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RESUMO 

 
A Diabetes Mellitus é um problema de saúde pública relevante. É fundamental 

para o diabético ter disponível um bom suporte terapêutico e realizar controle 
glicêmico para evitar o aparecimento precoce de complicações crônicas limitantes. 
Sendo assim o objetivo deste trabalho foi identificar práticas assistenciais e executar 
um projeto piloto de atenção farmacêutica para pacientes portadores de diabetes 
mellitus atendidos pelo Serviço de Clínica Médica do Hospital dos Servidores do 
Estado. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre práticas 
farmacêuticas na atenção ao paciente diabético,. Em seguida, para execução do 
projeto, foi elaborado um questionário para averiguar as reais necessidades dos 
pacientes em relação a medicamentos e insumos para o tratamento do diabetes. 
Posteriormente, foram feitas melhorias no programa de diabetes do HSE a fim de 
suprir as necessidades identificadas, ampliando a assistência prestada ao paciente. 
Ao final foi elaborado um projeto piloto de atenção farmacêutica visando realizar 
atenção farmacêutica e incentivar a adesão do paciente ao tratamento. A busca 
bibliográfica apontou para uma escassez de publicações nacionais. Os resultados 
dos questionários mostraram que era necessário o fornecimento de insumos para 
favorecer a adesão da terapêutica do paciente. O programa de diabetes do HSE foi 
reformulado ampliando o fornecimento de medicamentos e insumos, permitindo 
atendimento integral ao paciente. A partir dessa melhoria foram cadastrados 14 
pacientes no projeto piloto que passaram por 2 consultas farmacêuticas recebendo 
orientações sobre alimentação, atividade física e medicamentos em uso avaliando 
potenciais interações medicamentosas, além do acompanhamento de parâmetros 
clínicos. Em nenhum momento foi necessário intervir no esquema terapêutico e 
nenhuma possível interação medicamentosa foi manifestada clinicamente durante o 
projeto. Embora tenha sido um estudo preliminar, aferições laboratoriais mostraram 
melhora no controle glicêmico indicando que a participação do farmacêutico na 
terapia do paciente pode contribuir positivamente na adesão à terapêutica e na 
melhoria do controle glicêmico.   
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, medicamentos e insumos, atenção farmacêutica. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus is an important public health problem. It’s crucial that 
diabetic patient have access to good clinical support and that they carry out glycemic 
control to prevent early onset of chronic complications. Therefore the aim of this 
study was to identify pharmaceutical care practices and implement a pharmaceutical 
care pilot project for patients with Diabetes Mellitus in the Hospital dos Servidores do 
Estado. Initially, a literature survey about pharmaceutical care practices for diabetic 
patient was conducted. Then, to implement the project, a questionnaire was 
designed to ascertain the real needs of patients in relation to medicines and supplies 
to diabetes treatment. Late, improvements were made in the diabetes program to the 
HSE to meet the identified needs, increasing the care provided to patients. At the end 
a pilot project aiming to follow the pharmaceutical care provided and encourage 
patient to adherence to the treatment. The literature search pointed to a shortage of 
national publications. The questionnaires results showed that it was necessary to 
provide inputs to improve patient’s adherence to therapy. The diabetes program was 
redesigned expanding the supply of medicines and correlates, allowing for 
comprehensive care of the patient. From this improvement 14 patients enrolled in the 
pilot went thought two pharmaceutical consultations receiving guidance on nutrition, 
physical activity and medication use. Potential drug interactions were also evaluated, 
as well as clinical parameters. It was not necessary to intervene in any therapeutic 
regime and none possible drug interaction drug was clinically manifested during the 
project. Although the short time course, laboratory measurements showed 
improvement in glycemic control indicating the participation of the pharmacists in 
patient therapy can contribute positively on compliance and improve glycemic control. 
 
Key words: Diabetes Mellitus, medicines and supplies, pharmaceutical care. 
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I INTRODUÇÃO 

 
 

O Diabetes Mellitus (DM) é reconhecido como um sério problema de saúde 

pública em, praticamente, todos os países, independente do grau de 

desenvolvimento socioeconômico, pois é uma patologia que requer controle 

metabólico por toda a vida. Está frequentemente associado ao surgimento de 

complicações agudas e crônicas, sobretudo quando não é feito o controle clínico 

adequado; tem elevada prevalência e atinge todas as faixas etárias; modifica a 

qualidade e a expectativa de vida; pode levar a incapacidade física permanente por 

cegueira e amputação de membros inferiores; é causa frequente de mortes 

prematuras por insuficiência renal, doenças cardiovasculares e isquêmicas 

cerebrais, dentre outras; afeta também o sistema nervoso, causando neuropatias 

periférica e autonômica; o diabetes na gestação tem alta morbimortalidade materno-

fetal. Tem grande impacto econômico, não só pelos elevados custos envolvidos no 

seu controle e no tratamento de suas complicações, como também pela redução da 

produtividade e dos anos de vida perdidos (Pereira et al, 2008).  

Devido à alta morbimortalidade, a prevenção desta tem-se tornado foco atual, 

fazendo-se necessário o desenvolvimento de programas eficazes e viáveis no 

Sistema Único de Saúde, tais como ênfase na prevenção primária, controle da 

incidência e complicações da doença. Para que isso ocorra, o modelo da atenção 

atual prestado ao paciente deve ser modificado, priorizando a atenção primária, com 

a substituição do modelo médico-hegemônico por uma equipe interdisciplinar, onde 

o farmacêutico como membro da equipe, possa prover seus serviços, minimizando 

assim impactos sociais, humanísticos e econômicos que a doença acarreta para a 

sociedade (Guidoni et al, 2009). 
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Sendo assim, existem possíveis estratégias que podem contribuir para a 

melhoria da saúde do paciente com DM. Um exemplo disso envolve a atuação do 

farmacêutico no acompanhamento do paciente diabético, prestando-lhe orientações 

quanto ao tratamento e com relação à educação em saúde. Essa atuação é 

denominada Acompanhamento Farmacoterapêutico, que é uma das etapas que 

fazem parte da Atenção Farmacêutica.  

 

Nesse sentido, o farmacêutico pode auxiliar o paciente na compreensão de sua 

doença, bem como no uso e na conservação adequada dos medicamentos 

utilizados no tratamento do DM e de comorbidades. Além disso, um possível 

benefício para o paciente a partir da prática do acompanhamento 

farmacoterapêutico é o melhor controle dos níveis de glicose no sangue, evitando-se 

complicações agudas e crônicas do DM. 

 
 

1.1  Epidemiologia 

 
 

O DM é um problema de saúde pública relevante. Segundo estimativas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano 2000 havia 171 milhões de pessoas 

com diabetes e estimativas para o ano 2030 é de que 366 milhões de pessoas serão 

acometidas com a doença.  Já as estimativas para o Brasil, em 2000, eram de 

aproximadamente 4,5 milhões de pessoas e para 2030 um pouco mais de 11,3 

milhões de pessoas (Wild et al, 2004).   

De acordo com o Consenso Brasileiro de Diabetes 2002 (SBD, 2003), o DM 

como diagnóstico primário de internação hospitalar aparece como a sexta causa 

mais frequente e contribui de forma significativa (30% a 50%) para outras causas de 

internação, como cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, acidente vascular 

cerebral e hipertensão arterial. Observou-se que apenas 36% dos usuários 

apresentaram DM de forma isolada. 

Em 2007, de acordo com o Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (Vigitel, 2007), a ocorrência 

média de diabetes na população adulta (acima de 18 anos) é de 5,2%, o que 

representa 6.399.187 pessoas que confirmaram ser portadoras da doença. A 
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prevalência aumenta com a idade: o diabetes atinge 18,6% da população com idade 

superior a 65 anos (MS, 2007). 

O diabetes junto com a hipertensão arterial é responsável pela primeira causa 

de mortalidade e de hospitalizações, de amputações de membros inferiores e 

representa ainda 62,1% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência 

renal crônica submetidos à diálise. É importante observar que já existem 

informações e evidências científicas suficientes para prevenir e/ou retardar o 

aparecimento do diabetes e de suas complicações e que pessoas e comunidades 

progressivamente têm acesso a esses cuidados (BRASIL, 2006). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2007) o número de 

indivíduos diabéticos está aumentando devido ao crescimento e ao envelhecimento 

populacional, à maior urbanização, à crescente prevalência de obesidade e 

sedentarismo, bem como à maior sobrevida do paciente com DM. Em função das 

complicações dessa doença, são observadas alterações em diferentes órgãos e 

sistemas que se traduzem em uma piora acentuada da qualidade de vida do 

paciente e geram um elevado número de consultas e procedimentos hospitalares. 

Além disso, são gerados maiores gastos com os serviços de saúde e, muitas vezes, 

a saída antecipada do paciente do mercado de trabalho. Os gastos de Saúde 

relacionados ao DM tipo 2 no Brasil chegam, somente no que diz respeito às 

internações hospitalares, a R$ 39 milhões por ano (Correr et al, 2009). 

 
 
1.2 Conceito e classificação 

 
 
DM é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos, decorrente de 

defeitos na secreção da insulina, na ação da insulina ou em ambos, tendo como 

resultado a hiperglicemia (SBD, 2007). A DM pode ser classificada em quatro 

classes clínicas: DM tipo 1 (DM1), DM tipo 2 (DM2),  outros tipos específicos de DM 

e DM gestacional. As principais formas de DM em incidência, prevalência e 

significância clínica são de origem genética, diabetes tipo 1 e tipo 2 (De Oliveira, 

2004). 

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 

2007), o DM 1 forma presente em 5 a 10 % dos casos, é o resultado da destruição 

das células beta- pancreáticas com consequente deficiência de insulina. Na maioria 
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dos casos esse processo é mediado por autoimunidade, mas em alguns casos não é 

conhecido esse processo autoimune, sendo então referida como forma idiopática. 

