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RESUMO 

 

Introdução: A prática da Atenção Farmacêutica (AF) individualizada no Diabetes, com a 

monitorização dos parâmetros bioquímicos, faz-se necessária, uma vez que proporciona os 

melhores resultados clínicos e resulta em maior qualidade de vida para os pacientes. 

Objetivo: Analisar, através de um plano em Atenção Farmacêutica para pacientes com 

Diabetes mellitus tipo II, os problemas relacionados com os medicamentos, bem como a 

viabilização do uso de marcadores bioquímicos de disfunção endotelial como parâmetros de 

monitorização no acompanhamento farmacoterapêutico. Métodos: O estudo foi realizado 

com um grupo de pacientes diabéticos atendidos no Centro de Pesquisas em Diabetes e 

Doenças Endocrinometabólicas no período de junho de 2006 a junho de 2007. A pesquisa 

contou com a participação efetiva de 58 pacientes. O Acompanhamento Farmacoterapêutico 

(AFT) realizou-se através de visitas dos pacientes ao centro, ao todo sete, quando eram 

entrevistados, orientados dentro do plano desenvolvido para o serviço de Atenção 

Farmacêutica e tinham exames laboratoriais colhidos, entre esses os marcadores da disfunção 

endotelial, como colesterol total (CT), triglicérides (TG), hemoglobina glicada (HbA1c), 

glicose de jejum (GJ) e colesteróis LDL e HDL. Resultados: Observou-se o predomínio do 

sexo feminino (58,4%) sobre o masculino (41,58 %). A hipertensão esteve associada em 

54,4% dos pacientes diabéticos. Uma porcentagem significativa dos pacientes era sedentária 

(64%) e possuía diagnóstico de diabetes há menos de 10 anos (84,2%). Os parâmetros 

laboratoriais dos pacientes GJ, CT, LDL-C e HbA1c melhoraram após seis meses da AF. 

Aproximadamente 96,70% dos pacientes apresentaram dislipidemia no início da AF, sendo 

que esse valor diminuiu para 64,29% após três meses e aumentou para 81,04% após seis 

meses. A porcentagem dos pacientes com dislipidemia classificada por HDL baixo caiu de 

96,70%, no início da AF, para 92,60% após 3 meses de AF. Conclusão: A prática da Atenção 

Farmacêutica firmou-se eficiente na melhoria da qualidade de vida dos pacientes diabéticos, 

através da identificação e resolução de problemas relacionados a medicamentos (PRM), bem 

como de orientações sobre qualidade de vida e uso racional dos fármacos, agindo, assim, na 

prevenção de complicações tardias da doença. 

 

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica. Diabetes Mellitus Tipo 2. Marcadores Biológicos. 

 

 



 

ABSTRACT 

Introduction: Individualized Pharmaceutical Care (PC) practice in Diabetes, monitoring 

biochemical parameters, is a very important activity once that it provides better clinical and it 

helps to improve the diabetic patients’ health quality. Objective: The aim of this work was to 

present and to analyze, through a Pharmaceutical Care (PC) plan for patients with Diabetes 

Mellitus type 2, the drug related problems (DRP) and the implantation of endhotelial 

dysfunction biochemical markers as parameters of monitor the pharmacotherapeutic follow-

up. Methods: The study was carried out with a group of diabetic patients attended at Centro 

de Pesquisas em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas during the period from June-2006 

to June-2007. The research was developed with 101 patients and counted on the effective 

participation of 58 patients until its conclusion. The patients had participated of 7 visits to the 

center, where they had been interviewed, they had carried out laboratorial determinations and 

they had received the orientation from the developed plan for the pharmaceutical attention 

service. Results: It was observed the feminine gender predominance (58.4%) when compared 

to the masculine (41.58%). Arterial hypertension was associated in 54.4% of diabetic patients. 

A significant percentage of the patients (64%) was sedentary and presented diagnostic of 

diabetes since less than 10 years (84.2%). The general state of the patients’ condition while 

analyzing parameters GJ, CT, LDL-C and HbA1c had improved after 6 months of PC. 

96.70% of the patients had presented dyslipidemia in the beginning of PC and this value had 

decreased to 64.29% 3 months after, increasing again to 81,04% after 6 months. The 

percentage of the patients with dyslipidemia classified for low HDL in the beginning of PC 

was 96,70%,  and this number had decreased to 92.6% after 3 months of PC plan. 

Conclusion: PC practice was firmed as an efficient instrument in patient’s adhesion to the 

therapeutic plan, as well as in the improvement of the diabetic individuals life quality, also 

helping the prevention of some complications like those ones related to cardiovascular 

conditions. 

Key words: Pharmaceutical Care. Diabetes Mellitus, Type 2. Biological Markers.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Diabetes Mellitus 

O Diabetes mellitus (DM) representa um grupo de doenças metabólicas que tem como 

característica o aumento da concentração plasmática de glicose (hiperglicemia) resultante de 

defeitos na secreção e/ou na ação insulínica.  As conseqüências graves do diabetes 

descontrolado que podem apresentar risco de vida são a hiperglicemia com cetoacidose ou 

síndrome hiperosmolar não cetótica (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2007). Os 

sintomas decorrentes dessa alteração incluem a perda de peso, poliúria, polidipsia, algumas 

vezes polifagia e turvação visual. Diminuição do crescimento e suscetibilidade a certas 

infecções também podem acompanhar a hiperglicemia crônica.  

Com a finalidade de reduzir as complicações vasculares dessa doença, a American 

Diabetes Association (ADA), em 1997, modificou e estabeleceu novos critérios para o 

diagnóstico de diabetes que, posteriormente, foram aceitos pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Atualmente, são três os critérios 

aceitos para o diagnóstico de DM: 

• Sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal acrescidos de glicemia casual ≥ 

200mg/dL 

• Glicemia de jejum ≥ 126mg/dL 

• Glicemia de 2 horas pós-sobrecarga de 75g > 200mg/dL 

     A classificação recomendada pelas mais diversas sociedades incorpora o conceito de 

estágios clínicos de DM, que vão desde a normoglicemia, passando pela tolerância diminuída 

à glicose e glicemia de jejum (GJ) alterada, até o quadro de diabetes propriamente dito. A 

classificação baseia-se na etiologia do DM, tendo como componentes mais prevalentes o 

Diabetes mellitus tipo 1 (DM 1) e, sobretudo, o tipo 2 (DM2).  

 O tipo 1 corresponde a 5 - 10% dos casos de diabetes e resulta primariamente da 

destruição das células beta pancreáticas, possuindo como complicação aguda a cetoacidose 

diabética. Seu fator casual mais evidente é a destruição auto-imune das células beta, 

entretanto, em alguns casos, o quadro auto-imune não é detectado, e a destruição pancreática 

não tem etiologia conhecida. O DM 1 apresenta absoluta deficiência da secreção insulínica, 

tendo diagnóstico imediato após sua instalação e sendo freqüentemente observado em 

crianças e adolescentes, embora também possa se iniciar na idade adulta. A busca pela 
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autoimunidade através da pesquisa de anticorpos anti-ilhotas ou outros auto-anticorpos, como, 

por exemplo, os antidescarboxilase do ácido glutâmico (GAD) e anti-insulina, contribui para 

o estabelecimento do diagnóstico. Quando a forma auto-imune é latente progressiva, 

ocorrendo geralmente em adultos, é referida como diabetes latente auto-imune do adulto 

(LADA).  

 O Diabetes mellitus tipo 2 é a forma presente em 90 - 95% dos casos e caracteriza-se 

por defeitos na ação e na secreção da insulina. Em geral, ambos os defeitos estão presentes 

quando a hiperglicemia se manifesta, porém pode haver predomínio de algum deles. A 

maioria dos pacientes com essa forma de DM apresenta sobrepeso ou obesidade, e a 

cetoacidose raramente se desenvolve espontaneamente, ocorrendo apenas quando associada a 

outras condições como infecções. O DM 2 pode ocorrer em qualquer idade, mas é geralmente 

diagnosticado após os 40 anos. Os pacientes não são dependentes de insulina exógena para 

sobrevivência, porém podem necessitar de tratamento com insulina para a obtenção de um 

controle metabólico adequado. Diferentemente do DM1 auto-imune, não há indicadores 

específicos para o DM2. Existem provavelmente diferentes mecanismos que resultam nessa 

forma de diabetes, e com a identificação futura de processos patogênicos específicos ou 

defeitos genéticos, o número de pessoas com essa forma de DM irá diminuir à custa de uma 

mudança para a classificação mais definitiva em outros tipos específicos da doença 

(PROPOSTA DE CONSENSO BRASILEIRO DE DIABETES, 2006). 

A detecção precoce da doença é de fundamental importância, principalmente na 

população que apresente os fatores de risco para DM 2, como: idade ≥ 45 anos, história 

familiar de DM (pais, filhos e irmãos), excesso de peso (índice de massa corporal IMC ≥ 

25kg/m2), sedentarismo, HDL-c baixo ou triglicérides elevados, hipertensão arterial, DM 

gestacional prévio, história de macrossomia , de abortos de repetição ou de mortalidade 

perinatal, uso de drogas hiperglicemiantes (por exemplo, corticosteróides, tiazídicos, 

betabloqueadores). 

O DM é considerado atualmente um importante problema de saúde pública devido à 

sua crescente prevalência e complicações crônicas micro e macrovasculares, que geram 

elevados custos diretos e indiretos, comprometendo a produtividade e qualidade de vida de 

seus portadores (AFFONSO et al., 2003), e acarretando maior taxa de morbimortalidade 

(VRIESE et al., 2000). 
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1.2 Disfunção Endotelial no Diabetes Mellitus 

A perda do papel modulatório do endotélio pode ser um fator crítico no 

desenvolvimento de doenças vasculares (VRIESE et al., 2000). São elas: retinopatia, 

nefropatia, neuropatia periférica e neuropatia autonômica, além de doenças aterotrombóticas 

com comprometimento cardiovascular, cerebrovascular e/ou vascular periférico 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2007). São evidenciadas por alterações no perfil 

lipídico, ou seja, aumento dos níveis plasmáticos de triglicerídeos (TG), colesterol (CT), 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c) e redução dos níveis de lipoproteínas de alta 

densidade (HDL-c) (TORRE, 2005). O papel da disfunção endotelial no diabetes do tipo 2 é 

mais drástico do que no tipo 1. Os efeitos do envelhecimento, hiperlipemia, hipertensão 

arterial e outros fatores se somam e geram complexidade ao problema. Em contraste aos 

pacientes com diabetes do tipo 1, a disfunção endotelial pode ser detectada antes de se 

observar elevação dos níveis glicêmicos, e mesmo muitos anos antes de qualquer evidência de 

microangiopatia (ESCANDON; CIPOLLA, 2001).   

Segundo o estudo de Framingham, mais de 50% da mortalidade dos diabéticos está 

relacionada à doença cardiovascular (HAFFNER et al., 1998), que, por sua vez, está 

relacionado aos níveis plasmáticos de colesterol total e de LDL-colesterol. Existe uma relação 

inversa entre o risco cardiovascular e as concentrações de HDL. A maioria dos estudos 

clínicos também sugere que níveis elevados de triglicerídeos estão associados a um risco 

aumentado de coronariopatias (BAYNES; DOMINICZAK, 2000). A incidência de doença 

cerebrovascular e arterial coronariana é duas a quatro vezes maior nos pacientes diabéticos do 

que na população em geral (HAFFNER et al., 1998), constituindo um fator de risco 

independente para o desenvolvimento da aterosclerose (KANNEL; MCGEE, 1979). Os 

mecanismos responsáveis pelo seu risco aumentado ainda são pouco compreendidos, embora 

numerosas observações suportem a teoria de que a inflamação crônica esteja envolvida no 

processo de progressão das alterações vasculares (SCHALKWIJK et al., 1999). 

