0,01) e Wilcoxon (p>0,001). 

Comprovadas as características e propriedades psicométricas do instrumento, pode, 
assim, ser considerado válido e confiável para medir o “conhecimento sobre 
diagnóstico e tratamento racional do DM baseado na fisiopatologia”. Criou-se o 
manual de normatização, e os CCVS foram vinculados a um banco de dados 

hospedado na plataforma do Telessaúde da Universidade Federal de Goiás. 
Palavras-chave: Caso clínico virtual simulado. Diabetes mellitus. Educação médica 
permanente. Psicometria. Validação de instrumento. 

 
 
ABSTRACT 
Objective: The objective of this study was to develop and validate a virtual 
interactive tool to assess knowledge about the diagnosis and rational treatment of 
diabetes mellitus, based on their fisiopatologia, through virtual simulated clinical 

cases (VSCC). Subjects and Methods: Study methodological development of a 
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quantitative approach. Developed five VSCC according to the natural history of 
diabetes mellitus: VSCC1: metabolic syndrome, pre-diabetes and primary prevention; 

VSCC2: prevalence of insulin resistance, secondary prevention. VSCC3: prevalence of 
insulin resistance, tertiary prevention. VSCC4: prevalence of insulin deficiency, tertiary 
prevention. VSCC5: insulin deficiency, secondary prevention. Were applied to a 

fourteen experts (endocrinologists) and seventy-two students of the third year of 
medical school.  The process followed the guidelines for the evaluation of 
psychometric properties with descriptive and inferential analyzes. Cronbach's alpha 

was used to assess internal consistency and reliability. Results And  Discussion: 

Obtained for experts, students, and whole group ( = 0.890; 0.606; 0.770). The 
difference in scores between experts and students was significant by Friedman (p > 
0.01) and Wilcoxon (p > 0.001). Proven features and psychometric properties of the 

instrument , can thus be considered valid and reliable instrument to measure the " 
rational knowledge about diagnosis and treatment of DM based on pathophysiology." 
Created the manual of regulations, and CCVS were linked to a database hosted on 

the Telehealth platform of the Federal University of Goiás. 
 
Keywords: Virtual simulated clinical cases.  Diabetes mellitus. Validation of the 

instrument. Continuing medical education. Psychometrics. 
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APENDICE I - Artigo 2 

Submetido à revista: Revista Brasileira de Educação Médica 

 
 
Ambiente virtual de avaliação de competências no manejo do 

Diabetes mellitus 
 
 

Virtual environment assessment of competence in management of 
diabetes mellitus 

 
 
 

Eldeci Cardoso da Silva
1
, Alexantdre Chater Taleb

2
, Nilce Maria da Silva Campos Costa

3
 

 
1,2 

Programa de Pós-Graduação em Ensino Na Saúde, Faculdade de Medicina, Telessaúde Goiás, 
Universidade Federal de Goiás, Brazil. 
3 

Programa de Pós-Graduação em  Ensino Na Saúde, Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de Goiás, Brazil. 

                                          
     
RESUMO 
O diabetes mellitus apresenta inúmeras lacunas na efetividade do seu tratamento e a 
avaliação em serviço necessita ser contínua, sistemática e com dimensão 
orientadora de seus elementos intrínsecos: processo formativo e avaliação de 
competências  profissional.  Objetivo: Apresentar o desenho didático de construção 
de ferramenta de avaliação de competências que o médico possui sobre o manejo do 
diabetes mellitus, baseado em sua fisiopatologia. Métodos: Estruturada como uma 

pesquisa participativa o Ambiente Virtual de Avaliação de Competências, por meio de 
casos clínicos virtuais simulados, propõe um desenho aberto que vai sendo 
construído, avaliado, corrigido e melhorado durante sua execução. Resultados: Com 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) o instrumento foi desenvolvido no 
âmbito de uma pesquisa de mestrado vinculada Telessaúde da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Goiás.   Validado o instrumento, viabilizou-se 
sua utilização por discentes e profissionais. Considerações: As ações interativas 

propostas pelo ambiente virtual possibilitarão avaliar conhecimentos e identificar 
padrões que poderão melhorar conteúdos para manejo do DM. Propõe-se sua 
utilização na rede básica de saúde para confirmar sua validação, para que seus 
objetivos sejam alcançados. 
 
 
Palavras-chave:  

Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem. Educação Médica.  Psicometria. 
Avaliação de habilidades clínicas. Casos clinicos virtuais simulados. 
 
 
ABSTRACT   

Diabetes mellitus presents numerous gaps in the effectiveness of your treatment and 
evaluation in service needs to be continuous, systematic and guiding dimension of its 
intrinsic elements: formation process and evaluation of professional skills. Objective: 
To present the didactic design of building competency evaluation that the doctor has 
on the management of diabetes mellitus tool, based on its pathophysiology. 
Methods: Structured participatory research as a Virtual Environment Competency 
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Assessment, through virtual simulated clinical cases, proposes an open design that is 
being constructed, evaluated, corrected and improved during its execution. Results: 
With Information and Communication Technologies. instrument was developed as 

part of a master's research linked Telehealth, Medical School, Federal University of 
Goiás Validated instrument, is enabled for use by students and professionals. 
Considerations: The proposed virtual environment for interactive actions would be 

evaluated knowledge and identify patterns that may enhance the DM content 
management. It is proposed to use the basic health network to confirm your validation 
so that your goals are achieved. 
 