Geralmente acomete crianças e jovens, e há tendência a desenvolver cetoacidose. 

O DM 2   acomete de 90 a 95% dos casos e caracteriza-se por defeitos na ação e 

secreção da insulina. Pode aparecer em qualquer idade e há forte relação com 

histórico familiar e obesidade (resistência dos tecidos alvo).   

Para o DM1, não se dispõe atualmente de medidas que previnam sua 

incidência. Entretanto, para o DM2 metade dos casos novos poderiam ser 

prevenidos evitando-se o excesso de peso, e outros 30% com combate ao 

sedentarismo; nos diabéticos, o controle da pressão arterial previne 80% dos 

acidentes vasculares cerebrais, 60% das amputações de membros inferiores, 50% 

das doenças renais terminais e 40% das doenças coronarianas (SBD, 2007). 

Assim, programas educativos podem reduzir pela metade o número de 

hospitalizações por diabetes. Todos os diabéticos tipo 1 usam insulina. Quanto aos 

diabéticos tipo 2, é um consenso internacional que, aproximadamente, 25% dos 

casos requerem utilização de insulina para o seu controle metabólico. No Brasil, 

essa proporção é da ordem de 8%, provavelmente evidenciando pouco preparo dos 

profissionais médicos na indicação do uso da insulina no DM2 (Pereira et al, 2008). 

 
 

1.3 Diagnóstico e Tratamento 

 
 
 Os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda 

involuntária de peso (os “4 Ps”). Outros sintomas que levantam a suspeita clínica 

são: fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar, balanopostite e infecções de 

repetição. Algumas vezes o diagnóstico é feito a partir de complicações crônicas 

como neuropatia, retinopatia ou doença cardiovascular aterosclerótica. Entretanto, o 

diabetes é assintomático em proporção significativa dos casos, a suspeita clínica 

ocorrendo então a partir de fatores de risco para o diabetes (BRASIL, 2006). 

 O critério diagnóstico foi modificado, em 1997, pela American Diabetes 

Association (ADA), posteriormente aceito pela OMS e pela SBD. As modificações 

foram realizadas com a finalidade de prevenir de maneira eficaz as complicações 

micro e macrovasculares do DM (SBD, 2007).   

Os três critérios aceitos atualmente são: 
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 Sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal de peso acrescidos de 

glicemia casual acima de 200mg/dL (realizada a qualquer hora do dia, 

independentemente do horário das refeições); 

 Glicemia de jejum ≥ 126mg/dL. Em caso de pequenas elevações da glicemia, 

o diagnóstico deve ser confirmado pela repetição do teste em outro dia;   

 Glicemia de 2 horas pós-sobrecarga de 75g de glicose acima de 200mg/dL 

(SBD, 2007). Os valores da glicemia normal e tolerância à glicose diminuída 

encontram-se na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Valores de glicose plasmática para o diagnóstico de Diabetes Mellitus e 
seus estágios pré-clínicos. Adaptado das Diretrizes SBD, 2009a.  
  

 A melhora no controle do DM pode ser alcançada através do tratamento não-

medicamentoso ou medicamentoso. O primeiro tem como finalidade primária 

retardar a implantação da doença, e quando já implantada evitar ou retardar o 

tratamento medicamentoso ou a associação de medicamentos necessários para o 

controle da doença. O segundo deve ser introduzido quando não se obtiver sucesso 

com o primeiro. Em ambos é necessária a compreensão e a adesão do portador, 

pois se trata de doença crônica e o seu controle, se não evita, pelo menos retarda o 

aparecimento dos agravamentos (Guidoni et al, 2009).  

 No tratamento do DM1, a insulina é sempre necessária devido à destruição 

parcial ou total das células beta-pancreáticas, que resulta na incapacidade 

progressiva de produzir insulina.  

O tratamento intensivo clássico é o que utiliza duas doses de neutral 

protamine Hagedorn (NPH) (antes do café da manhã e antes de dormir), com três 

doses de insulina regular (antes do café da manhã, do almoço e do jantar). 

Entretanto, com o surgimento das insulinas ultra-rápidas (lispro e aspart) pode-se, 

com vantagens, substituir a insulina regular por esses análogos (Tabela 2). Além 

Categoria Jejum (mg/dL) 2h após 75g de 

glicose (mg/dL) 

Casual (mg/dL) 

Glicemia normal <100 <140 - 

Tolerância à glicose diminuída >100 a <126 ≥140 a <200 - 

Diabetes Mellitus ≥126 >200 ≥200 
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disso, com um instrumento chamado contagem de carboidratos, pode-se permitir 

que o paciente com DM tenha uma vida um pouco mais liberada no que diz respeito 

a alimentação, desde que saiba utilizar corretamente esse poderoso auxiliar no 

tratamento (SBD,2007). Os principais tipos de insulinas disponíveis no mercado 

estão discriminados na Tabela 2. 

 

 
Tabela 2: Principais tipos de insulina com seu respectivo tempo de ação. Adaptado 
das Diretrizes SBD 2009a. 
 

A abordagem geral para o tratamento do DM2 inclui as seguintes estratégias: 

educação, modificações dos hábitos de vida e, se necessário, medicamentos. O 

tratamento concomitante de outros fatores de risco cardiovascular é essencial para a 

redução da mortalidade. O paciente deve ser continuamente estimulado a adotar 

hábitos saudáveis de vida (manutenção de peso adequado, prática regular de 

atividade física, suspensão do hábito de fumar, baixo consumo de gorduras 

saturadas e de bebidas alcoólicas) (SBD, 2007). Os medicamentos disponíveis para 

tratamento da DM2 estão relacionados na Tabela 3.  

Para o tratamento do DM2, a escolha do medicamento deve levar em conta: 

 Os valores das glicemias de jejum e pós-prandial e da HbA1c; 

 O peso e a idade do paciente; 

 A presença de complicações, outros transtornos metabólicos e doenças 

associadas; 

 As possíveis interações com outros medicamentos, reações adversas e as 

contra-indicações (SBD, 2007). 

Tipo de Insulina Início de ação Pico de ação Duração total 

Rápida/ultrarápida 
Regular 
Aspart/lispro/glulisina 

 
30 a 60 min 
10 a 15 min 

 
2 a 4h 

30 a 90 min 

 
6 a 9h 
3 a 4h 

Ação intermediária 
NPH 

 
1 a 2h 

 
3 a 8h 

 
12 a 15h 

Insulina basal 
Glargina 
Detemir  

 
1 a 2h 
1 a 2h 

 
Sem pico 
Sem pico 

 
24h 
20h 

Pré misturas 
70/30 NPH/R 
75/25 NPH/Lispro 

 
30 a 60 min 
10 a 15 min 

 
3 a 8h 

30 min a 8h 

 
12 a 15h 
12 a 15h 
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Tabela 3: Medicamentos disponíveis para tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2. 
Adaptado das Diretrizes SBD 2009a. 
 

 

 

Medicamentos  
(posologia em mg) 

Mecanismo de ação Redução da 
glicemia de jejum 
(mg/dL) 

Redução de HbA1c 
(%) 

SULFONILURÉIAS 
 

   

Clorpropamida (125 a 500) 
Glibenclamida (2,5 a 20) 
Glipizida (2,5 a 20) 
Glicazida (40 a 320)  
Glicazida MR (30 a 120) 
Glimepirida (1 a 8)  

 

Aumento da secreção de insulina; 

 

60-70 

 

1,5-2 

METIGLINIDAS    

Repaglinida (0,5 a 16) 
Nateglinida (120 a 360)  

Aumento da secreção de insulina;  

20-30 

 

1-1,5 

BIGUANIDAS    

Metformina (1000 a 2550) Reduz a produção hepática de glicose 

com menor ação sensibilizadora da 

ação da insulina; 

 

60-70 

 

1,5-2 

INIBIDORES DA  
ALFAGLICOSIDASE 
 

   

Acarbose (50 a 300) Retardo da absorção de carboidratos;  

20-30 

 

0,5-0,8 

GLITAZONAS    

Rosiglitazona (4 a 8) 
Pioglitazona (15 a 45) 

Aumento da sensibilidade à insulina 

em músculo, adipócito e hepatócito; 

 

35-65 

 

0,5-14 

GLIPTINAS    

Sitagliptina (100) 
Vidalgliptina (50) 
 
 
Exenatida (5mcg e 10 mcg) 

Aumento do nível de GLP-1, com 

incremento da síntese e secreção de 

insulina, além da redução do glucagon; 

 

20 

30 

 

0,6-0,8 

0,6-1 
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Para escolha do tratamento do DM2, a Sociedade Brasileira de Diabetes 

publicou o Algoritmo atualizado em 2009 (SBD, 2009b), sugerindo a conduta a ser 

tomada de acordo com a condição clínica do portador de DM. A conduta inicial do 

tratamento está descrita na Tabela 4. 

 

CONDUTA INICIAL CONFORME CONDIÇÃO CLÍNICA ATUAL 

Manifestações  
leves 

Manifestações 

Moderadas 

Manifestações severas Hospitalização se 

glicemia > 300mg/dL 

 
   

Glicemia < 200mg/dL 
+ 

Sintomas leves ou 
ausentes 

+ 
Ausência de outras 
doenças agudas 
concomitantes 
 
 
 
 

Qualquer glicemia entre 

200 e 300 md/dL  +                            

Ausência de critérios 

para manifestação leve 

ou grave 

Qualquer glicemia 

acima de 300 mg/dL         

ou                             

perda significante de 

peso                              

ou                            

sintomas graves e 

significantes                

ou                            

presença de cetonúria 

Nas seguintes 

condições:  

Cetoacidose diabética 

e estado hiperosmolar 

ou                         

doença grave 

intercorrente ou 

comorbidade 

    

Metformina 
(500mg/dia 
intensificando até 
2000mg/dia)  + 
modificações do estilo 
de vida. 
Se não atingir A1c < 
7% em 4 a 6 semanas. 