A aterogenicidade do perfil lipídico no diabetes tipo 2 está bem estabelecido com 

hipertrigliceridemia associada à diminuição do HDL circulante.  A atividade da lipase 

lipoprotéica está também alterada e contribui para hipertrigliceridemia, duas anormalidades 

ligadas ao estado de resistência a insulina.  Vários autores têm sugerido que as alterações dos 

lipídios e lipoproteínas in vivo desempenham um papel na disfunção endotelial no diabetes 
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tipo 2.  Todavia existem outros fatores que influenciam na função endotelial (GUERCI et al., 

2001). 

O distúrbio de lípides mais comum em diabetes tipo 2 é a hipertrigliceridemia (TG), 

baixos níveis de colesterol-HDL e concentrações normais de colesterol-LDL. Entretanto, com 

a hipertriglicemia crônica, há maior oxidação e glicação das partículas de LDL-c, com 

acúmulo de partículas densas de LDL aumentando sua aterogenicidade (FURTADO; 

POLANCZYK, 2007; TORRE, 2005). 

O desenvolvimento de uma nova estratégia terapêutica para corrigir a disfunção 

endotelial poderá conduzir à redução da morbidade e mortalidade associadas a essa doença. 

Os mecanismos pelos quais a hiperglicemia causa disfunção vascular são provavelmente 

múltiplos. Tais mecanismos incluem glicosilação não enzimática, estresse oxidativo, alteração 

poliol-mioinositol, ativação das vias do diacilglicerol e proteína Kinase C (PKC) (TRIGGLE 

et al., 2004). 

Numerosas intervenções têm sido demonstradas por serem  efetivas em restaurar a 

vasodilatação dependente do endotélio. Isso inclui a terapia hipolipemiante (estatinas), 

antihipertensivos (inibidores da enzima conversora), antioxidantes, hipoglicemiantes, dieta e 

atividade física (DAVIGNON; GANZ, 2004).  

O controle da glicemia permanece sendo o objetivo primário do regime terapêutico, 

entretanto nenhum estudo controlado tem avaliado especificamente o efeito da glicose na 

vasodilatação endotélio dependente. Alguns trabalhos demonstram uma correlação positiva 

entre o aumento de marcadores como a E-selectina e Hemoglobina glicada e o aumento da 

disfunção endotelial (GUERCI et al., 2001). Porém, evidências provenientes de ensaios 

clínicos randomizados demonstram que o controle glicêmico rígido baseado na diminuição 

das taxas de hemoglobina glicada reduz as complicações microvasculares da DM em longo 

prazo (FURTADO; POLANCZYK, 2007). 

A terapia com insulina causa várias mudanças no sentido de melhorar a função 

endotelial, incluindo diminuição dos triglicerídeos e concentração de glicose. É bem 

conhecido que as propriedades da insulina são dependentes do Óxido Nítrico (NO) 

(STEINBERG et al., 1994). 

Os efeitos benéficos dos agentes hipolipidêmicos na função endotelial são devido à 

diminuição do colesterol plasmático e do colesterol LDL. O tratamento com os inibidores da 



  25

HMGCoA redutase causa relaxamento do endotélio em pacientes não diabéticos e agem 

independente da diminuição dos lipídios. Foi demonstrado que a Sinvastatina preserva a 

função endotelial através do aumento da concentração de óxido nítrico sintetase e por reduzir 

o estresse oxidativo (SHEU et al., 1999).    

A reversão do estresse oxidativo e a subseqüente inibição da peroxidação lipídica 

causam melhora da função endotelial. Reaven et al demonstraram que o suplemento com 

vitamina E a pacientes diabéticos tipo 2 reduziu a susceptibilidade da LDL à oxidação pelo 

Cobre (LIGOURI et al., 2001). 

 

1.3 Epidemiologia do Diabetes Mellitus 

 

As proporções epidêmicas e a prevalência do DM estão aumentando de forma 

exponencial (ABUISSA; BELL; O’KEEFE, 2005). Tal aumento deve-se ao crescimento e 

envelhecimento da população, à maior urbanização e à crescente prevalência de obesidade e 

sedentarismo, bem como à maior sobrevida dos indivíduos com diabetes. (WILD et al., 2004). 

Em 1985, estimava-se que existissem 30 milhões de adultos com diabetes no mundo; esse 

número cresceu para 135 milhões em 1995, atingindo 173 milhões em 2002, com projeção de 

chegar a 336 milhões de indivíduos no ano de 2030, sendo dois terços oriundos de países em 

desenvolvimento (WILD et al., 2004). O estudo multicêntrico sobre a prevalência do diabetes 

no Brasil mostrou uma prevalência de 7,6% na população entre 30 e 69 anos, dos quais 46,5% 

desconheciam o fato de serem portadores de DM (SARTORELLI; FRANCO, 2003).   

A incidência do DM tipo 2 é difícil de ser determinada em grandes populações, pois 

envolve seguimento durante alguns anos, com medições periódicas de glicemia. Os estudos de 

incidência são geralmente restritos ao DM tipo 1, pois suas manifestações iniciais tendem a 

ser bem características. A incidência do DM 1 demonstra acentuada variação geográfica, 

apresentando taxas por 100 mil indivíduos com menos de 15 anos de idade de: 38,4 na 

Finlândia, de 7,6 no Brasil e de 0,5 na Coréia, por exemplo. Atualmente, sabe-se que a 

incidência do DM 1 vem aumentando, particularmente na população infantil com menos de 5 

anos de idade. 
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No mundo, o número de mortes atribuídas ao DM está em torno de 800 mil; entretanto 

é fato bem esclarecido que essa quantidade de óbitos é consideravelmente subestimada. 

Freqüentemente, o DM não é mencionado na declaração de óbito pelo fato de serem suas 

complicações, particularmente as cardiovasculares e cerebrovasculares, as causas da morte. E 

são essas causas que figuram nas estatísticas de mortalidade. Uma figura mais realista sugere 

cerca de quatro milhões de óbitos anuais relacionados à presença dessa doença, com 

importante contribuição de complicações cardiovasculares. Isso corresponde a 

aproximadamente 9% do total mundial de mortes. A maioria desses óbitos é prematura, 

ocorrendo quando os indivíduos estão contribuindo economicamente para a sociedade 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2007). 

No Ceará, 370 mil pessoas se tratam de diabetes, sendo 120 mil somente em Fortaleza. 

(www.clipping.saude.ce.gov.br). Esses dados epidemiológicos apontam para a necessidade de 

monitorização e acompanhamento desses pacientes. 

 

1.4 Atenção Farmacêutica  

 

Segundo Strand (1996), a Atenção Farmacêutica se define como a responsabilidade 

dos farmacêuticos por cada paciente individualmente, assumindo o compromisso de resolver 

as necessidades farmacoterápicas.  Tal definição enfatiza que a Atenção Farmacêutica é uma 

prática como as demais na áreas de saúde, possuindo uma filosofia, um processo de cuidado 

ao paciente e um sistema de manejo (WINSLADE et al., 1996). 

A Atenção Farmacêutica se baseia em um acordo entre o paciente e o farmacêutico. O 

profissional garante ao paciente compromisso e competência para o sucesso do tratamento. 

Estabelece-se um vínculo que sustenta a relação terapêutica, identificando as funções comuns, 

as responsabilidades de cada parte e a importância da participação ativa. Na realidade, é um 

pacto para trabalhar a favor da resolução de todos os problemas relacionados aos 

medicamentos, reais ou potenciais (CIPOLLE; STRAND; MORLEY, 2000; POSEY, 1997). 

Os problemas relacionados a medicamentos estão sendo categorizados como: indicação sem 

necessidade, seleção imprópria de medicamentos, subdosagem terapêutica, overdose, reação 

adversa ao medicamento, interação medicamentosa, carência na aquisição de medicamento e 

uso de medicamentos sem indicação (STRAND et al., 1990). 
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O profissional farmacêutico pode ajudar a otimizar os efeitos no tratamento de 

pacientes por identificar, resolver, e principalmente prevenir problemas na terapia com 

medicamentos, contribuindo para melhorar a qualidade terapêutica ao organizar estruturas e 

criar sistemas de uso racional dos medicamentos prescritos. Vale salientar que essa 

assistência, além de ser centrada no paciente, deve ser cooperativa e multidisciplinar 

(HEPLER, 1990).                                                                                                                                              

Cipolle (2000) considera a Atenção Farmacêutica como uma maneira de buscar, 

encontrar e resolver sistematicamente e documentadamente todos os problemas relacionados a 

medicamentos que apareçam no transcorrer do tratamento do paciente. Compreende a 

realização do acompanhamento farmacológico do paciente, a fim de responsabilizar-se para 

que o medicamento prescrito possa ter o efeito desejado, e estar atento, ao longo do 

tratamento, a reações adversas causadas pelos medicamentos (RAM) para que possam ser 

resolvidas imediatamente.  

 A proposta de conceito de Atenção Farmacêutica a define como sendo um modelo de 

prática farmacêutica desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica e compreende 

atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades 

na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de 

saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando à uma farmacoterapia 

racional e à obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da 

qualidade de vida. Também deve envolver as concepções de seus sujeitos e respeitar as suas 

especificidades bio-psicosociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde (PROPOSTA 

DE CONSENSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA, 2002). 

No Brasil, as ações clínicas em farmácia eram restritas ao âmbito hospitalar e, mais 

especificamente, a alguns hospitais universitários. Com o surgimento da Atenção 

Farmacêutica, as práticas clínicas tendem a se expandir para os demais setores da saúde. As 

instituições farmacêuticas e as universidades estão buscando disseminar este modelo de 

prática farmacêutica no País (REIS, 2003). 

As novas diretrizes curriculares do curso de farmácia introduziram a Atenção 

Farmacêutica como elemento norteador da formação profissional (REIS, 2003). No Brasil, 

porém, assim como no estado do Ceará, ainda não há uma prática de forma sistemática e 

contínua da Atenção Farmacêutica como um serviço de saúde. As experiências vivenciadas 

restringem-se, na maioria dos casos, a pesquisas científicas e ao campo da docência. Deve ser 
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ressaltado, porém, o interesse para a difusão dessa prática no país por diversas entidades como 

a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) /Organização Mundial de Saúde (OMS), 

Ministério da Saúde, Conselho Federal de Farmácia, Sociedade Brasileira de Farmácia 

Hospitalar, universidades, entre outras (REIS, 2005).  

 

1.5 Métodos e Conceitos Utilizados na Prática da Atenção Farmacêutica. 

 

Diversos métodos têm sido propostos na busca por um modelo satisfatório de atenção 

farmacêutica. Os mais utilizados são PWDT (Pharmacist’s Workup of Drug Therapy); TOM 

(Therapeutical Outcomes Monitoring); DOT (Direct Observed Treatment); FARM (Finds, 

Assessment, Resolution, Monitoring); SOAP (Subject, Objective, Assessment, Plans) e o 

método Dáder de seguimento farmacoterapêutico, desenhado pelo grupo de investigação em 

Atenção Farmacêutica da Universidade de Granada em 1999 (PROPOSTA DE CONSENSO 

DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA, 2002), que, de fato, apresenta-se como uma alternativa 

satisfatória na prestação da atenção farmacêutica, podendo, inclusive, ser adaptado para 

diferentes realidades e clínicas.  

O programa Dáder baseia-se na obtenção da história farmacoterapêutica do paciente, 

isto é, os problemas de saúde que ele apresenta e os medicamentos que utiliza, e na avaliação 

de seu estado de situação em uma data determinada, a fim de identificar e resolver os 

possíveis problemas relacionados com os medicamentos (PRM). Após essa identificação, 

realizam-se as intervenções farmacêuticas necessárias para resolver os PRM e, 

posteriormente, avaliam-se os resultados obtidos (FAUS; FERNANDEZ-LLIMÓS; 

MACHUCA, 2004). 

O conceito de PRM encontra-se definido no Segundo Consenso de Granada como 

sendo um problema de saúde que é entendido como resultados clínicos negativos derivados da 

farmacoterapia, produzidos por diversas causas, que conduzem a não consecução do objetivo 

terapêutico ou ao aparecimento de efeitos indesejáveis. São classificados em seis categorias e 

agrupados em três grandes classes, conforme mostra o quadro um.  

