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Predominância estandardizada calculada do diabetes em 2012 (população de 20 a 79 anos) 

Referência : International 
Diabetes Federation - 
Atlas Poster 2012 
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A predominância estandardizada do diabetes tratou farmacologicamente em França em 2009 
Referência : Ricci P et al. 
BEH. 09/11/2010. n°42-43 

4,4% 
+6% pelo ano 
de 2000 à 2009 
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Estudo Entred 2007 
Proporção de diabético dos pacientes do tipo 2 que lucram com os atos recomendados 

Referência : Ndong JR et al. BEH. 09/11/2010. n°42-43 

  Um seguido nonoptimal do diabético no setor liberal 
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  Melhore seguido pela redução ou por um atraso do 
ocorrido das complicações para os pacientes  

  Ação: negociações entre os consultantes médicos que 
trabalham para o serviço do seguro de saúde e os 
doutores 

o  na sala de consulta do doutor 
o  com um perfil do seguimento dos pacientes do 

diabético  

  Objetivo: avaliar o impacto das negociações na qualidade 
dos cuidados medicos dos pacientes do diabético  
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  População estudada 
◦  Pedidos na base de dados do seguro de saúde 
 

◦  Critérios da inclusão : 
  Pacientes assegurados do esquema geral da segurança 

social de duas áreas de França (=75,5% da população) 
  com pelo menos uma entrega de oral anti-diabético e/ou 

da insulina 
  entre abril e junho de 2008 
  com uma duração do seguido ≥ 13 meses antes da data da 

última entrega 
  Com uma entrega de oral anti-diabético e/ou da insulina 

durante os primeiros 7 meses do seguido 
 

◦  Critérios da exclusão : 
  mulheres gravidas 
  pacientes de menos de 18 anos 
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  Recomendações da boa prática 
Critérios identificáveis nas bases de dados 
 

◦  Biológico seguido : 
HbA1c 3 à 4 vez por ano 
Glycemia venoso com jeun uma vez por ano 
Avaliação lipídica uma vez por ano 
Microalbuminurie uma vez por ano   
Creatininemie com jeun uma vez por ano 
 

◦  Clínico seguido: 
Monitoração ophthalmologic anual  
ECG anual  
Exame dental anual 
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  Indicadores do seguido dos pacientes 
7 variáveis do seguido para 3 indicadores do seguido 
 

 VARIÁVEIS BINÁRIAS  
 

•  Monitoração 
ophthalmologic  

•  ECG 
•  Exame dental 
•  HBA1C 
•  Avaliação lipídica  
•  Microalbuminurie 
•  Créatininémie 

VARIÁVEIS QUANTITATIVES 
 
 

•   A proporção de exames realizados nos 
7 exames recomendados 

•  A proporção de exames clínicos 
realizados nos 3 exames recomendados 

•  A proporção de exames biológicos 
realizados nos 4 exames recomendados 
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  Visando → três categorias de doutores : 
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  Negociações → dotoures do conjunto 5 (n=223) 
                → dotoures dos conjuntos 2 et 4 com um seguido 

insuficiente consideração a média regional (n=389) 
               → total : 612 dotoures: Negociações ao ò meio de 2008 

	  

Conjuntos	  

	  

N	  

A	  proporção	  de	  exames	  
realizados	  nos	  7	  exames	  

recomendados	  

A	  proporção	  de	  exames	  
clínicos	  realizados	  nos	  3	  
exames	  recomendados	  

A	  proporção	  de	  exames	  
biológicos	  realizados	  nos	  4	  
exames	  recomendados	  

1	   457	   69,2	  ±5,3	   64,8	  ±5,4	   72,4	  ±8,3	  

2	   431	   53,3	  ±3,9	   43,6	  ±4,6	   60,5	  ±5,7	  

3	   399	   64,1	  ±3,0	   52,7	  ±4,2	   72,6	  ±5,5	  

4	   289	   56,5	  ±2,6	   54,8	  ±3,9	   57,8	  ±3,6	  

5	   223	   44,7	  ±4,8	   43,5	  ±7,5	   45,7	  ±4,9	  

	  

DRSM Nord-Est/DAD                                                                       Public                                                                
29/08/2013 



11 

  A avaliação do impacto 
 
◦  O pedido novo nos bases de dados extrair a informação 

sobre o médico segue de pacientes do diabético: Junho de 
2010 

 
◦  Analise do consumo de cuidado dos pacientes durante os 

dois períodos 
 
◦  Procura causas determinantes de um seguido médico 

melhorado 
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‣  A constituição de 2 séries emparelhou-se com os 58377 
pacientes 

‣  Pacientes dos doutores com negociações = 31,7% dos 
pacientes 

‣  Analise do consumo de cuidado dos pacientes durante 
os dois períodos com negociação ou não para o doutor 
 

o  Um seguido médico melhorou significativamente para 
os pacientes com que o doutor lucrou com negociações 

 
o  Um seguido médico inalterado e/ou de menos boa 

qualidade para os pacientes com que o doutor não 
lucrou com negociações 
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‣  Evolução do seguido médico dos pacientes do diabético 

Durante os últimos 13 meses 
Evolução 2008/2010 (nos pontos) 

Dotoures sem 
negociações 

Doutoures com 
negociações 

≥ 1 Exame dental 
 

 - 2,0 + 1,8 

≥ 1 Monitoração ophthalmologic  
 

NS + 3,2 

≥ 1 ECG 
 

NS + 4,8 

≥ 3 HbA1C + 2,7 + 6,9 

≥ 1 Avaliação lipídica  
 

NS + 4,5 

≥ 1 microalbuminurie  - 1,1 + 6,0 

≥ 1 créatininémie + 0,5 + 4,1 
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◦  Comparado aos pacientes sob oral anti-diabético 

•  Nenhuma diferença significativa se os pacientes são tratados ao 
mesmo tempo pelo oral anti-diabético e pela insulina  

•  probabilité a probabilidade abaixa por 24% quando o paciente é 
tratado pela insulina  

 
◦  Probabilidade aumentada de 16% para um paciente na 

doença a longo prazo  

◦  Probabilidade aumentada de 31% com o benefício das 
negociações para doutores  

◦  Comparado ao nível médio observado na área   
•  A probabilidade aumentou para os residentes de Vosgean e de 

Meurthe-e-Moselle  
•  Probabilidade reduzida para os residentes de Ardennes  

‣  Causas determinantes de um seguido médico 
melhorado (resultados dos modelos logit) 
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  A interpretação dos resultados obteve a respeito de 
determinados fatores explicativos 

 
  A atenuação do resultado obteve em relação às 

negociações devido aos riscos relativos ao fenômeno 
da regressão para a média 

  O impacto benéfico das negociações no seguido 
médico dos pacientes do diabético destacou em 
estudos regionais e do nacional 

  Os enviesamentos não corrigidos relacionados  
   « perdido do visto » 
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