                                  

Metformina(500mg/dia 

intensificando até 

2000mg/dia) + 

modificações do estilo 

de vida + outros 

antidiabéticos orais. 

Iniciar insulinoterapia 

imediatamente. 

Iniciar terapia de 

acordo com o 

algoritmo e conforme 

controle glicêmico 

obtido após a alta.  

 
Tabela 4: Algoritmo para tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2 (adaptado). (SBD, 
2009b). 
  

O ajuste da terapia medicamentosa após a conduta inicial dependerá dos 

níveis de hemoglobina fração A1c (HbA1c), podendo ser acrescentados ou não 

outros medicamentos. O nível de A1C reflete a glicemia média de um indivíduo 

durante os dois a três meses anteriores à data de realização do teste e, assim, tem 

grande utilidade na avaliação do nível de controle glicêmico e da eficácia do 

tratamento vigente. O conceito atual de tratamento do diabetes por objetivos define 

7% como o limite superior de HbA1c recomendado, acima do qual está indicada a 

revisão do esquema terapêutico em vigor, principalmente em se considerando que é 
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a partir do nível de 7% que o risco de retinopatia, nefropatia, neuropatia e 

microalbuminúria começa efetivamente a apresentar progressão significativa (SBD, 

2007) 

No Brasil, em 2002, foi instituído o Programa Nacional de Assistência 

Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, parte integrante do 

Plano Nacional de Reorganização da Atenção a Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus, conhecido como “Hiperdia”, através da Portaria 371/GM, de 4 de março de 

2002. O Plano tem como propósito vincular os portadores desses agravos às 

unidades de saúde, garantindo-lhes acompanhamento e tratamento sistemático, 

mediante ações de capacitação dos profissionais e de reorganização dos serviços 

(Pereira et al, 2008). A partir dessa portaria, o elenco de medicamentos disponíveis 

na atenção básica para o tratamento da DM são glibenclamida 5 mg comprimido, 

metformina 850 mg comprimido e insulina (a portaria não especifica o tipo de 

insulina) . Mas em 2007, com a Portaria 2.583 GM/MS, de 10 de outubro de 2007, 

redefine o elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema Único 

de Saúde aos portadores de DM, o elenco de medicamentos e insumos foi ampliado 

para: 

 
 I - MEDICAMENTOS:  

 glibenclamida 5 mg comprimido;  

 cloridrato de metformina 500 mg e 850 mg comprimido;  

 glicazida 80 mg comprimido;  

 insulina humana NPH - suspensão injetável 100 UI/mL; e  

 insulina humana regular - suspensão injetável 100 UI/mL.  

II - INSUMOS:  

 seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina;  

 tiras reagentes de medida de glicemia capilar; 

 lancetas para punção digital. 

 
 
1.4 Complicações 

 
 

O diabetes é uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, 

amputação de membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular. Após 15 anos 
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de doença, 2% dos indivíduos desenvolverão cegueira; 10%, deficiência visual 

grave; 30-45%, algum grau de retinopatia; 10-20%, de nefropatia; 20-35%, de 

neuropatia e 10-25%, de doença cardiovascular. Mundialmente, os custos diretos 

para o atendimento ao diabetes variam de 2,5% a 15% dos gastos nacionais em 

saúde, dependendo da prevalência local e da complexidade do tratamento 

disponível. Além dos custos financeiros, acarreta dor, ansiedade, inconveniência e 

menor qualidade de vida para os doentes e suas famílias. Representa também carga 

adicional à sociedade, pela perda de produtividade no trabalho, aposentadoria 

precoce e mortalidade prematura (OMS, 2002).  

A retinopatia é comum nos indivíduos diabéticos, sendo encontrada após 20 

anos de doença em mais de 90% das pessoas com DM1 e em 60% dos DM2, 

muitos com formas avançadas de retinopatia e ainda assintomáticos. O risco de 

perda visual e cegueira é substancialmente reduzido com a detecção precoce, em 

que as alterações irreversíveis na retina ainda não estão presentes, e desde que o 

paciente tenha rápido acesso a tratamento. O controle glicêmico precoce é o maior 

fator de risco isolado de proteção à visão em pacientes com diabetes (SBD, 2007). 

A presença de pequenas quantidades de albumina na urina representa o 

estágio inicial da nefropatia diabética: microalbuminúria ou nefropatia incipiente. O 

estágio mais avançado da nefropatia diabética é denominado de macroalbuminúria, 

proteinúria ou nefropatia clínica. A prevalência de macroalbuminúria em pacientes 

com DM1 pode chegar a 40%, e em pacientes com DM2, varia de 5% a 20%. O 

diagnóstico de nefropatia pode ser feito utilizando- se diferentes tipos de coleta de 

urina, mas deve-se iniciar o rastreamento da nefropatia diabética preferencialmente 

pela medida de albumina em amostra de urina, devido à acurácia diagnóstica e à 

facilidade desse tipo de coleta (SBD, 2007). 

A neuropatia diabética pode ser detectada precocemente na evolução do 

DM2, muitas vezes desde o momento do diagnóstico, enquanto nos pacientes 

diabéticos do tipo 1 geralmente aparece cinco ou mais anos após o diagnóstico. É 

notório, então, que o acometimento neuropático dos pacientes é geralmente precoce 

e de alta prevalência, e se constitui em importante problema de saúde, trazendo 

morbidade e mortalidade e piorando significativamente a qualidade de vida por 

incapacitação e diminuição de sobrevida (SBD, 2007). 

Estudos consistentes têm demonstrado relação direta entre os níveis de 

glicose sanguínea e a ocorrência dessas complicações e atestado a necessidade do 



20 

 

controle rigoroso da glicemia como forma de prevenção secundária. Para cada 1% 

de redução na HbA1, há redução média de 21% no risco de qualquer desfecho 

relacionado ao diabetes, 21% no risco de morte ligada ao diabetes (Guidoni et al, 

2009). 

 
 

1.5 Atenção Farmacêutica  

 
 

O interesse em implantar o exercício da Atenção Farmacêutica (AF) dando 

ênfase aos pacientes portadores de DM se baseia no fato de que esta doença é um 

dos mais importantes problemas da saúde pública brasileira, devido ao seu potencial 

de morbimortalidade e o grande número de pessoas acometidas. Além de sujeitar 

estas pessoas a Problemas Relacionados a Medicamentos – PRMs, pela carência 

de orientações quanto ao uso racional dos medicamentos, complicações, controle da 

doença e interações medicamentosas e alimentares (Macedo et al, 2005).  

A OMS estende o benefício da AF para toda comunidade reconhecendo a 

relevância da participação do farmacêutico junto com a equipe de saúde na 

prevenção de doenças e promoção da saúde. Segundo a proposta do consenso 

Brasileiro de Atenção farmacêutica é definida como:  

“um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da 
Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, 
comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na 
prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde. É a interação 
direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional 
e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a 
melhoria da qualidade de vida”. (OPAS, 2002). 

 

Os macro componentes resultantes da busca do consenso são os seguintes: 

1. Educação em saúde (incluindo promoção do uso racional de 

medicamentos); 

2. Orientação farmacêutica; 

3. Dispensação; 

4. Atendimento Farmacêutico; 

5. Acompanhamento/seguimento farmacoterapêutico; 

6. Registro sistemático das atividades, mensuração e avaliação dos 

resultados. 

O farmacêutico, no exercício de sua profissão, é o profissional que exercerá a 

“dispensação orientada” do medicamento ao usuário. É neste momento em que o 
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profissional reforça a orientação médica, fornece novas informações acerca da 

medicação e do tratamento, cria um vínculo com o paciente e, se necessário, 

começa a realizar um acompanhamento terapêutico, analisando as informações e, 

em contato com o profissional prescritor, decidindo a melhor farmacoterapia para o 

paciente (Guidoni et al, 2009). 

As ações farmacêuticas significam segurança para a população, 

especialmente para quem toma medicamentos. O farmacêutico, além de prestar 

orientação sobre medicamentos, com vistas a racionalizar o seu uso e a evitar erros 

na terapêutica, vai informar sobre as doenças, ajudando a preveni-las (Peretta, 

Ciccia, 2000). 

Na AF o farmacêutico se responsabiliza pela necessidade, pela segurança e 

pela efetividade da farmacoterapia do paciente. Isto se consegue mediante a 

identificação, a resolução e a prevenção dos PRM. Assim, ao prestar AF o 

profissional se responsabiliza a garantir que o paciente possa cumprir os esquemas 

farmacoterapêuticos e seguir o plano de assistência, de forma a alcançar os 

resultados positivos (Lee, Ray, 1993). 

De acordo com autores (Peretta, Ciccia, 2000), a AF é o que faz o 

farmacêutico quando:  

- Avalia as necessidades do paciente relacionadas com os medicamentos; 

- Determina se o paciente tem um ou mais problemas reais ou potenciais 

relacionados com o uso dos medicamentos; e 

- Trabalha com o paciente para promover a saúde, prevenir as doenças e 

iniciar, modificar e controlar o uso de medicamentos com o fim de garantir que o 

tratamento farmacoterapêutico seja efetivo e seguro. 

O farmacêutico deve converter-se num ouvinte ativo e demonstrar interesses 

pelos problemas e dificuldades dos pacientes, deve entrevistar todos os pacientes e 

recolher informações sobre o estado geral da saúde e depois avaliar a terapia 

medicamentosa. A capacidade de pensamento crítico dará ao farmacêutico os meios 

necessários para identificar os problemas. É essencial que o farmacêutico 

desenvolva ações centradas no paciente. Um enfoque centrado no paciente implica 

que todas as demandas relativas à farmacoterapia sejam contempladas como 

responsabilidade do profissional, e não só as necessidades que correspondem a 

uma determinada classe farmacológica ou estado patológico concreto (Cipolle, 

Strand, Morley, 2000). 
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II OBJETIVO 

  
 

2.1 Objetivo Geral 

 
 
Identificar práticas assistenciais e executar um projeto piloto de atenção 

farmacêutica para pacientes portadores de Diabetes Mellitus atendidos pelo Serviço 

de Clínica Médica do Hospital dos Servidores do Estado. 