A Intervenção Farmacêutica (IF) é o ato planejado, documentado e realizado junto ao 

usuário e aos profissionais de saúde, que visa a resolver ou a prevenir problemas que 

interferem ou podem interferir na farmacoterapia, sendo parte integrante do 
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acompanhamento/seguimento farmacoterapêutico (PROPOSTA DE CONSENSO DE 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA, 2002). A Intervenção pode ser feita de duas formas: 

1. Farmacêutico – paciente (FP): quando se apresenta um PRM devido a causas 

derivadas da própria iniciativa do paciente quanto à forma de utilizar (o)s 

medicamento (s). 

2. Farmacêutico – paciente – médico (FPM): quando a estratégia estabelecida pelo 

médico não consegue os efeitos esperados ou quando o paciente apresenta um 

problema de saúde que necessita de diagnóstico. 

Quadro 1 - Classificação dos Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM). Segundo 

Consenso de Granada sobre problemas relacionados com medicamentos, 2002 

NECESSIDADE 

PRM 1: O paciente apresenta um problema de saúde por não utilizar o tratamento 

farmacológico que necessita. 

PRM 2: O paciente apresenta um problema de saúde por utilizar um tratamento 

farmacológico de que não necessita. 

EFETIVIDADE 

PRM 3: O paciente apresenta um problema de saúde por uma inefetividade não 

quantitativa do tratamento farmacológico. 

PRM 4: O paciente apresenta um problema de saúde por uma inefetividade 

quantitativa do tratamento farmacológico 

SEGURANÇA 

PRM 5: O paciente apresenta um problema de saúde por uma insegurança não 

quantitativa do tratamento farmacológico 

PRM 6: O paciente apresenta um problema de saúde por uma insegurança quantitativa 

do tratamento farmacológico. 
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As intervenções podem ser aceitas ou não aceitas. Considera-se intervenção aceita 

quando o paciente ou o médico aceitam a sugestão do farmacêutico, modificando o uso do(s) 

medicamento(s) para tratar o problema de saúde. Existem alguns problemas que são 

prioritários para aplicação das intervenções, como os que põem em risco a vida dos pacientes, 

aqueles que preocupam tanto o farmacêutico quanto os pacientes e os que são fáceis de 

resolver em curto prazo (PHARMACY PRACTICE, 2006). 

Acompanhamento/seguimento farmacoterapêutico é um componente da Atenção 

Farmacêutica e configura um processo no qual o farmacêutico responsabiliza-se pelas 

necessidades do usuário relacionadas ao medicamento, por meio da detecção, prevenção e 

resolução de Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM) de forma sistemática, 

contínua e documentada, com o objetivo de alcançar resultados definidos, buscando a 

melhoria da qualidade de vida do usuário. A promoção da saúde também é componente da 

Atenção Farmacêutica e, ao se fazer o acompanhamento, é imprescindível que se faça também 

a promoção. Entende-se por resultado definido a cura, o controle ou o retardamento de uma 

enfermidade, compreendendo os aspectos referentes à efetividade e à segurança. 

 

1.6 Atenção Farmacêutica ao Paciente Diabético 

 

A natureza crônica do DM, a gravidade de suas complicações e os meios necessários 

para controlá-las tornam essa doença bastante onerosa ao sistema de saúde. Porém, 

conseqüências como dor, ansiedade, inconveniência e perda de qualidade de vida 

(custos/valores intangíveis), por exemplo, também apresentam grande impacto na vida dos 

pacientes e familiares e são difíceis de serem quantificados (CONSENSO DE DIABETES, 

2006). Assim sendo, atualmente, um dos principais desafios para o sistema de saúde é 

prevenir ou minimizar essas complicações e desenvolver novas estratégias para prevenir ou 

retardar o seu aparecimento. 

Ensaio sobre Controle e Complicações do Diabetes e o Estudo Prospectivo do 

Diabetes do Reino Unido mostraram que a melhora no controle glicêmico pode reduzir 

bastante as complicações; no entanto, estudos reforçam também que pacientes com diabetes 

freqüentemente não obtêm os tratamentos recomendados de controle metabólico (ROTHMAN 

et al., 2003). Normalmente, o controle da doença é realizado quando as pessoas se encontram 

em risco de vida, com quadro de complicações tardias, hipoglicemia, dentre outros.  
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Devem ser consideradas como fatores de risco para morbidade e mortalidade a 

incidência de Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM) e sua representatividade. 

Em pacientes ambulatoriais, encontrou-se uma incidência média de 1,47 PRM por paciente, 

relacionada, principalmente, à falta de conhecimento e entendimento sobre como utilizar os 

medicamentos (MELCHIORS et al., 2004). Os efeitos tardios e a resposta ao tratamento são 

problemas importantes que repercutem diretamente na qualidade de vida do paciente 

diabético, o que exige ação focal e imediata. Dessa forma, o seguimento farmacoterapêutico 

utilizado como instrumento do serviço de Atenção Farmacêutica auxilia na obtenção de 

melhores resultados em saúde.  

Clifford et al. (2005) publicaram um estudo avaliando o efeito de um Programa de 

Atenção farmacêutica sobre os fatores de risco vascular em pacientes diabéticos tipo II. O 

estudo recrutou 198 voluntários, durante um período de doze meses, e concluiu que a atuação 

do farmacêutico contribuiu para a diminuição dos níveis glicêmicos e controle da pressão 

arterial sistêmica. 

O risco aumentado de doença aterosclerótica no paciente diabético determina a 

necessidade de atenção especial também quanto essa comorbidade. Entretanto, embora de 

efetividade demonstrada, as medidas de intervenções farmacológicas e de estilo de vida 

permanecem subutilizadas (MONTENEGRO et al., 2004). 

O objetivo primário de todos os profissionais da área de saúde, e aqui se inclui o 

farmacêutico, é melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Trabalham para obter duas 

amplas categorias de resultados com pacientes: (1) curar, retardar ou prevenir a doença e (2) 

eliminar, reduzir ou prevenir os sintomas (PLANAS et al., 2005).  

A Atenção Farmacêutica individualizada para paciente com diabetes torna-se 

necessária porque o diabetes é uma doença altamente complexa causada pela interação entre 

genética, fisiologia e fatores ambientais que variam de indivíduo para indivíduo, além de ser 

comum a ocorrência concomitante com outra condição médica, especialmente em certos 

grupos, como os idosos. Deve-se levar em consideração também que, no perfil dos pacientes, 

ocorre a inclusão de pessoas de todas as idades e condições sócio-econômicas. (NASH et al., 

2001). Dessa forma, farmacêuticos podem ajudar a aperfeiçoar os resultados obtidos, através 

da identificação, resolução e, mais importante, prevenção dos problemas que podem ser 

gerados pela terapia medicamentosa (PLANAS et al., 2005). Os farmacêuticos monitoram o 
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tratamento medicamentoso e, frequentemente, têm mais ocasiões de contato com os pacientes 

entre as visitas de rotina ao médico (PLANAS et al., 2005). 

Na prática da Atenção Farmacêutica, o profissional assume a responsabilidade pelo 

resultado da terapia medicamentosa de um paciente, garantindo que a experiência desse 

paciente supere as dúvidas sobre sua terapia, minimizando ou evitando a doença e os sintomas 

de PRM (PLANAS et al., 2005).  

Nesse contexto, a profissão de farmacêutico redefiniu seu papel no sistema de 

tratamento de saúde ao enfatizar que farmacêuticos podem providenciar tratamento clínico 

direto, com o objetivo de melhorar o resultado clínico de um paciente, ao invés de 

simplesmente provê-lo como um produto ou um serviço. A equipe multidisciplinar, composta 

por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e gestores de casos clínicos munidos de algoritmos 

de tratamentos e de sistemas de informação que propiciem o monitoramento pró-ativo e o 

melhoramento dos tratamentos disponíveis, passa a vencer com sucesso as dificuldades 

impostas pelo mau controle glicêmico, melhorando, assim, a qualidade de vida dos pacientes 

diabéticos. 

Diante do exposto, ressalta-se, então, a relevância do presente trabalho, no sentido 

de promover ações de Atenção Farmacêutica aos pacientes diabéticos e de, sobretudo, 

apresentar o uso de indicadores de resultados clínicos visualizados através dos parâmetros de 

monitorização que podem corroborar os benefícios da Atenção Farmacêutica, com um 

acompanhamento mais “controlado” do paciente. Além disso, a presente pesquisa poderá ser 

útil no processo de documentação e registro da Atenção Farmacêutica, incluindo o 

estabelecimento e certificação de parâmetros de monitoração, que podem ser usados para o 

acompanhamento dos pacientes diabéticos, possibilitando a análise da efetividade e segurança 

dos medicamentos usados, mas também apontando para possíveis comprometimentos e 

agravos cardiovasculares. 
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2  OBJETIVOS   
 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar, através do desenvolvimento de um plano de Atenção Farmacêutica 

para pacientes com diabetes mellitus, os problemas relacionados aos medicamentos 

e o uso de marcadores de disfunção endotelial como possíveis parâmetros de 

monitorização no acompanhamento farmacoterapêutico. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Delinear o perfil farmacoepidemiológico dos pacientes diabéticos do estudo; 

 Identificar, categorizar e resolver os Problemas Relacionados com os 

medicamentos (PRM) observados durante o acompanhamento 

farmacoterapêutico; 

 Descrever e analisar os aspectos relacionados com a disfunção endotelial 

através dos parâmetros bioquímicos estudados (CT, TG, HbA1c, glicose de 

jejum, LDL-c, HDL-c); 

 Descrever o uso de marcadores de disfunção endotelial de pacientes 

diabéticos como possíveis parâmetros de monitorização no acompanhamento 

farmacoterapêutico desses pacientes. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Desenho do Estudo 

 

O estudo delineado foi do tipo observacional, longitudinal e descritivo, em 

pacientes diabéticos atendidos no Centro de Pesquisas em Diabetes e Doenças 

Endocrinometabólicas. O estudo ocorreu no período de junho de 2006 a junho de 2007 e 

contou com a participação efetiva de 58 pacientes que realizaram sete visitas ao Centro e 

submeteram-se a três baterias de exames laboratoriais para monitoramento e prevenção da 

disfunção endotelial. Para o seguimento farmacoterapêutico, foi utilizada uma adaptação da 

metodologia Dáder, compreendendo algumas etapas como oferta do serviço, primeira 

entrevista, estado de situação, fase de estudo, fase de avaliação, fase de intervenção, resultado 

da intervenção, novo estado de situação e entrevistas sucessivas. Os PRM foram identificados 

e classificados conforme o Segundo Consenso de Granada (2002), seguindo três categorias: 

necessidade, efetividade e segurança. 

 

3.2 Descrição do Local de Estudo 

O Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas é uma 

extensão do Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará 

(HUWC/UFC), onde se desenvolvem projetos de pesquisas clínicas em seres humanos que 

testam a eficácia de medicamentos novos ou já conhecidos no tratamento do Diabetes mellitus 

e suas comorbidades: obesidade, dislipidemia e complicações crônicas. Para isso, possui 

parceria com alguns dos mais importantes laboratórios do mundo e uma estrutura física e 

profissional adequada. Os profissionais envolvidos no grupo de pesquisa são: um médico 

investigador principal, que é o responsável por todas as atividades do centro, quatro médicos 

sub-investigadores, que realizam o atendimento dos pacientes, discutem o caso com o 

investigador principal, participam das monitorias médicas e interagem com os monitores dos 

laboratórios; uma coordenadora de pesquisa, responsável por fazer o treinamento dos 

participantes de acordo com os procedimentos específicos de cada protocolo do estudo, cuidar 

da documentação do protocolo, realizar o preparo da documentação a ser apresentada ao 

comitê de ética em pesquisa (CEP), solicitar medicamento à central de suporte, dentre outras 

atribuições; uma coletora, que é treinada pra realizar a coleta e envio das amostras biológicas, 
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segundo regulamentação do transporte de material biológico via aérea; duas enfermeiras para 

o acompanhamento do paciente e a supervisão da coleta laboratorial; uma secretária 

administrativa, que administra a verba de transporte e alimentação dos participantes da 

pesquisa, além do agendamento das consultas e retorno dos pacientes e, finalmente, uma 

recepcionista, que é responsável pelo cadastro dos pacientes em um banco de dados 

específico, atendimento telefônico para informações sobre o centro de pesquisa e contato com 

os pacientes quando solicitado pelos investigadores e/ou coordenadores.  

