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RESUMO: Objetivo: Analisar os consensos acerca de critérios e indicadores para avaliação da atenção ao

portador de diabetes mellitus II na Rede de Atenção à Saúde no município do Recife-PE. Método: Foi

realizado um estudo quantitativo, utilizando o método Delphi para análise de consenso de critérios e

indicadores que compõem uma matriz de análise e julgamento da avaliação da atenção ao portador de

diabetes mellitus II na Rede de Atenção à Saúde no município do Recife-PE. A matriz foi composta por

critérios e indicadores dos seguintes componentes: coordenação da gestão clínica, coordenação da

informação e coordenação administrativa e foi submetida à apreciação de 10 experts utilizando a escala de

Likert com escala de pontuação de 1 a 5 atribuída a cada indicador da matriz, além de sugestões de inclusão,

exclusão ou adequações de componentes, critérios e indicadores. Para alcance do consenso as rodadas de

consulta aos especialistas foram repetidas, considerando o mínimo de concordância de 75% entre as

respostas por pelo menos 60% dos participantes para a maioria dos indicadores. Resultados: Obteve-se uma

matriz de análise e julgamento composta por duas dimensões, estrutura e processo. Possui três

componentes, coordenação da informação, coordenação da gestão clínica e coordenação administrativa, os

quais estão subdivididos nos seguintes critérios: coordenação da informação (transferência da informação e

uso da informação), coordenação da gestão clínica (coerência da atenção, seguimento adequado do

paciente e acessibilidade entre níveis) e coordenação administrativa (existência de mecanismo, referência

administrativa e ordenação do acesso). A matriz possui ainda 40 indicadores com seus respectivos padrões e

pontuações. Conclusões: O instrumento de avaliação desenvolvido nesta pesquisa pode se tornar uma

ferramenta útil para os profissionais de saúde e gestores na avaliação da atenção à saúde, bem como na

identificação de falhas existentes no sistema e ainda poderá contribuir para o processo da

institucionalização da avaliação.
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ABSTRACT: Objective: To analyze the consensus on criteria and indicators in order to evaluate the care with

patients diagnosed with type 2 diabetes at Health Care Network in Recife-PE, Brazil. Method: A quantitative

study was performed considering the Delphi method to analyze the consensus on criteria and indicators that

compose a matrix of analysis and judgment of the evaluation of the care with patients diagnosed with type 2

diabetes at Health Care Network in Recife-PE, Brazil. The matrix was composed by criteria and indicators of

the following elements: clinical management coordination, information coordination and administrative

coordination. The matrix was analyzed by 10 experts by using the Likert scale, with score scale from 1 to 5,

assigned to each indicator in the matrix, besides suggestions of inclusion, exclusion or adaptations of

elements, criteria and indicators. To reach the consensus, the consultation rounds to the experts were

repeated, aiming 75% as the least disagrement among the answers by at least 60% of participants to most

indicators. Results: A matrix of analysis and judgment composed by two features (strutcture and process)

was obtained. It has three elements: clinical management coordination, information coordination and

administrative coordination, which are subdivided in the following criteria: information coordination

(information transfer and information use), clinical management coordination (care coherence, patitent

proper referral and levels acessibility) and administrative coordination (existence of mechanism,

administrative reference and access ordering). The matrix still has 40 indicators with their respective patterns
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and scores. Conclusions: The evaluation tool developed in this study can be an useful tool for health

professionalsandmanagerns inevaluatinghealthcare,aswell as in identifying fails in the systemand it can

also contribute to the process of institucionalization of evaluation.
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