 
 

2.2 Objetivos específicos 

 
 

 Realizar revisão bibliográfica na base de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) identificando trabalhos que retratem melhora do controle 

glicêmico ou melhora da adesão ao tratamento após intervenção farmacêutica 

em pacientes com Diabetes Mellitus. 

 

 Caracterizar a demanda dos pacientes atendidos pela farmácia ambulatorial 

do HSE para o tratamento da Diabetes Mellitus, identificando suas 

dificuldades relacionadas ao acesso de medicamentos e insumos. 

 

 Acompanhar os esquemas farmacoterapêuticos e os resultados laboratoriais 

dos exames, analisando a ocorrência de possíveis interações 

medicamentosas prejudiciais ao seu controle glicêmico. 
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III METODOLOGIA 

 

 

3.1 Revisão bibliográfica 

 
 
 O levantamento bibliográfico teve como período de análise o intervalo entre 

os anos 2000 a 2010, no qual foram verificadas todas as publicações disponíveis na 

base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para a identificação dos 

artigos foram selecionados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS – 

Terminologia em Saúde) relacionados ao estudo e seus congêneres na língua 

inglesa e espanhola, que foram: Atenção Farmacêutica (Pharmaceutical Care, 

Atención Farmacéutica), Assistência Farmacêutica (Pharmaceutical services, 

Servicios Farmacéuticos), Diabetes Mellitus (Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus), 

Hemoglobina A Glicosilada (Hemoglobin A Glycosylated, Hemoglobina A 

Glucosilada), Glicemia (Blood Glucose, Glucemia), Adesão à Medicação (Medication 

Adherence, Cumplimiento de la Medicación) e Hipoglicêmicos (Hypoglycemic 

agentes, Agentes Hipoglucémicos). Os termos Seguimento Farmacoterapêutico e 

Acompanhamento Farmacoterapêutico não possuíam descritores relacionados. 

 Como estratégia de busca foi realizada a associação dos descritores, sendo a 

chave da pesquisa definida como: [(atenção farmacêutica and diabetes mellitus) or 

(assistência farmacêutica and diabetes mellitus) or (atenção farmacêutica and 

hemoglobina A glicosilada) or (assistência farmacêutica and hemoglobina A 

glicosilada) or (atenção farmacêutica and glicemia) or (assistência farmacêutica and 

glicemia) or (atenção farmacêutica and hipoglicêmicos) or (assistência farmacêutica 

and hipoglicêmicos) or (atenção farmacêutica and adesão à medicação and diabetes 

mellitus) or (assistência farmacêutica and adesão à medicação and diabetes 

mellitus)]. 
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 Os critérios utilizados para seleção dos artigos originais e de revisão foram de 

publicações entre os anos 2000 a 2010 acompanhados de resumo cujo assunto 

retratasse melhora do controle glicêmico ou melhora da adesão ao tratamento após 

intervenção farmacêutica ou intervenções farmacêuticas no tratamento (dieta, 

exercício físico, efeito adverso a medicamentos, uso correto dos medicamentos) em 

pacientes com Diabetes Mellitus. Já os critérios para exclusão foram monografias, 

dissertações, teses e artigos sem resumo ou com data de publicação inferior ao ano 

2000 ou cuja abordagem não tivesse relação com intervenção farmacêutica em 

pacientes com Diabetes Mellitus.  

  

 

3.2 Caracterização da demanda dos pacientes por medicamentos e insumos 

para tratamento de DM atendidos pela farmácia ambulatorial do HSE  

 
 
 A primeira fase deste projeto consistiu em caracterizar a demanda dos 

pacientes por medicamentos e insumos (seringas e agulhas para aplicação de 

insulina) fornecidos pela farmácia ambulatorial do Hospital dos Servidores do 

Estado. Trata-se de um hospital geral de grande porte da rede federal que possui 

450 leitos de internação sendo 73 leitos infantis e 377 leitos adultos, e centro 

cirúrgico com 20 salas em funcionamento onde são realizados procedimentos de alta 

complexidade e com tecnologia de ponta. Possui também uma unidade ambulatorial 

com 186 salas de atendimento, além de um centro cirúrgico geral com 5 salas e um 

centro oftalmológico com 4 salas.   

O Serviço de Farmácia do HSE possui setores de dispensação interna, 

voltada para atendimento das prescrições dos pacientes internados; farmacotécnica, 

onde são feitas as transformações de forma farmacêuticas, manipulação de 

quimioterápicos e fracionamento de sólidos e líquidos orais; central de 

abastecimento farmacêutico, responsável por todo o gerenciamento de estoque e 

abastecimento dos medicamentos; e a dispensação externa (farmácia ambulatorial) 

que fornece medicamentos dos programas relacionados ao atendimento de 

portadores de diabetes, tuberculose, asma grave, glaucoma, DST/AIDS e gestantes 

com gravidez de alto risco, além do fornecimento de medicamentos excepcionais 

para pacientes cadastrados na Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil.  O que 
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motivou a realização deste trabalho foram os inúmeros questionamentos dos 

pacientes durante a dispensação sobre o não fornecimento de insumos pela 

farmácia, o que dificultava a continuidade do tratamento pelo paciente.  

Inicialmente foi elaborado um questionário como instrumento de coleta de 

dados com perguntas sobre uso de insulina e aquisição de insumos utilizados no 

tratamento do DM. O questionário foi aplicado no período de 20 de agosto de 2008 a 

02 de outubro de 2008 durante a dispensação dos medicamentos para tratamento 

da DM com o objetivo de investigar quaisquer necessidades dos pacientes quanto à 

aquisição de insumos, uma vez que a instituição fornecia naquele ano Insulina NPH 

e Insulina regular apenas para pacientes pediátricos portadores de DM1. Os 

pacientes atendidos pela farmácia ambulatorial eram questionados pelo dispensador 

quanto ao interesse em responder voluntariamente a um questionário (Apêndice A) 

que avaliava, entre outras questões: frequência de administração de insulina, 

aquisição de insumos e qualidade do tratamento. 

 
  

3.3 Elaboração do projeto piloto de atenção farmacêutica  

 
 
 A segunda fase do projeto foi realizada através de um estudo experimental 

prospectivo com o intuito de melhorar a adesão dos pacientes ao tratamento 

resultando em um controle glicêmico mais eficiente. Para tal foi elaborado um projeto 

piloto de atenção farmacêutica baseado nos dados originados a partir do perfil dos 

pacientes atendidos na primeira fase. Este foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do HSE, em 09 de novembro de 2009, sob o registro 000.393 (Apêndice 

B).  

O projeto consistiu de duas consultas farmacêuticas que foram realizadas 

após o término de cada consulta médica do paciente na Sala de Educação em 

Diabetes situada no Serviço de Clínica Médica - Setor de Endocrinologia - Unidade 

de Pacientes Externos (ambulatório). Os pacientes foram incluídos no projeto piloto 

no período compreendido entre 12 de janeiro e 09 de fevereiro de 2010.  

A rotina do paciente no ambulatório procedia da seguinte maneira: o paciente 

chegando ao HSE dirigia-se à Sala de Educação em Diabetes para a mensuração 

da glicemia capilar realizada pela equipe de enfermagem. Em seguida, o paciente 

seguia com esse resultado até o consultório médico, onde era realizada a consulta 
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de rotina. O paciente frequentemente saia da consulta com pedido de exames de 

rotina para acompanhamento do controle glicêmico; os pedidos mais frequentes 

eram glicemia plasmática de jejum e hemoglobina glicada. Geralmente os pacientes 

realizavam esses exames no laboratório do HSE e, a cada retorno da consulta, eles  

traziam consigo os resultados para o médico anotar em prontuário e verificar o 

controle da doença. 

Durante a execução do projeto o farmacêutico permaneceu de terça à quinta-

feira, no período da manhã (08:00 às 12:00 horas), na sala de educação em 

diabetes. A divulgação do projeto ocorreu durante a mensuração da glicemia capilar 

antes da consulta médica quando o paciente era convidado a participar, podendo 

este retornar ao final da consulta para conversar com o farmacêutico. A cada manhã, 

em média, 12 pacientes mensuravam a glicemia capilar na sala de educação em 

diabetes, porém nem todos tinham consulta médica marcada com o endocrinologista 

naquele dia. No primeiro mês do estudo (mês da adesão ao projeto) o mesmo foi 

ofertado a, aproximadamente, 144 pacientes.  

Antes dos pacientes serem incorporados no projeto eram verificados no 

prontuário seus dados quanto ao atendimento dos critérios de inclusão e exclusão, 

disponível no ambulatório no dia da consulta. 

 

Critérios de inclusão: 

Pacientes maiores de dezoito anos de ambos os sexos portadores de 

Diabetes Mellitus tipo 1 ou 2 atendidos no ambulatório do HSE.  

 

Critérios de exclusão: 

Pacientes portadores de hemoglobinopatias, anemia hemolítica, anemia 

ferropriva ou talassemias, pois essas patologias invalidam a medida de hemoglobina 

glicada. 

 

Uma vez que o paciente atendia aos critérios de inclusão, era formalmente 

convidado a participar da pesquisa sendo fornecido o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice C) para leitura e, em caso de aceite, o termo era assinado 

por pesquisador e paciente, sendo que o paciente recebia uma via do documento. 

Foi garantido o sigilo, anonimato e confidencialidade dos dados do participante, e a 

qualquer momento o mesmo poderia retirar-se do projeto. 
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Foram realizadas duas consultas farmacêuticas com abordagens diferentes. 