A estrutura geral do Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endócrino 

metabólicas comporta uma recepção, cinco consultórios, duas salas de acompanhamento e 

monitoria, uma sala de coordenador, sala do investigador principal, sala de reunião, sala de 

espera para os pacientes, sala de coleta e a farmácia. O horário de atendimento aos pacientes é 

de segunda a sexta, durante o turno da manhã. 

Os pacientes do Centro de Pesquisa são captados através de campanhas de detecção 

de diabetes realizadas pelos profissionais do Centro nos bairros mais desprovidos de 

atendimento médico, nos postos de saúde, hospitais e instituições públicas. Os pacientes 

portadores de diabetes e/ou aqueles com níveis glicêmicos elevados são convidados a se 

cadastrarem no Centro para fazer acompanhamento mensal com a equipe de saúde. Uma vez 

no centro de pesquisa, os pacientes participam de triagens para serem alocados para projetos 

de pesquisa específicos. Os que não correspondem aos critérios de inclusão necessários aos 

projetos de pesquisas são acompanhados pela enfermeira que examina, preenche o prontuário 

do paciente com as informações relevantes, mede a glicemia, afere a pressão arterial sistêmica 

e transcreve receitas prescritas pelo médico responsável. Alguns medicamentos são 

dispensados no próprio Centro devido a um convênio realizado com uma farmácia comercial. 

 

3.3 Seleção da Amostra 

 

3.3.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

A população estudada corresponde aos pacientes cadastrados no Centro de Pesquisa 

em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas que estavam em acompanhamento com a 

enfermeira e/ou médico ou que estavam na lista de espera para serem atendidos. 

Foram incluídos no estudo os pacientes com idade superior a 30 anos, de ambos os 

sexos, portadores de Diabetes tipo II, tratados com agentes hipoglicemiantes e/ou mudança de 
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estilo de vida (MEV), com disponibilidade exclusiva para pesquisa. A exclusão dos pacientes 

no estudo deu-se para os que não apresentaram prescrição médica e/ou não conseguiram 

responder as questões referentes ao uso do medicamento, além de pessoas com alterações da 

função hepática. Pacientes alocados para outros tipos de pesquisas realizadas no centro 

também foram excluídos. 

 

3.4 Acompanhamento Farmacoterapêutico dos Pacientes 

 

A amostra estudada foi selecionada de junho a setembro de 2006. Os pacientes 

eram convidados a participar do estudo de duas formas: após o acompanhamento da 

enfermeira ou da consulta médica e através do contato telefônico, para aqueles que estavam 

na lista de espera para serem atendidos. Após esse primeiro contato, os pacientes eram 

convidados a participar voluntariamente da pesquisa, mediante assinatura de termo de 

consentimento (APÊNDICE A), que foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, COMEPE N° 58/06, (ANEXO 

A). O convite era feito verbalmente pela farmacêutica, momento da oferta do serviço, e, após 

a aceitação, aqueles pacientes que já se encontravam no centro de pesquisa eram levados para 

uma sala estruturada para a realização da primeira entrevista sem que houvesse interrupção. 

Os pacientes contatados por telefone eram convidados a comparecer ao Centro de Pesquisa 

durante a semana, pela manhã, e em jejum de 12 horas. No processo da oferta do serviço, a 

farmacêutica informava o paciente sobre a existência do serviço do acompanhamento 

farmacoterapêutico (AFT), dando ênfase ao objetivo de atingir a máxima efetividade dos 

medicamentos. Deixava-se explícito que a farmacêutica não iria substituir nenhum outro 

profissional de saúde em sua função, mas sim trabalharia em equipe, não indicaria ou 

suspenderia tratamentos, nem tampouco modificaria posologias prescritas pelo médico e, 

sempre que necessário, entraria em contato com ele visando a melhorar o tratamento 

farmacológico. 

O serviço de Atenção Farmacêutica contou inicialmente com a participação de 101 

pacientes, porém somente 58 pacientes permaneceram na pesquisa. O projeto foi realizado 

durante um ano (junho de 2006 a junho de 2007), com acompanhamento farmacoterapêutico 

de sete visitas (entrevistas) e a realização de três baterias de exames laboratoriais para 

monitorar o controle glicêmico e a disfunção endotelial. As entrevistas foram realizadas 

durante as visitas ou por telefone, no caso da impossibilidade de o paciente comparecer ao 

local da pesquisa. 
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Na primeira visita, a farmacêutica iniciava a entrevista fazendo com que o paciente 

compreendesse a importância da assiduidade e compromisso durante o acompanhamento 

farmacêutico, que o sucesso de seu acompanhamento dependia também da sua participação 

ativa na tomada de decisões e que era imprescindível o jejum de 12 horas para a realização 

dos exames laboratoriais. A primeira entrevista tinha duração de 40 a 60 minutos, quando era 

preenchida uma ficha de atendimento elaborada pelo pesquisador, correspondendo a um 

questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas (APÊNDICE B). Em termos 

gerais, o questionário contemplava o registro de controle das visitas, dados sócio-

demográficos dos pacientes, estado geral e história de patologias e fatores de riscos, registro 

do nível de compreensão do paciente sobre sua doença, complicações, prevenções e cuidados, 

informações sobre automedicação e hábitos e estilo de vida, farmacoterapia e registro de 

suspeitas de PRM. Era solicitado ao paciente que trouxesse, na segunda visita, uma sacola 

com todos os medicamentos em uso, últimos exames realizados e prescrições médicas. 

               A Intervenção farmacêutica (IF) esteve presente em todas as entrevistas, caso 

houvesse a necessidade de ser realizada. Durante a intervenção, consideraram-se os problemas 

de saúde relatados pelos pacientes e tentou-se resolver primeiro aqueles que mais o 

preocupavam. Diversos aspectos no momento da intervenção eram levados em consideração e 

sempre se estudava o caminho mais adequado dentre as prioridades estabelecidas e de acordo 

com a situação atual. A fase de resultado das intervenções, também presente nas entrevistas 

posteriores à aplicação das IF, teve como objetivo determinar qual resultado se obteve com a 

intervenção para resolução do problema de saúde estabelecido. Os resultados das intervenções 

se dividiram em intervenção aceita, problema de saúde resolvido; intervenção aceita, 

problema de saúde não resolvido; intervenção não aceita, problema de saúde resolvido; 

intervenção não aceita, problema de saúde não resolvido. A fase novo estado de situação teve 

como objetivo registrar as mudanças ocorridas nos problemas de saúde e no tratamento 

farmacológico após a intervenção. Nas visitas sucessivas, continuava-se resolvendo os PRM 

pendentes com estabelecimento de um plano de seguimento para prevenir o aparecimento de 

novos PRM, e obtendo-se mais informações para documentar os novos estados de situação e 

melhorar a fase de estudo, o que será explicado posteriormente.  

 

Após a primeira entrevista, o paciente, em jejum, era encaminhado para o setor de 

coleta para a realização dos exames bioquímicos (glicose em jejum, colesterol total, colesterol 

HDL, colesterol LDL, triglicerídeos). O soro de cada paciente era encaminhado para o 

Laboratório de Bioquímica Clínica do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
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(LACT) da FFOE/UFC, dando início à realização dos testes bioquímicos pela farmacêutica 

pesquisadora e pela estagiária (estudante de farmácia). Na avaliação dos parâmetros 

bioquímicos, foram empregados kits comerciais baseados em métodos cinéticos, enzimáticos 

e colorimétricos, através de espectrofotometria, segundo as orientações do fabricante.  

Os resultados dos exames eram digitados em um modelo de ficha adaptado, 

previamente utilizado pelo LACT (APÊNDICE C). Os resultados dos exames eram entregues 

aos pacientes na visita seguinte, e o seu agendamento era realizado geralmente um mês após a 

coleta de sangue, na maioria das vezes, por telefone. O agendamento para a segunda visita 

com o farmacêutico era feito de tal forma que coincidisse com a data da consulta do médico 

ou enfermeira, visando à comodidade do paciente. Eram realizadas três baterias de exames 

bioquímicos, sendo uma a cada trimestre. Na segunda bateria, adicionou-se o parâmetro 

hemoglobina glicada também como monitorização da disfunção endotelial. 

 

Quadro 2 - Esquema do acompanhamento farmacoterapêutico e laboratorial feito para os 

pacientes em estudo na primeira entrevista 

Primeira entrevista 

1. Orientação sobre a finalidade do estudo 

2. Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

3. Aplicação do questionário. 

4. Intervenção farmacêutica, quando necessária. 

5. Realização da primeira bateria de exames laboratoriais. 

6. Solicitação da sacola de medicamento para próxima visita 

 

 

Na segunda visita, era analisada, prioritariamente, a sacola de medicamentos e, 

como nas visitas ou entrevistas subseqüentes, era feita a monitorização da farmacoterapia, 

dando ênfase à utilização racional dos medicamentos, posologia correta, efeitos adversos, 

importância da adesão e manutenção do tratamento medicamentoso. Havia também a prática 

da intervenção farmacêutica quando necessária e o esclarecimento das dúvidas do pacientes 

em relação à doença, alimentação, etc. As classes medicamentosas foram agrupadas segundo 

Dale (2004) e Dicionário Terapêutico Guanabara (2001/2002) e distribuídas conforme a 

classificação Anatomical Therapeutic Chemica.  
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Da segunda entrevista em diante, realizou-se o estado de situação, fase de estudo e 

de avaliação. A fase estado de situação define-se como a relação entre os problemas de saúde 

dos pacientes e os medicamentos utilizados, em uma data determinada. Representa uma 

“foto” do paciente em relação a estes aspectos. Na fase de estudo, obtinha-se a informação 

necessária dos problemas de saúde e dos medicamentos registrados no estado de situação, 

para posterior avaliação, e era descrita, ainda, a informação que o farmacêutico necessitava 

conhecer sobre cada uma dessas partes que são os medicamentos e os problemas de saúde. 

Com relação aos problemas de saúde, os aspectos mais interessantes para o farmacêutico em 

cada doença foram: sinais e sintomas, mecanismos fisiológicos de início da doença e causas e 

conseqüências do problema de saúde. Em relação aos medicamentos, levavam-se em 

consideração as indicações autorizadas, ação e mecanismo de ação, posologia, margem 

terapêutica, farmacocinética, interações, interferências analíticas, precauções, contra-

indicação e problemas de segurança. Na fase de avaliação, tinha-se uma visão de conjunto, 

realizava-se uma sucinta revisão de situação do paciente para determinar seu perfil e 

estabelecer prioridades em relação ao balanço efetividade-seguranca. O objetivo dessa fase 

era estabelecer as suspeitas de PRM que o paciente pudesse estar experimentando. Dentro 

dessa fase, algumas perguntas eram realizadas para verificação da farmacoterapia, por 

exemplo: O paciente necessita do(s) medicamento(s)? Está ou não sendo efetivo? E seguro? 

