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• Acompanhar uma pessoa com diabetes com o exame de hemoglobina glicada ajuda a saber se tratamento 
do diabetes mellitus está sendo eficaz para controlar a glicemia (nível de glicose no sangue), ajudando, 
assim, a reduzir o risco de complicações oriundas do diabetes mellitus mal controlado, tais como cegueira, 
amputações e doenças cardiovasculares.

• O indicador mede a proporção de pessoas identificadas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada 
solicitada no semestre.

• É necessário passar por uma consulta de DM pelo médico ou enfermeiro a cada 6 meses para a pessoa ser 
identificada no sistema.

PROPORÇÃO DE DIABÉTICOS COM SOLICITAÇÃO DE HEMOGLOBINA



• Método de cálculo: 

*PNS – Pesquisa Nacional de Saúde, 2019.



O denominador estimado é calculado para todos os municípios a partir do cadastro municipal no SISAB e utilizado 
quando o resultado do denominador identificado for abaixo de 85% do denominador estimado.



1º passo: IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DIABETES

A identificação de
autorreferidos com diabetes
é feita a partir das fichas de
cadastro individual do/a ACS.



1º passo: IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DIABETES



2º passo: REGISTRAR NO BLOCO SOAP

No SOAP, no bloco AVALIAÇÃO, inserir o CIAP2 ou CID10 correspondente a diabetes



Após informar o CIAP2 ou o CID10 deve-se selecionar
a opção “Inserir na lista de problemas/condição como
ativo” e CONFIRMAR.

3º passo: INSERIR NA LISTA DE PROBLEMA/CONDIÇÃO COMO ATIVO



3º passo: VERIFICAR A CONDIÇÃO DE DIABETES COMO ATIVO NO PEC 

Para saber se uma pessoa está ativa no 
sistema com diabetes, você pode 
checar no bloco 
PROBLEMAS/CONDIÕES E ALERGIAS  



ATENÇÃO!

• A indicação de condição ativa de diabetes no PEC não significa que 
esta determinará os atendimentos posteriores, por isso, destaca-se a 
necessidade da indicação da condição avaliada em todos os 
atendimentos realizados!



4º passo: REGISTRAR O EXAME DE HEMOGLOBINA GLICADA

Na parte OBJETIVO do SOAP, clicar no botão adicionar. Uma 
nova janela aparecerá onde o/ a profissional poderá inserir 
os resultados do exame de hemoglobina glicada.



4º passo: REGISTRAR O EXAME DE HEMOGLOBINA GLICADA

Ao abrir a janela ADICIONAR RESULTADO DE EXAME, 
será obrigatório inserir o código SIGTAP 
correspondente ao exame de hemoglobina glicada, 
bem como o resultado específico, conforme figura ao 
lado. Após inserir as informações o/a profissional deve 
salvar o registro. 



5º passo: COMO SOLICITAR O EXAME

Você também pode solicitar o exame de hemoglobina glicada 
pelo PEC.  Na parte de ferramentas do PLANO no bloco do SOAP, 
clicar no ícone EXAMES. Conforme mostra a figura, vai aparecer 
nova janela, onde o/a profissional deve clicar na solicitações de 
atendimento e ADICIONAR EXAME COMUM



5º passo: COMO SOLICITAR O EXAME

Inserir o exame solicitado – DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA e salvar. O/A profissional pode imprimir a 
solicitação e entregar ao usuário(a), caso seja necessário. Após a ação, finalizar o atendimento.



ATENÇÃO

Destaca-se que, apesar do indicador utilizar a solicitação do exame,
todas as evidências e recomendações indicam que a avaliação do
exame de hemoglobina glicada é a etapa fundamental para o efetivo
cuidado e prevenção de desfechos desfavoráveis relacionados ao
diabetes, pois revela a condição de saúde do usuário. Assim, para a
melhor organização do processo de trabalho da equipe de saúde e
melhoria do cuidado longitudinal, recomenda-se a realização e registro
da avaliação do exame de hemoglobina glicada no sistema de
informação.
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