Na primeira consulta, foi preenchida a Ficha de Acompanhamento (Apêndice D), 

instrumento criado para consolidação dos dados, com as informações pertinentes ao 

estudo: dados referentes ao sujeito de pesquisa, medicamentos em uso atual 

relatado pelo paciente e os que foram prescritos pelo médico, e resultados de 

exames laboratoriais trazidos no dia da consulta. A ficha também foi alimentada a 

partir de dados coletados em prontuário, receita médica e dados fornecidos 

verbalmente pelos pacientes.  

Os pacientes foram orientados sobre a doença, quanto à importância da 

adoção de hábitos de vida saudáveis, de como fazer uma alimentação equilibrada, 

sobre os benefícios da prática de atividades físicas regulares, como proceder em 

situações especiais como hipoglicemia e hiperglicemia, e sobre os medicamentos 

em uso. Foram entregues dois folhetos educativos elaborados conforme as 

orientações fornecidas abordando esses assuntos (Apêndices E e F).  

A partir do preenchimento da ficha de acompanhamento, foi feita uma revisão 

bibliográfica sobre os medicamentos utilizados pelos pacientes e potenciais 

interações medicamentosas. As fontes utilizadas para consulta foram: Micromedex® 

1.0, Guia de Remédios 2008/2009 9ª edição, Epocrates® online.  Todas as 

observações quanto ao horário de administração dos medicamentos foram anotadas 

na própria ficha do paciente, e as potenciais interações medicamentosas foram 

analisadas. Uma vez detectada, a interação seria apresentada ao médico do 

paciente, a quem cabia decidir qual conduta a ser efetuada, quando fosse o caso.  

Na segunda consulta farmacêutica foi abordado o uso racional dos 

medicamentos usados no esquema terapêutico, assim como os cuidados com o seu 

armazenamento e transporte. Também foram anotados na ficha de 

acompanhamento os novos resultados dos exames de rotina. Foi mostrado ao 

paciente se houve uma melhora ou não das suas mensurações, e se foi encontrado 

alguma interação medicamentosa prejudicial ao seu tratamento, ou seja, que 

interferissem no seu controle glicêmico.  
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3.4 Análise dos dados 

 
 

Todos os dados coletados a partir do questionário foram transferidos para 

uma planilha eletrônica no programa Microsoft Office Excel® para consolidação dos 

resultados.    
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IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Estudos selecionados na revisão bibliográfica 
 
 

 A estratégia de busca traçada permitiu encontrar um total de 126 artigos na 

base de dados da BVS, sendo 99 destes publicados entre os anos de 2000 e 2010. 

Os artigos sem resumo disponível também foram excluídos, restando 68 dos quais 7 

estavam em duplicata, sendo assim  61 artigos foram avaliados.  Ao final 16 estudos 

foram selecionados de acordo com o assunto abordado, sendo 15 em língua inglesa 

e 1 na língua portuguesa. Os artigos e seus objetivos estão relacionados na Tabela 

5.  

 
 
 
 

Referência 
(autor, ano de publicação) 

Objetivo 

Jameson JP; Bath PJ, 2010. 
 

Investigar o efeito do manejo farmacêutico no Diabetes Mellitus 
mal controlado em um grupo comunitário com cuidados 
primários. 
 

Iyer R et al, 2010. Estudar alterações dos níveis de hemoglobina glicosilada (HbA 

(1c), aferição da pressão arterial, e  taxas de internação e 

utilização de emergência em pacientes diabéticos gerido por um 

farmacêutico clínico. 

Al Mazroui NR et al, 2009. Analisar a influência de um programa de atenção farmacêutica 

no controle da doença e da qualidade de saúde de vida em 

diabéticos tipo 2, no Emirados Árabes Unidos. 

Trompeter JM; Havrda DE, 2009. Avaliar o impacto de obtenção de medicamentos por meio de 

Programas de Assistência Farmacêutica versus os riscos de 

alcançar os objetivos terapêuticos. 
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Anaya JP et al, 2008. Avaliar o efeito da gestão farmacêutica no acordo de 

colaboração na terapia medicamentosa (CDTA) em pacientes 

com Diabetes Mellitus (DM) em regime ambulatorial. 

Irons BK et al, 2008. Avalia a qualidade do cuidado farmacêutico em diabetes focada 

em uma população indigente, comparada à qualidade dos 

cuidados usualmente realizados em uma unidade de saúde na 

ausência do farmacêutico. 

Johnson CL et al, 2008. Descrever os resultados alcançados no cuidado em diabetes do 
programa de cuidados farmacêuticos através de um modelo de 
práticas inovadoras implementadas em uma farmácia. 

Nkansah NT et al, 2008. Avaliar os resultados clínicos dos pacientes com Diabetes 

Mellitus que receberam orientações de um farmacêutico em 

colaboração com médicos.  

Wubben DP; Vivian EM, 2008. Avaliar a eficácia das estratégias de melhoria da qualidade do 

diabetes emitida por farmacêuticos em regime ambulatorial. 

Balestre KCBE et al, 2007. Identificar o perfil do tratamento e características da intervenção 

farmacêutica em pacientes idosos portadores de Diabetes 

Mellitus na cidade de Atalaia - PR, no período de abril a 

setembro de 2003. 

Brooks AD et al, 2007. Avaliação a efetividade de um programa em atingir melhor 

controle glicêmico, níveis lipídicos e adesão a medidas 

preventivas de cuidados em pacientes com Diabetes Mellitus.  

Lindenmeyer A et al, 2006. Mostrar se uma série de intervenções no diabetes prestado por 

farmacêuticos é sucesso na melhoria da adesão à medicação. 

McCord AD, 2006. Avaliar o impacto das intervenções do farmacêutico clínico  na 

terapia medicamentosa em resultados relevantes no Diabetes 

Mellitus. 

Ragucci KR et al, 2005. Avaliar a eficácia do ensino farmacêutico no Diabetes Mellitus 

através da seleção de indicadores de desempenho de diabetes. 

Odegard PS et al, 2005.  Avaliar o efeito da intervenção farmacêutica na melhoria do 

controle da diabetes e a adequação da medicação e adesão ao 

tratamento auto-relatada. 

Cioffi ST et al, 2004. Determinar os efeitos clínicos  através do farmacêutico no 

controle glicêmico e nos parâmetros cardiovasculares e renais 

em pacientes com diabetes tipo 2. 

 

Tabela 5: Artigos resultantes da revisão bibliográfica. 
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Foi encontrado um número reduzido de publicações que correspondiam com 

a abordagem relacionada com a melhora do controle glicêmico ou melhora da 

adesão ao tratamento após intervenção farmacêutica ou intervenções farmacêuticas 

no tratamento. Dos 16 estudos selecionados, apenas 1 foi desenvolvido no Brasil. 

Isso demonstra a escassez de publicação nacional, em revistas indexadas na BVS, 

sobre atenção farmacêutica relacionada aos portadores de DM. A falta de 

descritores específicos para acompanhamento ou seguimento farmacoterapêutico 

pode também ter influenciado no número reduzido dos estudos resultantes da busca 

bibliográfica. 

Quinze estudos relatavam a redução de, pelo menos, um parâmetro clínico. A 

maioria deles se referia à redução significativa da HbA1c, mas também houve 

relatos de  redução da glicemia plasmática de jejum, pressão arterial, perfil lipídico 

(colesterol total, triglicerídeos, LDL-colesterol, HDL-colesterol) e peso corporal. Cioffi 

ST e col. (2004) utilizaram nível de microalbuminúria para avaliar controle da função 

renal, além dos parâmetros clínicos acima citados. Balestre KCBE e col.(2007) não 

se restringiram a medidas laboratoriais, mas focaram no seguimento 

farmacoterapêutico com intervenções ativas em relação a problemas relacionados a 

medicamentos e educação em saúde (orientação sobre medicamentos e seus 

efeitos adversos, dieta e atividade física). Outros 5 estudos focaram também na 

educação em saúde (Brooks AD et al, 2007; Ragucci KR et al, 2005; Iyer R et al, 

2010; Jameson JP et al, 2010; Cioffi ST et al, 2004).  

Iyer R e col.(2010) e Anaya JP e col. (2008) avaliaram a taxa de internação e 

visitas à emergência durante seus estudos e observaram uma redução nesses dois 

índices, porém não significativos. Wubben DP e col. (2008) e Ragucci KR e col. 

(2005) verificaram a diminuição dos custos do tratamento com a intervenção 

farmacêutica. Outros cinco estudos avaliaram também a adoção de medidas 

preventivas nos cuidados com portadores de diabetes (Brooks AD et al, 2007; Mc 

Cord AD, 2006; Johnson CL et al, 2008; Ragucci KR, et al, 2005; NKansah NT, 

2008). Essas medidas englobaram cuidados com os pés, exames de mapeamento 

de retina, uso profilático de ácido acetilsalicílico e de vacina contra gripe. Todas 

essas medidas foram adotadas com sucesso. 

Cabe ressaltar que o estudo de Brooks AD e col. (2007), descreveu que o 

farmacêutico clínico possuía autonomia para iniciar, ajustar e descontinuar a 

farmacoterapia e solicitar exames laboratoriais, possuindo, portanto, a confiança da 
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equipe médica que permitia a interdisciplinaridade da equipe para cuidados dos 

pacientes diabéticos. 

 A análise desses trabalhos permitiu constatar uma atuação efetiva do 

profissional farmacêutico nas práticas de atenção farmacêutica apontando 

resultados positivos e promissores nas práticas assistenciais, ainda que escassas, 

no Brasil. Este levantamento bibliográfico revelou a necessidade de se investir em 

práticas assistenciais e, principalmente, estimular a publicação dessas importantes 

atividades na garantia de fomentar a troca de experiências e conhecimentos entre 

profissionais da saúde e de melhorar a qualidade de vida dos pacientes diabéticos. 

 

4.2 Caracterização da demanda dos pacientes por medicamentos e insumos 

para tratamento de DM. 