No início, a Atenção farmacêutica contava com a participação de 101 pacientes, 

porém houve a exclusão de 43 pacientes por conta de 9 desistências, 2 óbitos, 4 perdas de 

contato e 28 evasões para outros projetos de pesquisa. Vale ressaltar que os pacientes 

pertencentes a outros projetos recebiam, durante o estudo, medicamentos, glicosímetros e 

atendimento médico. Dessa forma, 58 pacientes concluíram a pesquisa, que apresentou 

duração de 1 ano (junho de 2006 a junho de 2007), com acompanhamento farmacoterapêutico 

de 7 visitas e realização de três baterias de exames.  
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Quadro 3 - Esquema do acompanhamento farmacoterapêutico e laboratorial feito para os 

pacientes em estudo na segunda entrevista 

Segunda entrevista 

1. Entrega do resultado dos exames  

2. Esclarecimento sobre o significado dos parâmetros laboratoriais  

3. Aplicação de medidas educativas para o melhoramento e/ou manutenção dos índices 

laboratoriais dentro dos valores de referência 

4. Estado de situação do paciente 

5. Fase de estudo e de avaliação 

6. Monitorização da farmacoterapia e intervenção farmacêutica quando necessária 

7. Resultado da intervenção da visita anterior, caso necessário 

8. Novo estado de situação 

 

Quadro 4 - Esquema do acompanhamento farmacoterapêutico e laboratorial feito para os 

pacientes em estudo na terceira entrevista 

Terceira entrevista 

1. Estado de situação do paciente 

2. Fase estudo e de avaliação 

3. Monitorização da farmacoterapia e intervenção farmacêutica quando necessária 

4. Resultado da intervenção da visita anterior, caso necessário 

5. Novo estado de situação 

6.Agendamento da próxima entrevista  

 

Quadro 5 - Esquema do acompanhamento farmacoterapêutico e laboratorial feito para os 

pacientes em estudo na quarta entrevista 

Quarta entrevista 

1. Estado de situação do paciente 

2. Fase de estudo e de avaliação 

3. Intervenção farmacêutica, quando necessária 

4. Resultado da intervenção da visita anterior, caso necessário 

5. Novo estado de situação 

6. Realização da segunda bateria de exames laboratoriais. 
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Quadro 6 - Esquema do acompanhamento farmacoterapêutico e laboratorial feito para os 

pacientes em estudo da quinta à oitava entrevista 

Quinta entrevista = segunda 

Sexta entrevista = terceira 

Sétima entrevista  

1. Estado da situação do paciente 

2. Fase de avaliação 

3. Intervenção farmacêutica, quando necessária 

4. Resultado da intervenção da visita anterior, caso necessário 

5. Novo estado de situação 

6. Realização da terceira bateria de exames laboratoriais. 

Finalização da pesquisa 

Oitava entrevista *= quinta = segunda  

* Somente realizado para alguns pacientes, caso necessário. 

101pacientes fizeram a 1° entrevista 
e a 1° bateria de exames

80 pacientes fizeram a 2° bateria 
de exames

4 sem contato21 pacientes 
foram 
excluídos

58 pacientes fizeram a 
3°bateria de exames e 
concluíram o estudo

22 pacientes 
foram 
excluídos

2 faleceram

4 desistiram
11 entraram em 
outros projetos
5 desistiram

17 entraram em 
outros projetos

 

 

Figura 1 - Resumo esquemático da população estudada 
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3.5 Investigação Laboratorial  

As determinações bioquímicas eram realizadas em amostras séricas obtidas de 

sangue coletado a vácuo em tubos de 6 ml, contendo gel de separação. A coleta era feita no 

Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas com pacientes em jejum de 

12 horas, e, os testes bioquímicos, no laboratório de bioquímica do Departamento de Análises 

Clínicas e Toxicológicas da FFOE/UFC. A centrifugação das amostras dava-se em centrífuga 

MACRO EV: 04, a 2.500 rpm por 15minutos. 

Na avaliação dos parâmetros bioquímicos, eram empregados kits comerciais com 

técnicas padronizadas baseadas em métodos enzimáticos e colorimétricos, segundo 

orientações do fabricante (LABTEST).  

 

3.5.1 Determinação do Perfil Lipídico 

Os princípios dos testes de triglicerídeos, colesterol e a fração HDL baseiam-se no 

método enzimático e colorimétrico de Trinder (1969), modificado e otimizado pela Labtest 

Diagnóstica. A fração HDL foi determinada após precipitação das frações VLDL e LDL. As 

absorbâncias foram obtidas por espectrofotometria (MICRONAL B 382). A fração colesterol 

LDL foi calculada com a utilização da fórmula de FRIEDEWALD [LDL = CT – (VLDL + 

HDL)] (FRIEDWALD, 1972). 

 

3.5.1.1 Triglicerídeos 

 

Princípio do Método: 

Os Triglicerídeos presentes na amostra dão origem, segundo as reações acopladas 

descritas abaixo, a um complexo colorido que pode ser quantificado por espectrofotometria. 
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                                                       lipase 

Triglicérides + H2O ⎯⎯⎯→ Glicerol + Ácidos graxos 
                                            
                                         glicerol quinase

Glicerol + ATP  ⎯⎯⎯⎯⎯→ Glicerol-3-P + ADP 
                                                                                                          
                                               G3P-oxidase 

Glicerol-3-P + O2 ⎯⎯⎯⎯→ Dihidroxiacetona-P+H2O2

                                                                                        peroxidase 

2 H2O2 + 4-Aminoantipirina + Fenol ------------> Quinonaimina + 4H2O  

 

3.5.1.2 Colesterol Total: 

 

Princípio do Método: 

Tanto o colesterol livre como o esterificado presentes na amostra dão origem, 

segundo as reações acopladas descritas abaixo, a um complexo colorido que se quantifica por 

espectrofotometria. 

                                                    col. esterase

Colesterol estererificado + H2O --------------> Colesterol + Ac. graxo 

 

                                            col. oxidase

Colesterol + ½ O2  + H2O ----------------> Colestenona + H2O2  

                                                                  

                                                          peroxidase 

2 H2O2 + 4-Aminoantipirina + Fenol ------------> Quinonaimina + 4H2O  

 

3.5.1.3 Colesterol HDL 

Princípio do Método: 

Os quilomícrons e as lipoproteínas de baixíssima densidade (VLDL) e de baixa 

densidade (LDL) presentes na amostra precipitam em presença de fosfotungstato e íons 

magnésio. O sobrenadante da centrifugação contém as lipoproteínas de elevada densidade 
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(HDL), cujo colesterol quantifica-se espectrofotometricamente mediante as reações acopladas 

descritas abaixo. 

 

                                                 col. esterase

Colesterol esterificado + H2O -------------> Colesterol + Ac. graxo 

                                 

 

                                           col. oxidase

Colesterol + ½ O2 + H2O --------------> Colestenona + H2O2 

                       

                                                          peroxidase 

2H2O2 + 4-Aminoantipirina +DCFS ---------->Quinoneimina+4H2O 

 

3.5.2 Glicemia de jejum 

A glicemia de jejum era dosada através da utilização de metodologia enzimática 

colorimétrica, seguindo-se as recomendações do fabricante (Labtest).  

Princípio do Método: 

A glicose oxidase catalisa a oxidação da glicose de acordo com a seguinte reação: 

                   GOD

Glicose + O2 + H2O ----------> Acido glucônico + H2O2

O peróxido de hidrogênio formado reage com 4-aminoantipirina e fenol, sob ação 

catalisadora da peroxidade, através de uma reação oxidativa de acoplamento, formando uma 

antipirilquinonimina vermelha, cuja intensidade de cor é proporcional à concentração de 

glicose na amostra. 

2H2O2 + 4-aminoantipirina + fenol ----------> Antipirilquinonimina + 4H2O2 

 

3.5.3 Hemoglobina glicada 

 A determinação da hemoglobina glicada era realizada através de 

microcromatografia de troca iônica, seguindo-se as orientações do fabricante (Labtest). 
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 Princípio do Método: 

A resina de troca iônica, carregada negativamente, exibe uma afinidade por 

moléculas com carga positiva. Em força iônica e pH selecionados, a hemoglobina glicada 

(Hb-G) tem carga positiva menor que a hemoglobina A e liga-se mais fracamente à resina. A 

aplicação do tampão Hb-rápida promove a eluição da hemoglobina glicada, ficando as outras 

hemoglobinas retidas na resina. A medida espectrofotométrica do eludato (Hb-G) e da 

hemoglobina total (Hb-total) permite o cálculo da percentagem de Hb-G na amostra. 

 

3.6 Valores de Referência 

 

Os valores de referência adotados seguiram as recomendações das III Diretrizes 

Brasileiras sobre Dislipidemias e Diretriz de Prevenção da Aterosclerose do Departamento de 

Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2001) e da American Diabetes 

Association (2005), sendo expressos abaixo: 

Glicemia de jejum: 70 – 99 mg/dL 

Hemoglobina Glicada: 5 – 7% 

Triglicérides: < 150 mg/dL 

Colesterol total: < 200 mg/dL 

Colesterol HDL: > 60 mg/dL 

Colesterol LDL: < 100 mg/dL 

 

3.7 Análise Estatística 

A análise realizada era univariada, e os dados eram organizados em planilhas, em 

seus valores percentuais e absolutos, no software Microsoft Office Excel 2003. No mesmo 

programa, foram gerados os gráficos apresentados no presente trabalho. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Aspectos Sócio-Demográficos 

 

Os números apresentados nas Tabelas 1 e 2 permitem visualizar as características 

sócio-demográficas da população em estudo. A primeira mostra a distribuição dos pacientes 

segundo a idade e o sexo, em que se observa o predomínio do sexo feminino (58,4%) sobre o 

masculino (41,58 %). Para ambos os sexos, as idades se distribuíram em igual proporção 

dentro da categoria, observando a porcentagem de 40,6% entre a faixa de 51 a 64 anos de 

idade, seguida das faixas de 65 a 83 e 41 a 50 anos (23,8% cada) e 26 a 40 (11,9%). 

Tabela 1 - Distribuição dos pacientes diabéticos entrevistados de acordo com a faixa etária e sexo. 

Fortaleza-Ce, 2008. 

 Feminino 

n          % 

Masculino                           Total 

n           %                      N°          % 

Faixa etária 

26 a 40 

41 a 50 

51 a 64 

65 a 83 

 

6          10,2 

16        27,1 

22        37,3 

15        25,4 

 

6          14,3                    12         11,9 

8          19,1                    24         23,8 

19        45,2                    41         40,6 

9          21,4                    24         23,8 

Total 59        100 42        100                     101       100 

Fonte: Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. 
 

Em relação ao estado civil, a grande maioria dos pacientes era casada (54,5%), 

seguida de solteiros (35,6%) e viúvos (9,9%). Quando avaliado com quem o paciente 

habitava, constatou-se que 91,1% dos pacientes residiam com suas famílias, enquanto que 

somente 8,9% moravam sozinhos; dentre os que residiam com a família, o número de 

moradores por domicílio, contando com o próprio paciente, foi de até 3 moradores  (45,5%), 

entre 4 a 5 moradores (40,6%) e de 6 ou mais moradores (13,9%) por residência.  
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Quanto ao local de origem, houve predominância de pacientes procedentes dos 

municípios que integram a região metropolitana da capital cearense (55,4%), sendo que 

37,6% eram oriundos de Fortaleza, e 7%, de outras cidades. 

A abordagem da quantidade de filhos mostrou que a maior parte dos pacientes 

possui entre 1 a 2 filhos (40,4%), que 38,6% possui entre 3 a 5 filhos, e que a minoria 

equivalente a 21% possui 6 a 16 filhos. 

Tabela 2 - Distribuição do número de pacientes diabéticos segundo características sócio-

demográficas. Fortaleza -Ce, 2008. 

Características Freq. absoluta (n) Freq. percentual (%) 

1. Estado Civil   

Casado 55 54,5 

Solteiro 36 35,6 

Viúvo 10 9,9 

2. Com quem Mora   

Família 92 91,1 

Sozinho 9 8,9 

3. Número de Moradores   

Até 3 46 45,5 

2 a 5  41 40,6 

≥ 6 14 13,9 

4. Naturalidade    

Interior do Estado 56 55,4 

Fortaleza 38 37,6 

Outras Cidades 7 7,0 

5. Número de Filhos   

1 a  2 41 40,4 
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Características Freq. absoluta (n) Freq. percentual (%) 

3 a  5 39 38,6 

6 a 16 21 21 

Fonte: Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. 
 