Keywords: 

Active Methodologies of Teaching and Learning. Medical Education. Psychometrics. 
Assessment of clinical skills. Virtual simulated clinical cases. 
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -  TCLE 

 

            Você está convidado (a) a participar como voluntário (a) de uma pesquisa. 

Esta pesquisa está sob a Coordenação do Prof. Dr. Alexandre Chater Taleb, através do 

Programa de Telessaúde coordenado pelo Ministério da Saúde e executado pelo Núcleo 

de Telemedicina e Telessaúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Goiás,será realizada pela pesquisadora  Eldeci Cardoso da Silva do  Mestrado 

Profissional em  Educação e Saúde da Universidade Federal de Goiás. 

 

 Após ser esclarecido (a) sobre as informações sobre a pesquisa, no caso de 

aceitar participar do estudo, assine ao final deste documento as duas vias. Uma delas 

lhe pertence e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de dúvidas sobre a 

pesquisa ou sobre a sua participação, você poderá entrar em contato com o 

pesquisador orientador, Prof. Dr. Alexandre Chater Taleb por e-mail: taleb@uol.com.br 

ou a mestranda Eldeci Caardoso da Siva por e-mail eldecicardoso@hotmail.com. 

 

 Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, 

você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do HOSPITAL das 

CLÍNICAS/UFG, pelos telefones: 62- 3269-8338. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA. 

 

O TÍTULO DA PESQUISA 

 

          “Construção e validação de ferramenta virtual em tratamento racional 

de diabetes mellitus “ 

 

 

ANEXOS 
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OBJETIVOS 

 

Geral  

Desenvolver uma ferramenta virtual de avaliação do conhecimento médico sobre o 

diagnóstico e o tratamento do diabetes mellitus, baseado em sua fisiopatologia. 

 

Específicos 

a. desenvolver instrumentos da interface gráfica computacional para os casos clínicos 

virtuais; 

b. verificar a validade de conteúdo dos instrumentos através da análise  dos experts; 

c. mensurar a viabilidade  da aplicação dos casos clínicos virtuais em  um grupo de 

alunos de medicina do terceiro ano; 

d. propor um modelo de instrumento de suporte para ensino e aprendizado, 

desenvolvido por meio de ferramentas tecnológicas de informação, a fim de 

promover a integração entre o ensino e o serviço, oferecendo condições que 

promovam a Teleassistência e a Teleducação. 

 

PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

 Informamos que sua participação, nesta pesquisa, acarretará em benefícios 

para o desenvolvimento do conhecimento  sobre a fisiopatologia do Diabete Melito e 

a:escolha racional do tratamento, além de contribuir para o aperfeiçoamento 

profissional, com impacto social de relevância para a atenção à saúde, em seus 

diferentes níveis, e para a qualidade do ensino e da assistência. Esclarecemos que não 

haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação.  

 

 Serão garantidos o sigilo e o anonimato do informante e da instituição de 

origem, o que não lhes causarão nenhum dano ou exposição. Esclarecemos, também, 

que os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa e não serão 

armazenados para estudos futuros. 
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            Para tanto, solicitamos a sua colaboração que se dará por meio de sua 

participação ,  através  de cinco casos clínicos sobre diabetes mellitus, seguido de duas 

questões: diagnóstico e tratamento 

 

  Aqueles que aderirem à proposta de avaliação e cumprirem os requisitos por 

ela fixados caracterizarão a amostra. 

            O processo de avaliação a utilizará do sistema de telemedicina implantado no 

Estado, para o que serão utilizados todos os recursos tecnológicos disponíveis no 

serviço da UFG. 

 

  Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento da 

pesquisa, porém, sua participação é voluntária. Você poderá retirar-se do estudo ou 

não permitir a utilização de seus dados em qualquer momento da pesquisa. 

Poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa em 

qualquer momento da pesquisa. 

 

          Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgar 

necessário. Demais telefone para contato: Eldeci C. Silva - TEL: (62) 9996-4468. 

 

De acordo com a resolução 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho 

Nacional de Saúde, que regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres 

humanos, solicitamos sua assinatura, o que representará estar de acordo em participar 

da pesquisa.  

 

 

_________________________________        ________________________________ 

                           Orientador                                                       Mestranda   

           Prof. Dr. Alexandre Chater Taleb                               Eldeci Cardoso da Silva 

 

 

 

Goiânia, ________de _______________de 2013. 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

RG ______________________  SSP-________ CPF____________________________, 

concordo em participar do estudo: “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE FERRAMENTA 

VIRTUAL EM TRATAMENTO RACIONAL DE DIABETES MELLITUS “, sob a 

responsabilidade do  pesquisador Prof. Dr. Alexandre Chater Taleb e da Mestranda 

Eldeci Cardoso da Silva.  

         Fui devidamente informado (a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa, e  os 

procedimentos nela envolvidos, assim como, os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da minha participação. Garantiram-me que posso retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

 

 

______________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

Goiânia, ________de _______________de 2013. 

 

 

 

          Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa 

e aceite do sujeito, em particular. 

 

______________________________________ 

Testemunha 
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ANEXO B –  PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA
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