 
 
Nesta etapa buscou-se entender as reais necessidades e dificuldades dos 

pacientes quanto à aquisição de medicamentos e insumos com o intuito de avaliar 

implantação de melhorias no Programa de Diabetes do HSE e elaborar um projeto 

piloto de atenção farmacêutica que pudesse atender às necessidades dos pacientes. 

Os resultados dos questionários aplicados foram convertidos em 

porcentagens para análise dos resultados. A partir dos 102 questionários (do total de 

784 pacientes cadastrados na farmácia ambulatorial naquele período), foi verificado 

que 52% dos pacientes faziam 2 administrações diárias de insulina NPH, conforme 

demonstrado na Tabela 6, e que, por falta de condições de adquirir a seringa e a 

agulha, 90% desses pacientes reutilizavam os insumos, dos quais 46% reutilizam de 

2 a 3 vezes o material descartável para fazer as administrações de insulina. Dados 

similares também foram observados por Teixeira e col. (2001), que mostraram no 

seu estudo que 68,1% dos pacientes administram insulina duas vezes ao dia.  

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Administração insulina NPH/dia Nº Pacientes (%) 

1 x ao dia 20 

2 x ao dia 52 

3 x ao dia 25 

4 ou mais x ao dia                                    2 

Não responderam                                   1 

Total     100 

 

Tabela 6: Número de administrações de insulina NPH por dia pelos pacientes. 

 

A reutilização do material descartável não é indicada, pois a esterilidade do 

material é garantida apenas no primeiro uso, conforme recomendação da Vigilância 

Sanitária de Medicamentos (DIMED) em sua Portaria 3, de 07 de fevereiro de 1986 

(MS, 1986). Porém, de acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 16 do Ministério 

da Saúde “a bibliografia internacional sobre o assunto considera como segura a 

reutilização limitada do conjunto seringa/agulha, desde que respeitadas às 

orientações sobre armazenamento em geladeira ou em lugar adequado, com a 

devida proteção da agulha por sua capa protetora plástica. A higiene das mãos e 

dos locais de aplicação é fundamental para proporcionar a necessária segurança 

quanto à reutilização do conjunto seringa/agulha. Com base nessas considerações, 

aceitamos adequada sua reutilização por até 08 aplicações, sempre pela mesma 

pessoa” (BRASIL, 2006). 

  O insumo reutilizado foi armazenado na geladeira junto à insulina por 71% 

dos pacientes; 62% deles costumam realizar alguns procedimentos de limpeza nos 

insumos reutilizados para evitar uma possível contaminação, sendo que destes 88% 

limpam os insumos com álcool, porém essa prática não é recomendada, pois facilita 

a deterioração do material, remove a camada de silicone da agulha tornando a 

injeção mais dolorida, e acelera o apagamento da graduação da seringa (Souza, 

Zanetti, 2000). Ainda conforme orientações do Caderno de Atenção Básica nº 16, as 

seringas reutilizadas devem ser descartadas quando a agulha se torna romba, curva 

ou entra em contato com alguma superfície diferente da pele e logo que a aplicação 

se torne muito mais dolorosa (Brasil, 2006).  
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Como a insulina regular não era contemplada pelo Programa de Diabetes do 

HSE para pacientes com DM1 adultos e pacientes com DM2, também foi verificado 

que havia uma demanda não atendida de 25% de pacientes que não recebiam esse 

medicamento, e que desse total 76% eram obrigados a comprar a insulina regular 

para dar continuidade ao tratamento, mas 64% admitiram interromper o esquema 

terapêutico por não ter condições de adquirir regularmente o medicamento. Em geral 

45% dos pacientes admitiram sentir algum mal-estar devido à descontinuidade do 

medicamento, e 92% acham que a adesão ao tratamento seria completa e o mesmo 

eficaz se o HSE disponibilizasse todos os medicamentos e insumos necessários ao 

tratamento. 

 
 

4.3 Melhoria do Programa de Diabetes da farmácia ambulatorial do HSE 

 
 
Após traçado o perfil dos pacientes atendidos, suas demandas e 

necessidades, o Programa de Diabetes na farmácia ambulatorial do HSE foi 

motivado a absorver grande parte dos medicamentos e dos insumos previstos no 

Programa de Diabetes da secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de 

Janeiro. Sendo assim, a farmácia ambulatorial passou a dispensar: 

 Insulina NPH 

 Insulina Regular 

 Metformina 850 mg 

 Glibenclamida 5 mg 

 Seringa de insulina com agulha acoplada 

 Glicosímetro 

 Fitas reagentes para glicosímetro 

 Lancetas para punção digital 

 

A melhoria do Programa de Diabetes do HSE foi importante não somente 

para a distribuição dos insumos assim como a distribuição dos antidiabéticos orais 

que não faziam parte do Programa de Diabetes do HSE, pois havia uma demanda 

reprimida, não mensurada anteriormente, que necessitava também de tratamento, já 

que portadores de DM2 representam a maioria da população com diabetes e são 

estes os maiores usuários de antidiabéticos orais. 
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O cadastramento dos pacientes foi feito mediante preenchimento da ficha de 

cadastro da Prefeitura, realizado pelo médico endocrinologista, preenchimento do 

termo de responsabilidade do aparelho, cópia do documento de identidade e do 

comprovante de residência do paciente ou responsável legal e laudo médico. Até a 

conclusão do projeto piloto já haviam se cadastrado 415 pacientes. 

A reformulação do Programa de Diabetes do HSE também permitiu a 

automonitorização da glicemia capilar a partir do fornecimento do glicosímetro e 

insumos, extremamente importantes para o controle do paciente sobre a doença, 

que até então não tinham tais recursos disponíveis. Conforme o anexo da Portaria 

2583 GM/MS, de 10 de outubro de 2007, a automonitorização da glicemia capilar 

aumenta a autonomia do portador para o autocuidado e essas ações devem ser 

incorporadas nas rotinas das unidades de saúde. Durante a dispensação do 

glicosímetro era realizada a orientação sobre o uso do aparelho e, principalmente, 

sobre a importância de conferir o código da embalagem da tira reagente com o 

código mostrado no monitor do aparelho, pois uma aferição inadequada da glicemia 

capilar acarretaria mau controle glicêmico. 

 
 
4.4 Perfil dos pacientes que participaram do projeto piloto de atenção 

farmacêutica 

 

 

Quatorze pacientes aderiram voluntariamente ao projeto piloto. Todos os 

sujeitos de pesquisa envolvidos eram portadores de diabetes tipo 2, sendo 9 do sexo 

feminino e 5 do sexo masculino. Teixeira e col. (2001) também mostraram a 

prevalência do sexo feminino em seu trabalho (75,2%), e esta reflete a maior procura 

desta população aos serviços de saúde e disponibilidade para participar de suas 

atividades. 

Em relação às comorbidades presentes, 11 sujeitos apresentavam 

hipertensão, 8 relataram  hiperlipidemia e 2 eram obesos. A média de idade ficou em 

torno de 60 anos. A hipertensão foi a comorbidades mais frequente, como 

demostrado também no trabalho de Plácido e col. (2009). 

Quanto aos medicamentos utilizados para tratamento do DM, 71% utilizavam 

metformina 850 mg e 50% insulina NPH. A frequência de utilização dos demais 
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medicamentos encontra-se na Tabela 7. Em média os pacientes faziam uso de 2 

medicamentos por tratamento.    

 

 

Tabela 7: Medicamentos utilizados para tratamento do Diabetes Mellitus pelos 
pacientes entrevistados. 

 

Com o aumento do elenco de medicamentos fornecidos pela farmácia 

ambulatorial do HSE, foi possível suprir uma demanda maior de pacientes, já que a 

maioria dos medicamentos utilizados passou a ser fornecido pela unidade.    

Para o tratamento da hipertensão e hiperlipidemia, os medicamentos mais 

utilizados pelos pacientes foram o enalapril 10 mg, captopril 25 mg, hidroclorotiazida 

25 mg e sinvastatina 20 mg. Os demais medicamentos estão relacionados na Tabela 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamentos Nº  Pacientes (%) 

Metformina 850 mg 10 (71) 

Insulina NPH 7 (50) 

Insulina Regular  1 (7) 

Glibenclamida 5 mg 1 (7) 

Insulina Apidra 1 (7) 

Glicazida MR 30 mg 1 (7) 

Insulina Levemir 1 (7) 

Insulina Aspart  1 (7) 

Metformina 500 mg 1 (7) 
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Medicamento Nº pacientes Medicamento Nº pacientes 

AAS 100 mg 6 Buclizina xarope 1 

Enalapril 10 mg 3 Dorflex®* 1 

Sinvastatina 20 mg 7 Amitriptilina 25 mg 1 

Hidroclorotiazida 25 mg 3 Omeprazol 20 mg 1 

Captopril 25 mg 4 Aminaftona 75 mg 1 

Losartan 50 mg 2 CaCO3 + Vit D3 1 

Ginkgo Biloba 1 Clonazepam 2 mg  1 

Anlodipino 5mg  2 Fluoxetina 20 mg 1 

Varfarina 5 mg 1 Midazolam 15 mg 1 

Furosemida 40 mg 2 Clofibrato 100 mg 1 

Alendronato de sódio 70 mg 1 Losartan 50 mg + 

Hidroclorotiazida 12,5 mg 

1 

 

Tabela 8: Medicamentos utilizados pelos pacientes concomitante ao tratamento da 
Diabetes Mellitus. * Dorflex: Citrato de Orfenadrina 35 mg, Dipirona 300 mg e 
Cafeína 50 mg. 

 

Após o preenchimento das fichas de acompanhamento dos pacientes, foi feito 

um levantamento bibliográfico dos medicamentos em uso observando sua posologia, 

horário de administração e suas possíveis interações medicamentosas. As possíveis 

interações medicamentosas encontradas estão descritas no Apêndice G.  