No que se refere aos níveis de instrução (Tabela 3), os analfabetos estiveram 

presentes em apenas 2% da amostra; 39,5 % são pacientes com o ensino fundamental 

incompleto, e 9,9% cursaram o ensino fundamental completo. Foi observado que 23,8% dos 

pacientes concluíram o ensino médio, e apenas 9,9 % não o fizeram. Apresentaram título de 

ensino superior 14,9% dos pacientes. Observou-se, também, a relação entre baixo nível de 

escolaridade e baixo nível sócio-econômico, uma vez que a renda referida pela maioria dos 

entrevistados (64,4%) correspondeu a até 3 salários mínimos, enquanto que 35,6 % 

apresentavam renda maior do que 3 salários mínimos. Quanto à ocupação, a maioria dos 

pacientes (45,5%) enquadrava-se na categoria de empregado; 24,8% eram donas de casa, e 

29,7%, aposentados. Com relação à autopercepção da saúde, 7,9% dos pacientes a 

consideravam excelente/muito boa; 59,4%, boa, e 32,7%, ruim. 
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Tabela 3 - Distribuição do número de pacientes diabéticas segundo escolaridade, renda 

familiar mensal, ocupação e autopercepção da saúde. Fortaleza – Ce, 2008. 

Características Freq. absoluta (n) Freq. percentual simples (%) 

1. Escolaridade   

Analfabeto 2 2,0 

Ensino fundamental incompleto                    40 39,5 

Ensino fundamental completo 10 9,9 

Ensino médio incompleto 10 9,9 

Ensino médio completo 24 23,8 

Superior  15 14,9 

2. Renda familiar mensal  

(Em Salários mínimos*) 

  

Até 3                                        65 64,4 

  >3                                  36 35,6 

3. Ocupação   

Empregado 46 45,5 

Dona de Casa 25 24,8 

4. Interpretação da Saúde   

Excelente/muito boa 8 7,9 

Boa 60 59,4 

Ruim 33 32,7 

Salário mínimo = R$ 350,00 (outubro de 2006). Fonte: Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças 
Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. 

A média de horas dormidas entre os pacientes diabéticos não é muito diferente. 

Apenas 3% dos pacientes declararam dormir, em média, menos de 3 horas; a maioria costuma 

dormir mais de sete horas (39,6%), enquanto 57,4% afirmaram dormir, em média, de 4 a 7 

horas. A maioria (46,5%) achou que tem dormido tempo suficiente e considera boa a 
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qualidade de seu sono. No entanto, 37,2% dos pacientes consideraram a qualidade do sono 

ruim, com queixas de insônia, mesmo aqueles que dormem, em média, 4 a 7 horas e/ou mais 

de 7 horas. Apenas 16,3% relataram a qualidade de sono regular/variável (Figura 2 e 3). 

 
Figura 2 - Média de horas dormidas pelos pacientes diabéticos. 

 

Figura 3 - Qualidade do sono referido pelos pacientes diabéticos. 

 

Quanto à ingesta de cafeína e chá entre os pacientes diabéticos, foi observado ser 

prática comum: 20,8% e 2% dos pacientes ingerem mais de 5 copos pequenos de café e chá 

ao dia, respectivamente. 62,3% dos pacientes tomam de 1 a 4 copos de café pequenos ao dia, 

e apenas 8,9% tomam a mesma quantia de chá. Os pacientes que não fazem uso de café e chá 
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correspondem a 11,9% e 30,7%, respectivamente, e os que fazem uso esporádico perfazem os 

5% e 58,4%, respectivamente.         

 

Figura 4 - Distribuição dos pacientes diabéticos de acordo com o hábito de tomar café. 

 

Figura 5 - Distribuição dos pacientes diabéticos de acordo com o hábito de tomar chá.  

 

A Tabela 4 descreve a distribuição dos comportamentos dos pacientes diabéticos 

frente aos medicamentos e à saúde. Observou-se que 91% dos pacientes cuidam eles próprios 

dos horários de administração dos medicamentos, e apenas 9% relataram possuir parentes 

responsáveis por essa atividade. 23,8% dos pacientes vão ao centro de diabetes sozinhos, ou 

seja, sem cuidador; 33,6% vão acompanhados pelo cônjuge; 26,7% vão com filho (a), e 
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15,9%, com outros parentes. 61,4% dos pacientes afirmaram não praticar a automedicação, 

enquanto que 38,6% afirmaram praticar. Ainda, 17,8% dos pacientes assumiram indicar 

medicamentos para outras pessoas, enquanto 82,2% não o fizeram. 70,2% referiram sempre 

apresentar aos médicos atuais o que os anteriores receitaram; 21,8% disseram nunca terem-se 

encontrado nessa situação, e 3% e 5% afirmaram, respectivamente, nunca apresentar e 

apresentar esporadicamente.  

Com relação ao esquecimento da dose de algum medicamento, 58% dos pacientes 

afirmaram ter esquecido alguma dose, enquanto 42% afirmaram nunca ter esquecido. Dos 

pacientes que, alguma vez, esqueceram de tomar os medicamentos na hora correta, 31% 

relataram ter esperado a dose seguinte de administração, enquanto 24% afirmaram ter 

administrado o medicamento na hora em que lembraram, e apenas 3% afirmaram ter 

administrado o dobro da dose no horário seguinte (Tabela 4 e Figura 6).  

Tabela 4 - Distribuição do comportamento dos pacientes diabéticos (n = 101) frente aos 

medicamentos à saúde. Fortaleza-Ce, 2008. 

Comportamento dos pacientes Freqüência 
absoluta (n) 

Freqüência 
percentual (%) 

1. Automedicação 

Sim 

 

39 

 

38,6 

Não 62 61,4 

2. Indicam medicamentos para outras pessoas   

Sim 18 17,8 

Não  83 82,2 

3. Quem é o Cuidador   

O mesmo 24 23,8 

Cônjuge 34 33,6 

Filho 27 26,7 

Outros 16 15,90 

4. Apresentam aos médicos o que o outro médico receitou    

Nunca 3 3,0 

Esporadicamente 5 5,0 
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Comportamento dos pacientes Freqüência 
absoluta (n) 

Freqüência 
percentual (%) 

Sempre 71 70,2 

Não se encontraram nessa situação 22 21,8 

5. Quem cuida do horário da administração dos medicamentos    

O mesmo 92 91,0 

Parente 9 9 

6.  Esquecimento da dose de algum medicamento 

Sim                         

Não 

 

59 

42 

 

58 

42 

Fonte: Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. 

 

 

Figura 6 - Condutas realizadas pelos pacientes diabéticos após esquecimento de uma dose do 

medicamento no horário correto. 

 

    A tabela 5 apresenta a distribuição das patologias e os procedimentos realizados 

pelos pacientes diabéticos durante a primeira entrevista. As patologias referidas baseavam-se 

na informação de algum exame específico, administração de algum medicamento que 

confirmasse tal doença ou relato no prontuário. Com relação à cirurgia de catarata, 80,2% dos 

pacientes não a realizaram, enquanto que 19,8% relataram ter realizado. A depressão esteve 
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presente em 6,9% dos pacientes, asma em apenas 2%, gastrite em 10,9% e osteoporose em 

7,9% (tabela 05). 

Tabela 5 - Distribuição das patologias e procedimentos apresentados pelos pacientes 

diabéticos. 

 Freq. absoluta (n) Freq. percentual simples (%) 

1. Cirurgia de catarata 

Sim 

 

20 

 

19,8 

Não 81 80,2 

2. Depressão   

Sim 7 6,9 

Não 94 93,1 

3. Asma   

Sim 2 2,0 

Não 99 98,0 

4. Gastrite   

Sim 11 10,9 

Não 90 89,1 

5. Osteoporose   

Sim 8 7,9 

Não 93 92,1 

Fonte: Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. 

 

      Os medicamentos relatados mais envolvidos com o aparecimento dos sintomas 

referidos na figura 7 segundo os pacientes foram: metformina, captopril, loratadina, carbonato 

de cálcio, azitromicina, metildopa, carbamazepina, glibenclamida, dentre outros. 
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Figura 7 - Relação dos sintomas relatados pelos pacientes após a administração de algum 

medicamento. 

 

Como descrito nas figuras 8, 9, 10 e 11, que versam sobre o grau de conhecimento 

e esclarecimento dos pacientes a respeito de diabetes, 74,3% dos pacientes conhecem pouco; 

10,8% desconhecem; 9,9% conhecem de forma regular, e apenas 5% conhecem muito. No 

que se refere às medidas de prevenção da doença, 41,6% dos pacientes têm conhecimento; 

39,6% não têm conhecimento, e 18,8% conhecem-nas de forma regular. Em relação ao 

conhecimento das complicações diabéticas, 40,6% dos pacientes conhecem pouco; 30,7% 

desconhecem e 28,7% conhecem de forma regular. Foi constatado que 62,4% dos pacientes 

têm pouco conhecimento sobre os cuidados que o diabético deve apresentar; 18,8% 

desconhecem esses cuidados; 17,8% conhecem-nos de forma regular, e apenas 1% tem um 

bom conhecimento. 
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Figura 8 - Grau de conhecimento e esclarecimento dos pacientes diabéticos sobre a doença. 

 

 

 

Figura 9 - Grau de conhecimento e esclarecimento dos pacientes diabéticos sobre a 

prevenção doença. 
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Figura 10 - Grau de conhecimento e esclarecimento dos pacientes diabéticos sobre as 

complicações da doença. 

 

Figura 11 - Grau de conhecimento e esclarecimento dos pacientes diabéticos sobre os 

cuidados da doença. 

 

4.2 Diagnóstico e Tratamento 

A Figura 12 mostra o tempo de diagnóstico de diabetes relatado pelos pacientes. 

Observa-se que a maioria dos pacientes possui o diagnóstico há menos de 10 anos (84,2%). 
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Figura 12 - Tempo de diagnóstico de diabetes.  

 

A Figura 13 mostra a distribuição do estado geral relatado pelos pacientes 

diabéticos durante a primeira visita. Verificou-se que as principais queixas foram: visão turva 

(41,6%), dormência nos membros inferiores (33,7%) e polidipsia (27,7%). 

 

Figura 13 - Distribuição do estado geral relatado pelos pacientes diabéticos durante a 

primeira visita. 
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A Figura 14 apresenta a porcentagem dos medicamentos mais utilizados pelos 

pacientes. É revelado que 93,9% dos medicamentos utilizados pelos pacientes são 

antidiabéticos, sendo que a insulina está incluída em menor proporção (9,1%) quando 

comparada aos antidiabéticos orais da classe das biguaninas (54%) e das sulfoniluréias (47%). 

Observou-se que a segunda maior classe de medicamentos utilizados pelos pacientes foi a dos 

fármacos cardiovasculares (52%), tendo em vista as altas incidências de complicações 

cardiovasculares nesses pacientes e que a hipertensão é a principal patologia associada aos 

indivíduos diabéticos.  

Dentre os fármacos interferentes no metabolismo hidroeletrolítico (20,4%), o mais 

utilizado foi hidroclorotiazida (15,3 %), indicado para o controle da pressão arterial. Os 

fármacos antilipêmicos (13,3%), em sua maioria, pertencem à classe dos inibidores da 

hidroximetilglutaril-CoA redutase (HMG-CoA redutase), como a sinvastatina e atorvastatina. 

Drogas inibidoras da bomba protônica, anti-histamínicos H2 e derivados da pirazolona e o 

aminofenol foram as classes mais utilizadas para tratamento de distúrbios gastrointestinais 

(6,1%) e em processos inflamatórios (7,1%), respectivamente. Vale ressaltar ainda que 11,2% 

dos medicamentos utilizados são psicotrópicos e depressores do sistema nervoso central.  

 

 

Figura 14 - Distribuição dos medicamentos utilizados pelos pacientes.  
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4.3 Fatores de Risco 

 Alguns fatores de risco foram identificados no grupo de 101 pacientes 

diabéticos durante a primeira entrevista. Conforme mostrado na Figura 15, da distribuição dos 

pacientes segundo a história familiar de problemas cardíacos, 55,30% dos pacientes não 

possuem nenhum parente que apresente tal patologia, enquanto que 44,70% afirmam possuir, 

sendo, em sua maioria, parentes de 1° grau (27,8%). 

 

Figura 15 - Distribuição dos pacientes segundo História familiar de problemas cardíacos. N = 

58 

 

A hipertensão está associada à maioria dos pacientes diabéticos (54,40%), e 

somente 45,60% dos indivíduos não a apresentam, conforme visto na Figura 16. Esse fato 

evidencia e comprova um aumento do número de mortes de pacientes diabéticos devido a 

complicações provocadas pelas desordens cardiovasculares. 
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Figura 16 - Percentual de pacientes diabéticos portadores de hipertensão arterial. N=58 

 A história familiar de diabetes é revelada em 59,50% dos pacientes como 

mostra a Figura 17. O parentesco envolve principalmente parentes de 1° e 2° graus. Um 

percentual significativo (40,50%) não possui história familiar da doença ou não sabe 

informar. 

 

Figura 17 - Distribuição dos pacientes segundo História familiar de diabetes. N = 58 

 

Observou-se, de acordo com a Figura 18, que a maioria dos pacientes não realiza 

nenhum tipo de atividade física (63,3%). Dentre os 36,70% que a praticam, 28,7% o fazem 

através de caminhada, e o restante, através ginástica (3%), ciclismo (3%) e fisioterapia (2%).  
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Figura 18 -  Distribuição dos pacientes de acordo com o sedentarismo. N= 58 

A figura 19 representa o consumo de álcool pelos pacientes e demonstra que a 

maior parcela dos indivíduos incluídos no estudo não consome álcool (83,20%) e que apenas 

16,80% ingerem algum tipo de bebida alcoólica. 

 

Figura 19 -  Distribuição dos pacientes diabéticos em relação ao consumo de álcool. N= 58 

Em relação ao uso de tabaco, 59,40% dos pacientes do estudo não utilizam, 

enquanto que 40,60% deixaram de fumar há pouco tempo ou ainda continuam adeptos ao 

tabagismo (Figura 20). 
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Figura 20 -  Distribuição dos pacientes em relação ao uso de Tabaco. N= 58 

  

4.4 Monitorização dos Parâmetros Bioquímicos 

 

Observou-se, na figura 21, que apenas 3,97% dos pacientes apresentaram valores 

desejáveis de glicose (70 – 99 mg/dL) na primeira avaliação, enquanto 96,03% estavam fora 

do limite de normalidade (acima de 100 mg/dL). Após três meses de AF, a porcentagem de 

pacientes com valores desejáveis de glicose aumentou para 19,05%, havendo uma diminuição 

da porcentagem dos pacientes com glicose alterada (80,95%). Na terceira avaliação, depois de 

seis meses de AF, verificou-se uma diminuição da porcentagem dos pacientes com valores 

desejáveis de glicose (13,79%), porém essa porcentagem ainda é grande, quando comparada à 

porcentagem de pacientes da primeira avaliação. Da mesma forma, houve aumento da 

porcentagem de pacientes com valor de glicose alterado, atingindo 86,21%, dos pacientes com 

valores acima de 100 mg/dL, sendo uma porcentagem superior ao valor da segunda avaliação 

(80,95%), mas ainda inferior à porcentagem da primeira (96,03%).  
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Figura 21 - Distribuição das porcentagens dos pacientes com valores de glicose desejáveis e 

alterados atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, 

junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 

 

Analisando a figura 22, observa-se que, da primeira para a segunda avaliação, 

59,52% dos pacientes sofreram uma melhora dos níveis glicêmicos, ou seja, passaram a 

atingir valor de glicose de jejum menor que 100 mg/dL, enquanto que apenas 40,48% 

pioraram, ultrapassando a concentração de 100 mg/dL. Da segunda para a terceira avaliação, 

houve melhora dos níveis glicêmicos em 51,72% dos pacientes e piora em 48,27%. De modo 

geral, percebeu-se um equilíbrio entre melhora e piora durante o intervalo da segunda para 

terceira avaliação. 
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Figura 22 - Comparação da evolução dos pacientes com relação à melhora e à piora dos 

níveis glicêmicos da primeira para segunda avaliação e da segunda para terceira. N= 58 

 

A figura 23 mostra o estado geral com relação aos níveis glicêmicos do total de 

pacientes após seis meses de Atenção Farmacêutica. Observou-se melhora para a maioria dos 

pacientes (53,47%), registrando uma piora em apenas 46,53%. Esse tipo de exposição dos 

dados reforça que, a despeito da piora dos pacientes na terceira avaliação, em uma análise 

mais ampla, houve uma melhora geral dos pacientes, ou seja, os resultados da segunda 

avaliação (após três meses de AF) foram tão positivos que se sobrepuseram aos da terceira.  
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Figura 23 - Estado geral da condição dos pacientes frente ao controle glicêmico após seis 

meses de AF atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, 

junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 

Observou-se, na figura 24, que 70,30% dos pacientes apresentaram valores 

desejáveis de colesterol total (< 200 mg/dL) na primeira avaliação, enquanto que 29,70% 

estavam fora do limite de normalidade (> 240 mg/dL). Após três meses de AF, a porcentagem 

de pacientes com valores desejáveis de colesterol total aumentou para 82,14%, havendo uma 

diminuição da porcentagem dos pacientes com colesterol total alterado (17,86%). Na terceira 

avaliação, após seis meses de AF, verificou-se uma diminuição da porcentagem dos pacientes 

com valores desejáveis de colesterol total (74,14%), porém essa porcentagem ainda era 

superior à porcentagem de pacientes com valores desejáveis de colesterol total da primeira 

avaliação. Da mesma forma, subiu para 25,86% a porcentagem de pacientes com valor de 

colesterol total acima de 240 mg/dL na terceira avaliação, sendo uma porcentagem superior a 

da segunda avaliação, contudo, inferior à primeira.  
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Figura 24 - Distribuição das porcentagens dos pacientes com valores de colesterol total 

desejáveis e alterados na 1° avaliação (início), 2° avaliação (após três meses de AF) e 3° 

avaliação (após seis meses de AF) atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças 

Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 

 

Observou-se que, da primeira para segunda avaliação, 76,19 % dos pacientes 

sofreram uma melhora dos níveis de colesterol total, enquanto somente 23,81% pioraram. Da 

segunda para terceira, houve uma melhora do colesterol total em apenas 20,69% dos pacientes 

e uma piora expressiva em 79,31% (Figura 25). 
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Figura 25 - Comparação da evolução dos pacientes com relação à melhora e piora dos níveis 

de colesterol total da primeira para segunda avaliação e da segunda para terceira. N = 58 

 

A figura 26 mostra o estado geral com relação aos níveis de colesterol total dos 

pacientes após seis meses de Atenção Farmacêutica. Observou-se que a melhora se encontrou 

presente na maioria dos pacientes (55,95%), registrando uma piora em apenas 44,05%.  

 

Figura 26 - Estado geral da condição dos pacientes frente ao parâmetro colesterol total após 

seis meses de AF atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças 

Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 
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A figura 27 refere-se à distribuição da porcentagem dos pacientes segundo valores 

de referência dos níveis de colesterol total no início (primeira avaliação), após três meses de 

AF (segunda avaliação) e após seis meses (terceira avaliação). Observou-se, na primeira 

avaliação, que 70,30% dos pacientes apresentaram valores ótimos de colesterol total (< 200 

mg/dL), 17,82% apresentaram valores limítrofes (200-239 mg/dL) e 11,88% apresentaram 

valores elevados (≥ 240 mg/dL). Na segunda avaliação, a porcentagem de pacientes com 

valores ótimos de colesterol total aumentou para 82,14%, e de valores limítrofes e elevados 

diminuiu para 15,48% e 2,38%, respectivamente. Na terceira avaliação, houve diminuição da 

porcentagem dos pacientes (74,14%) com valores ótimos para o colesterol total quando 

comparada à segunda avaliação, porém continuou superior quando comparada à primeira 

avaliação. Com relação aos valores limítrofes da terceira avaliação, houve um aumento da 

porcentagem dos pacientes (20,69%) quando comparado à porcentagem dos pacientes da 

primeira e segunda avaliações. Para os pacientes com valores de colesterol total elevados, a 

porcentagem aumentou (5,17%) quando comparada à segunda avaliação, mas permaneceu 

inferior à primeira.    

 

Figura 27 - Distribuição da porcentagem dos pacientes segundo valores de referência dos 

níveis de colesterol total no início (primeira avaliação), após três meses de AF (segunda 

avaliação) e após seis meses (terceira avaliação) atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes 

e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 
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A figura 28 mostra que, após três meses de Atenção Farmacêutica (2ª avaliação), 

28% dos pacientes alcançaram valores de hemoglobina glicada desejáveis (≤ 7%), enquanto 

72% apresentaram valores alterados (> 7%). Após seis meses de AF (3ª avaliação), houve 

aumento da quantidade de pacientes com melhora desse parâmetro, alcançando 36,21%, e 

diminuição da quantidade de pacientes com valores de hemoglobina glicada alterados, 

atingindo 63,79% dos pacientes.  

 

Figura 28 - Distribuição das porcentagens dos pacientes com valores de hemoglobina glicada 

desejáveis e alterados atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças 

Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 

 

De modo geral, como mostrado na figura 29, 60,34% dos pacientes obtiveram 

melhora no parâmetro bioquímico hemoglobina glicada, enquanto que apenas 39,66% 

pioraram. 
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Figura 29 - Estado geral da condição dos pacientes frente ao parâmetro hemoglobina glicada 

após seis meses de AF atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças 

Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 

Observou-se, na figura 30, que 73,12% dos pacientes, no início da AF, 

apresentaram valor desejável de LDL-c (100-129 mg/dL), enquanto 26,88% tiveram valores 

alterados (> 159mg/dL). Após três meses de AF, a porcentagem de pacientes com valor 

desejável de LDL-c aumentou para 85,71%, havendo diminuição da porcentagem dos 

pacientes com LDL-c alterado (14,29%). Na terceira avaliação, depois de seis meses de AF, 

verificou-se diminuição da porcentagem dos pacientes com valor desejável de LDL-c 

(67,24%). Houve, ainda, aumento para 32,76% da porcentagem de pacientes com valor de 

LDL-c alterado, sendo uma porcentagem superior a da primeira e da segunda avaliação.  
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Figura 30 - Distribuição das porcentagens dos pacientes com valores de LDL-c desejáveis e 

alterados no início (primeira avaliação), após três meses de AF (segunda avaliação) e após 

seis meses (terceira avaliação) atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças 

Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 

 

A figura 31 refere-se à distribuição da porcentagem dos pacientes segundo valores 

de referência dos níveis de LDL-c no início (primeira avaliação), após três meses de AF 

(segunda avaliação) e após seis meses (terceira avaliação). Observou-se, na primeira 

avaliação, que 35,48% dos pacientes apresentaram valores ótimos de LDL-c (<100mg/dL); 

37,63% apresentaram valores desejáveis (100-129 mg/dL); 12,19%, limítrofes (130-

159mg/dL); 8,60%, elevados (160-189 mg/dL), e 5,39%, muito elevados (≥ 190). Na segunda 

avaliação, a porcentagem de pacientes com valores ótimo e limítrofe de LDL-c aumentou para 

65,48% e 13,10%, respectivamente. Valores desejáveis, elevados e muito elevados 

diminuíram para 20,24%, 0% e 1,18% dos pacientes, respectivamente. Na terceira avaliação, 

houve diminuição da porcentagem dos pacientes (39,65%) com valores ótimos para o LDL-c, 

quando comparada à segunda avaliação, porém continuou a ser superior em relação à primeira 

avaliação (35,48%). Com relação aos valores desejável, limítrofe, alto e muito alto da terceira 

avaliação, houve aumento da porcentagem dos pacientes para 27,59%, 25,86%, 3,45%, e 

3,45%, respectivamente, quando comparado à porcentagem dos pacientes da segunda 
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avaliação. A diminuição ocorreu, quando comparado à primeira avaliação, com relação à 

porcentagem dos valores desejável, alto e muito alto.  