Como o tempo de duração do projeto foi relativamente curto, não foi possível 

observar qualquer manifestação clínica das possíveis interações medicamentosas 

descritas na literatura. Também foram analisados a posologia e o horário de tomada 

dos medicamentos, que estavam todos corretos conforme literatura consultada, 

favorecendo a farmacocinética dos medicamentos. Sendo assim não foi necessário 

o farmacêutico intervir na terapia medicamentosa, fato este positivo no tratamento do 

sujeito de pesquisa, indicando que o mesmo está fazendo o tratamento correto para 

o controle do DM e das demais comorbidades.  
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Cabe ressaltar o uso de AAS por quase metade dos indivíduos participantes, 

assim como o maior número de possíveis interações medicamentosas, como 

evidenciado no Apêndice G. Aspirina em doses baixas regulares (100 mg) pode 

ajudar a diminuir o risco de mortalidade por todas as causas e mortes associadas 

com doença cardiovascular para pessoas com diabetes tipo 2 (Ong et al, 2010). 

 Dos 14 sujeitos de pesquisa, apenas 4 compareceram no segundo encontro 

com o farmacêutico. Estes receberam orientações sobre o uso racional dos 

medicamentos utilizados, sendo abordados os horários de administração, 

armazenamento e verificação de prazo de validade. 

Em relação aos resultados dos exames laboratoriais glicemia plasmática de 

jejum e hemoglobina glicada, e, como alternativa, a glicemia capilar, foi possível 

fazer apenas um comparativo completo da glicemia capilar dos pacientes que foram 

até o final do projeto, pois alguns não conseguiram fazer os demais exames durante 

a execução do projeto. Os resultados das aferições encontram-se na Tabela 9. 

 

Medidas glicêmicas Paciente A Paciente B Paciente C Paciente D 

HbA1c (%) 1 SR SR             7,9 SR 

HbA1c (%) 2 SR SR SR             9,0 

Glicemia Jejum (mg/dL) 1 SR              52 154 293 

Glicemia Jejum (mg/dL)  2 204 SR 135 119 

Glicemia capilar (mg/dL)  1 217 100 232 350 

Glicemia capilar (mg/dL)  2 228               81 158 163 

 
Tabela 9: Resultados laboratoriais dos pacientes que concluíram o projeto piloto.  
SR = sem resultado. 

 
 

Embora sejam resultados preliminares e com número de sujeitos insuficientes 

por se tratar de um projeto piloto, é possível fazer algumas reflexões considerando o 

Algoritmo de tratamento para o diabetes tipo 2 (SBD, 2009b).  

Em relação aos valores de HbA1c, um deles se encontrava dentro dos níveis 

tolerados, que é de até 8% em idosos.  

Dos resultados de glicemia plasmática de jejum apresentados na última 

consulta farmacêutica, apenas uma medida se encontrava dentro dos níveis 
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tolerados, que é de 130 mg/dL (o valor do paciente B menor que 60mg/dL 

caracteriza uma hipoglicemia). Foi verificado também uma redução nos valores da 

glicemia plasmática de jejum e esse dado sugere que pode haver sim uma melhora 

no controle glicêmico do paciente acompanhado também pelo profissional 

farmacêutico, indicando uma viabilidade para expansão e continuação do projeto.  

Em 3 dos 4 sujeitos de pesquisa houve uma redução da glicemia capilar 

(Tabela 9 ). Esta mensuração indica apenas um estado momentâneo da glicemia, 

mas reflete uma melhor conduta do paciente em relação ao tratamento da DM. 

Outros estudos citam a contribuição do farmacêutico na melhoria do controle 

glicêmico do paciente. Flores (2005) em seu estudo observou redução de 2,6% na 

média da hemoglobina final em relação à inicial, bem como a melhora nos sintomas, 

segundo relatos feitos pelos pacientes, demonstrando que a atenção farmacêutica 

utilizada como ferramenta, devidamente documentada e metodologicamente 

descrita, teve um papel importante na melhora dos resultados dos pacientes, mesmo 

avaliando-se as limitações da metodologia utilizada. Já Correr e col. (2009) 

mostraram a redução da HbA1 (redução de 2,2%) e da glicemia plasmática de jejum 

utilizando o seguimento farmacoterapêutico, e conclui que este pode ser 

considerado um recurso adicional para o alcance do controle metabólico, resultando, 

em seu estudo, em um custo de R$ 76,00 paciente/ano, para redução de 1% nos 

valores da HbA. Os resultados deste estudo sugerem que a participação do 

farmacêutico no seguimento dos pacientes em farmácias pode colaborar para a 

melhoria de resultados terapêuticos, por meio da otimização da terapêutica dos 

pacientes.  
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V LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 
 

 O processo de aprovação do projeto piloto pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do HSE foi demorado, encurtando o período disponível para execução do 

mesmo; 

 A adesão ao atendimento farmacêutico no ambulatório foi muito baixa, sendo 

necessário repensar o momento de divulgação do projeto. Talvez o interesse 

dos pacientes fosse maior se o projeto fosse realizado na farmácia 

ambulatorial, local de dispensação dos medicamentos. Infelizmente, a 

farmácia ainda não dispunha de ambiente adequado para realização do 

projeto, sendo necessário o farmacêutico se deslocar até o ambulatório de 

clínica médica.  

 O re-agendamento de consultas médicas para data posterior ao término da 

pesquisa, em virtude de várias intercorrências no serviço ambulatorial à 

época, dificultou o retorno dos pacientes para a segunda consulta 

farmacêutica; 

 Falta de exames laboratoriais devido à indisponibilidade de data para 

marcação dos exames no hospital ou falta de material para a realização dos 

exames. 
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VI CONCLUSÃO 

 
 

 O levantamento bibliográfico possibilitou fundamentar a proposta do projeto 

piloto de atenção farmacêutica no sentido de ter a garantia de uma melhora 

da farmacoterapêutica dos pacientes que têm a oportunidade de serem 

acompanhados por um profissional farmacêutico ao longo de seu tratamento, 

e constatou a escassez de publicações na área, o que limita a troca de 

experiências e conhecimentos entre os profissionais da saúde; 

 Os resultados apontam que, para garantir a adesão terapêutica do paciente 

portador de DM é fundamental que os mesmos recebam não só os 

medicamentos necessários para seu tratamento, mas também insumos para 

sua administração, garantindo que haja cumprimento do esquema 

farmacoterapêutico, minimizando os motivos para a sua interrupção, pois a 

falta de qualquer item da farmacoterapia acarretará em descontinuidade do 

tratamento e comprometimento do estado de saúde e bem-estar dos 

pacientes; 

 A detecção do não atendimento integral ao paciente em relação a 

medicamentos e insumos possibilitou a ampliação do Programa de Diabetes 

do HSE melhorando a assistência prestada ao paciente. O maior acesso aos 

medicamentos e insumos favorece melhor adesão ao tratamento; 

 A atenção farmacêutica propiciou aos pacientes um maior conhecimento 

sobre os medicamentos, principalmente, reforçando os melhores horários de 

sua administração, além de ser mais uma oportunidade de esclarecer dúvidas 

com um profissional de saúde;   

 Pode-se concluir que, apesar de alguns dados serem preliminares, a prática 

do profissional farmacêutico foi vista de forma positiva entre os sujeitos de 
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pesquisa, podendo acrescentar informações sobre o uso racional dos 

medicamentos e ajudando na melhora do controle glicêmico dos mesmos.   
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Apêndice A 
 

           

 

DATA: ___/___/___ 

 

Questionário sobre administração de insulina e aquisição de insumos para o tratamento de 

Diabetes Mellitus 

 

1. Quantas vezes você administra Insulina NPH por dia? 

        □ 1 vez        □ 2 vezes          □ 3 vezes           □ 4 ou mais vezes           

2. Você compra a seringa+agulha de insulina ou a recebe por doação? 

       □ Compra                □ Recebe por doação           □ Ambas as alternativas 

3. Você usa uma seringa+ agulha para cada aplicação ou a reutiliza? 

       □1 para cada aplicação (ir para 7)         □ Reutiliza        □ Ambas as alternativas 

4. Quantas vezes a seringa+agulha é normalmente reutilizada? _______vezes. 

5. Você realiza alguma assepsia (higienização) na seringa ou agulha antes de reutilizá-la? 

        □ Sim, o que é feito?_______________________                            □ Não 

6. Onde armazena a seringa reutilizada? ____________________________________ 

7. Você deixa de aplicar a insulina por falta de seringa+agulha? 

       □ Sim                              □ Não 

8. Você também faz uso de Insulina Regular? 

        □ Sim                              □ Não (ir para 11) 

9. Você compra a Insulina Regular ou a recebe por doação? 

       □ Compra                □ Recebe por doação 

10. Você deixa de utilizar a Insulina regular por não ter o medicamento? 

       □ Sim                              □ Não 

11. Sente-se mal por falta da administração de insulina (NPH ou Regular)? 

       □ Sim                              □ Não 

12. Você acha que se recebesse a seringa+agulha (e insulina regular) pelo HSE o seu 

tratamento da Diabetes Mellitus seria mais eficaz? 

       □ Sim                              □ Não 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 

SERVIÇO DE FARMÁCIA 
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Apêndice B 
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Apêndice C 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa científica com o 
título “Atenção Farmacêutica aos Pacientes Portadores de Diabetes Mellitus 
Atendidos no Hospital dos Servidores do Estado”, cuja pesquisadora 
responsável é a farmacêutica Ana Paula Antunes, funcionária do Hospital dos 
Servidores do Estado (HSE).  

Você foi selecionado porque apresenta a doença diabetes mellitus e é 
atendido no ambulatório de Clínica Médica do Hospital dos Servidores do Estado. 
Essa doença é caracterizada pelo aumento de açúcar (glicose) no sangue, e esse 
aumento é prejudicial à sua saúde. O nosso objetivo é estudar os efeitos do 
acompanhamento do seu tratamento por um profissional farmacêutico verificando se 
o seu açúcar no sangue abaixará ao longo dos encontros e lhe ajudar a fazer uso 
correto dos seus medicamentos.  

A sua participação nesta pesquisa não alterará a sua rotina de tratamento no 
Hospital, apenas aumentará o seu tempo de permanência no ambulatório. Caso 
aceite participar, sempre que você vier ao HSE para se consultar com seu 
endocrinologista, você voltará a Sala de Educação em Diabetes no final da consulta 
para conversar com o farmacêutico. A cada encontro, no total de três, o farmacêutico 
anotará na sua ficha os resultados dos seus exames de rotina pedidos pelo seu 
médico, assim como os seus medicamentos em uso para que possamos 
acompanhar o seu tratamento. 

Além disso, você receberá orientações: no primeiro encontro, serão 
orientações sobre hábitos de vida saudáveis, como uma dieta equilibrada e a prática 
de exercícios regulares, e o que fazer em caso de queda ou elevação do açúcar no 
sangue; no segundo encontro, conversaremos sobre como usar seus medicamentos 
de forma mais adequada, (horários de administração, armazenamento, entre outros); 
e no terceiro encontro, buscaremos eliminar as dúvidas que restaram e também 
verificar se seu açúcar no sangue abaixou ao longo dos encontros. 

Os principais benefícios esperados com a sua participação nesta pesquisa 
são: diminuição do açúcar no sangue, um melhor entendimento sobre a doença e o 
uso correto dos medicamentos. 

A sua participação não é obrigatória e os riscos relacionados a esta pesquisa 
são mínimos, uma vez que faremos apenas encontros. A qualquer momento você 
pode desistir de participar e sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 
com o HSE. 

Os dados obtidos através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguraremos o 
sigilo e anonimato sobre a sua participação. Os dados não serão divulgados de 
forma a possibilitar a sua identificação, e sim trabalhados de forma coletiva e 
possivelmente publicados em caráter científico. Você poderá ter acesso aos dados 
da pesquisa a qualquer momento, sempre que desejar. 

Você receberá uma cópia deste termo e estaremos disponíveis para 
esclarecimento de qualquer dúvida sobre o projeto e a sua participação através dos 
telefones xxxx-xxxx (ramal xxxx) / xxxx-xxxx e para contato imediato, xxxx-xxxx 
(pesquisadora Talita) e xxxx-xxxx (pesquisadora Ana Paula). 

Em caso de dúvida você poderá procurar também o Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital dos Servidores do Estado, que é o órgão responsável em 
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defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade, 
através do telefone xxxx-xxxx ramal xxxx. 

Agradeço antecipadamente sua colaboração e solicito que assine esta 
autorização, confirmando que você aceita participar da pesquisa. 
 

Eu, ______________________________________________________, 
declaro que depois de lido e entendido todos os objetivos, riscos e benefícios de 
minha participação na pesquisa, concordo voluntariamente em participar. 

    
Rio de Janeiro, _____ de ______________________ de 2010. 

 
 
 
 
 

________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

_____________________________________ 

Talita Dias de Almeida 

Pesquisador auxiliar 

_____________________________________ 

Ana Paula Antunes 

Pesquisador responsável 
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Apêndice D 
 
Atenção Farmacêutica aos Pacientes Portadores de Diabetes Mellitus atendidos no 

Hospital dos Servidores do Estado 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO 
 

Cadastro do Paciente:_________________ 
Prontuário: ____________ Idade: _____ 
Diabetes Mellitus: Tipo 1     Tipo 2    
Data de início do tratamento no HSE: ___/___/______ 
Esquema(s) Terapêutico(s): 
 

Antidiabético ou 
insulina 

Concentração ou 
UI 

Posologia Data de início 

    

    

    

Comorbidade(s) presente(s):  
( ) Hipertensão arterial ( ) Obesidade   
Outra(s):_____________________________________ 
 
Outro(s) medicamento(s) ou chá(s) utilizado(s) pelo paciente: 

Medicamento ou 
chá 

Posologia ou 
freqüência 

Medicamento ou 
chá 

Posologia ou 
freqüência 

    

    

    

 
Mensuração glicêmica retrospectiva: 

Data HbA1C (%) Jejum (mg/dL) Capilar (mg/dL) 

    

 
Mensuração glicêmica prospectiva: 

Data HbA1C (%) Jejum (mg/dL) Capilar (mg/dL) 

    

    

 
 Interações medicamentosas encontradas e provável efeito: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Orientações dadas ao paciente: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Contato e orientações com o médico: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Apêndice E 
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Apêndice F 
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Apêndice G 
 

MEDICAMENTO INTERAGE COM EFEITO 

 

 

AAS 

Captopril/Enalapril ↓ efeito anti-hipertensivo 

Ginkgo Biloba ↑ efeito antiplaquetário; risco de 

sangramento 

Glibenclamida ↑ efeito hipoglicemiante 

Varfarina ↑ efeito anticoagulante; risco de 

sangramento 

 

 

Alendronato de sódio 

AAS ↑ efeito adverso (gastrintestinal) 

do alendronato 

Furosemida ↑ efeito hipocalcêmico 

Alimento ↓ biodisponibilidade do 

alendronato 

 

 

Amitriptilina 

Etanol Depressão do SNC 

Glibenclamida ↑ efeito hipoglicemiante 

Varfarina ↑ efeito anticoagulante 

Fluoxetina Risco síndrome serotoninérgica 

e síndrome neuroléptica maligna 

Anlodipino Captopril/Enalapril Efeito aditivo 

 

 

 

 

Captopril/Enalapril 

AAS ↓ efeito anti-hipertensivo 

Anlodipino Efeito aditivo 

Furosemida Efeito aditivo; risco de 

hipotensão postural 

Hidroclorotiazida Efeito aditivo; risco de 

hipotensão postural 

Alimento ↓ absorção dos iECA 

Insulina Risco de hipoglicemia 

Glibenclamida Risco de hipoglicemia 

Losartana Risco de hipotensão 

 

 

 

 

Clofibrato 

Varfarina ↑ efeito anticoagulante; risco de 

sangramento 

Glibenclamida ↑ efeito hipoglicemiante 

Sinvastatina ↑ risco rabdomiólise 

Furosemida ↑ efeito diurético, dor muscular, 

↑ transaminase sérica e 

creatinofosfoquinase 

Insulina ↑ risco hipoglicemia 

 

 

Clonazepam/Midazolam 

Fluoxetina Depressão do SNC 

Omeprazol ↑ concentração 

benzodiazepínicos 

Ginkgo Biloba ↓ efiácia do benzodiazepínico 

 

 

 

Fluoxetina 

Amitriptilina ↑ efeitos tóxicos 

Clonazepam/Midazolam ↑ efeito do benzodiazepínico 

Varfarina ↑ efeito anticoagulante; risco de 

sangramento 

AAS Risco de hemorragia 

Ginkgo Biloba Risco de síndrome 

serotoninérgica 

Insulina ↑ efeito hipoglicemiante 

 

 

 

Furosemida 

Captopril/Enalapril ↑ efeito hipotensor 

AAS ↓ efeito diurético 

Clofibrato ↑ efeito diurético, dor muscular, 

↑ transaminase sérica e 

creatinofosfoquinase 

Alimento ↓ eficácia da furosemida 

Hidroclorotiazida Efeito aditivo 
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Ginkgo Biloba 

AAS ↑ efeito antiplaquetário; risco de 

sangramento 

Varfarina ↑ efeito anticoagulante; risco de 

sangramento 

Hidroclorotiazida Uso concomitante pode acarretar 

↑ da pressão arterial 

Midazolam Variação da concentração 

plasmática do midazolam 

Fluoxetina Risco de Síndrome 
Serotoninérgica 

Omeprazol Eficácia reduzida do omeprazol 

Insulina Eficácia da insulina alterada 

 

 

 

Hidroclorotiazida 

Captopril/Enalapril ↑ efeito anti-hipertensivo 

Insulina ↓ efeito hipoglicemiante 

Ginkgo Biloba Uso concomitante pode acarretar 

↑ da pressão arterial 

Losartana ↑ efeito hipotensor 

Anlodipino Efeito aditivo 

 

 

 

Insulinas NPH e R 

Etanol ↑ efeito hipoglicemiante 

Antidiabéticos Orais ↑ efeito hipoglicemiante 

Captopril/Enalapril ↑ efeito hipoglicemiante 

Clofibrato ↑ efeito hipoglicemiante 

Ginkgo Biloba ↑ efeito hipoglicemiante 

AAS ↑ efeito hipoglicemiante 

Furosemida Pode haver hiperglicemia 

Losartana Fluoxetina Risco de Síndrome 

Serotoninérgica 

 

Metformina 

Captopril/Enalapril Risco de Acidose Lática 

Hidroclorotiazida Risco de Acidose Lática 

Etanol Risco de Acidose Lática 

Furosemida ↓ efeito hipoglicemiante 

Omeprazol Clonazepam/Midazolam ↑ concentração sérica do 

Benzodiazepínico 

 

 

Omeprazol 

Fluoxetina ↑ concentração sérica da 

fluoxetina 

Varfarina ↑ concentração sérica da 

varfarina; risco de sangramento 

Ginkgo Biloba ↓ eficácia do omeprazol 

 

Sinvastatina 

Clofibrato Risco de rabdomiólise 

Varfarina Risco de sangramento e de 

rabdomiólise 

 

 

 

 

 

 

 

Varfarina 

AAS ↑ efeito anticoagulante; risco de 

sangramento 

Amitriptilina ↑ efeito anticoagulante 

Clofibrato ↑ efeito anticoagulante; risco de 

sangramento 

 Fluoxetina ↑ efeito anticoagulante; risco de 

sangramento 

Ginkgo Biloba ↑ efeito anticoagulante; risco de 

sangramento 

Omeprazol ↑ concentração sérica da 

varfarina; risco de sangramento 

Sinvastatina Risco de sangramento e de 

rabdomiólise 

Etanol Alteração do tempo de 

protombina 

 