 

 

 

Figura 31 - Distribuição da porcentagem dos pacientes segundo valores de referência dos 

níveis de LDL-c no início (primeira avaliação), após três meses de AF (segunda avaliação) e 

após seis meses (terceira avaliação) atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças 

Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 

Observou-se que, da primeira para segunda avaliação, 74,07 % dos pacientes 

sofreram uma melhora dos níveis de LDL-c, enquanto apenas 25,93% pioraram. Da segunda 

para terceira, houve uma melhora do LDL-c em apenas 32,76% dos pacientes, e piora 

expressiva em 67,24% (Figura 32). 
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Figura 32 - Comparação da evolução dos pacientes com relação à melhora e à piora dos 

níveis de LDL-c da primeira para segunda avaliação e da segunda para terceira. N= 58 

De modo geral, como mostra a figura 33, 87,93% dos pacientes obtiveram 

melhora no parâmetro LDL-c, enquanto 12,07% pioraram (Figura 33). 

 

Figura 33 - Estado geral da condição dos pacientes frente ao parâmetro LDL-c atendidos no 

Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 

2007. N= 58 

A Figura 34 mostra que 53,47% dos pacientes no início da AF possuíam valor 

desejável de TG (< 150 mg/dL), e 46,53%, valor alterado. Na segunda avaliação, após três 

meses de AF, a porcentagem de pacientes com valor desejável de TG aumentou para 72,62%, 

havendo diminuição da porcentagem dos pacientes (27,38%) com TG alterado (≥ 201 mg/dL). 
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Após seis meses de AF, na terceira avaliação, verificou-se diminuição da porcentagem dos 

pacientes com valor desejável de TG (44,83%) e aumento da porcentagem dos pacientes com 

valor alterado (55,17%), quando comparado com a primeira e segunda avaliações.  

 

Figura 34 - Distribuição das porcentagens dos pacientes com valores de TG desejáveis e 

alterados no início (primeira avaliação), após três meses de AF (segunda avaliação) e após 

seis meses (terceira avaliação) atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças 

Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 

A figura 35 mostra a distribuição da porcentagem dos pacientes segundo valores 

de referencia dos níveis de TG no início da AF (primeira avaliação), após três meses (segunda 

avaliação) e após seis meses (terceira avaliação). Observou-se na primeira avaliação que 

53,47% dos pacientes apresentaram valores ótimos de TG (<150 mg/dL), 10,89% 

apresentaram valores limítrofes (150-200 mg/dL), 28,72% apresentaram valores elevados 

(201-499 mg/dL), e 6,92%, muito elevados (≥500 mg/dL). Na segunda avaliação, a 

porcentagem de pacientes com valores ótimo e limítrofe de TG aumentou para 72,62% e 

14,29%, respectivamente. A porcentagem de pacientes com valores elevados e muito elevados 

diminuiu para 13,09% e 0%, respectivamente. Na terceira avaliação, houve diminuição da 

porcentagem dos pacientes com valores ótimos de TG (44,83%) e aumento da porcentagem 

de pacientes com valores limítrofes (31,03%), em comparação à primeira e à segunda 

avaliação. Com relação aos valores elevados de TG na terceira avaliação, houve diminuição 

da porcentagem desses pacientes (22,42%), quando comparado com a porcentagem dos 

pacientes da primeira avaliação, e aumento comparado à segunda avaliação. Com relação aos 

valores muito elevados de TG na terceira avaliação, houve diminuição da porcentagem de 
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pacientes em relação à primeira avaliação e aumento desse valor (1,72%) comparado à 

segunda avaliação. 

 

Figura 35- Distribuição da porcentagem dos pacientes segundo valores de referência dos 

níveis de TG no inicio da AF (primeira avaliação), após três meses (segunda avaliação) e após 

seis meses (terceira avaliação) atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças 

Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 

A figura 36 mostra que, da primeira para segunda avaliação, 65,48% dos 

pacientes sofreram uma melhora dos níveis de TG, enquanto que apenas 34,52% pioraram. Da 

segunda para terceira, houve uma melhora do TG em apenas 20,69% dos pacientes e uma 

piora expressiva em 79,31%. 



  77

 

 

Figura 36 - Comparação da evolução dos pacientes com relação à melhora e à piora dos 

níveis de TG da primeira para segunda avaliação e da segunda para terceira  atendidos no 

Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 2006 à junho de 

2007. N= 58 

 

Como mostrado na figura 37, a maioria dos pacientes, 54,76%, obteve uma 

melhora no parâmetro TG, enquanto que 45,24% pioraram. 

 

Figura 37 - Estado geral da condição dos pacientes frente ao parâmetro TG atendidos no 

Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 

2007. N= 58 
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A figura 38 mostra que, na primeira avaliação, início da AF, apenas 12,87% dos 

pacientes apresentaram nível desejável de HDL-c (>60 mg/dL) e 87, 13%, nível alterado 

(<40mg/dL). Na segunda avaliação, após três meses de AF, 41,66% dos pacientes passaram a 

apresentar valor desejável, e 58,33%, não desejável, ou seja, houve melhora expressiva na 

quantidade de pacientes que atingiu a normalidade para o parâmetro HDL-c. Já na terceira 

avaliação, após seis meses de AF, 18,96% dos pacientes obtiveram nível desejável para HDL-

c, menor que a porcentagem da segunda avaliação, porém ainda maior em relação à primeira. 

O nível alterado de HDL-c chegou a contemplar 81,03% dos pacientes, uma porcentagem 

maior do que a segunda avaliação, porém menor com relação à primeira.  

 

Figura 38 - Distribuição da porcentagem dos pacientes segundo valores de referência dos 

níveis de HDL-c no início (primeira avaliação), após três meses de AF (segunda avaliação) e 

após seis meses (terceira avaliação) atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças 

Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 

 

A figura 39 demonstra que, da primeira para segunda avaliação, 73,62% dos 

pacientes sofreram melhora dos níveis de HDL-c, enquanto que apenas 26,38% pioraram. Da 

segunda para terceira, houve uma melhora do HDL-c em 32,76% dos pacientes e piora em 

67,24%. 
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Figura 39 - Comparação da evolução dos pacientes com relação à melhora e à piora dos 

níveis de HDL-c da primeira para segunda avaliação e da segunda para terceira atendidos no 

Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 

2007. N= 58 

 

De modo geral, como mostra a figura 40, 67,29% dos pacientes obtiveram um 

melhora no parâmetro HDL-c, enquanto que apenas 32,71% pioraram. 

 

Figura 40 - Estado geral da condição dos pacientes frente ao parâmetro HDL-c no início 

(primeira avaliação), após três meses de AF (segunda avaliação) e após seis meses (terceira 

avaliação) atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, 

junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 
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Observou-se, na figura 41, que 90,10% dos pacientes apresentaram dislipidemia 

no início da AF, enquanto que apenas 9,90% eram normais quanto a essa alteração. 

 

Figura 41 - Distribuição dos pacientes com relação à presença de dislipidemias no início da 

AF atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 

2006 a junho de 2007. N= 58 

 

Observou-se, na figura 42, que 64,29% dos pacientes apresentaram dislipidemia 

após três meses de AF, enquanto que apenas 35,71% eram normais quanto a essa alteração. 
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Figura 42 - Distribuição dos pacientes com relação à presenca de dislipidemias após três 

meses de AF atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, 

junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 

 

Observou-se, na figura 43, que 81,04% dos pacientes apresentaram dislipidemia 

após seis meses de AF, enquanto que apenas 18,96% eram normais quanto a essa alteração. 
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Figura 43 -  Distribuição dos pacientes com relação à presença de dislipidemias após seis 

meses de AF atendidos no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, 

junho de 2006 a junho de 2007. N= 58 

A Figura 44 mostra, no início da AF, a presença de HDL baixo em 96,70% dos 

pacientes diabéticos e hipercolesterolemia isolada em 1,10% dos pacientes. Apresentaram-se 

normais quanto a essas alteração 2,20% dos pacientes.. 

 

Figura 44 - Distribuição do percentual de pacientes quanto à classificação das dislipidemias 

em HDL baixo e hipercolesterolemia isolada no inicio da AF. N= 58  
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A Figura 45 mostra, após três meses de AF, a presença de HDL baixo em 92,60% 

dos pacientes diabéticos e hipercolesterolemia isolada em 4,10% dos pacientes. 

Apresentaram-se normais quanto a essas alterações 5,55% dos pacientes. 

 

Figura 45 - Distribuição do percentual de pacientes quanto à classificação das dislipidemias 

em HDL baixo e hipercolesterolemia isolada após três meses de AF. N= 58 

Verificou-se, na figura 46, que, dos pacientes que apresentaram nível de glicemia de 

jejum normal após três meses de AF, 31,25% tiveram hemoglobina glicada normal e 68,75%, 

alterada. Já com relação aos pacientes com glicemia de jejum alterada, 36,76% apresentaram 

hemoglobina glicada normal, e 63,24%, alterada. 

 

Figura 46 - Distribuição dos pacientes com relação à alteração de glicemia e hemoglobina 

glicada após três meses de AF. N= 58 



  84

A figura 47 mostra que, dos pacientes que apresentaram nível de glicemia de jejum 

normal após seis meses de AF, 37,50% tiveram hemoglobina glicada normal e 62,50% 

alterada. Já com relação aos pacientes com glicemia alterada, 38,00% apresentaram 

hemoglobina glicada normal e, 62,00%, alterada. 

 

Figura 47 - Distribuição dos pacientes com relação à alteração de glicemia de jejum e 

hemoglobina glicada após seis meses de AF. N= 58 

 

4.5 Atenção Farmacêutica 

 

Durante o acompanhamento farmacoterapêutico da população estudada, foram 

identificados noventa e oito PRM, que foram classificados quanto à necessidade, à efetividade 

e à segurança (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Total de PRM identificados nos pacientes diabéticos, de acordo com a 

classificação do segundo consenso dos problemas relacionados com medicamentos, 2002. 

Categorias dos PRM Tipo de problema relacionado 

com o medicamento 

 

N 

Necessidade PRM 2 5 

Necessidade PRM 1 26 

Efetividade PRM 3 6 

Efetividade PRM 4 4 

Segurança PRM 6 10 

Segurança PRM 5 47 

Total  98 

Fonte: Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. 

A figura 48 apresenta que o PRM mais envolvido no cotidiano dos pacientes 

(48%) está relacionado à segurança (tipo 5), mais especificamente ao efeito indesejado não 

dependente da quantidade do medicamento administrada, ou seja, aos casos em que o 

problema não teve relação com o mecanismo de ação do medicamento ou àqueles em que o 

medicamento não chegou a ser efetivo e já se apresentou inseguro. Tem-se, como exemplo, a 

sensação de tontura, após administração de diabinese, ou de enjôo, após administração de 

metformina. Observou-se PRM do tipo 6 em 10,2 % dos pacientes, também relacionado à 

segurança, porém aqui o efeito depende da quantidade de medicamento administrada, ou seja, 

o paciente ultrapassa a dose recomendada. Em seguida, constatou-se PRM relacionado à 

necessidade (tipo 1) em 5,1% dos pacientes, em que o paciente apresenta um problema de 

saúde e não está utilizando o medicamento de que necessita. Outro PRM citado foi o 

relacionado à falta de efetividade (tipo 3), em 6,1% dos pacientes, em que não há dependência 

da dose (não quantitativo). Verificaram-se, também com menor freqüência, os PRM do tipo 2 

(5,1%) e 4 ( 4,1% ) relacionados, respectivamente, à administração de um medicamento 

desnecessário e à falta de efetividade, provavelmente devido a um problema de quantidade de 

medicamento em algum momento da evolução do paciente, como dose baixa, interações com 

outros medicamentos, etc. 



  86

 

Figura 48 - Distribuição da incidência dos tipos de PRM dos pacientes diabéticos atendidos 

no Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho 

de 2007. 

As intervenções farmacêuticas foram realizadas com o objetivo de resolver PRM 

que o paciente apresentou no decorrer do tratamento, e levaram-se em consideração os 

problemas de saúde que mais preocupavam o paciente e as prioridades possíveis, visualizadas 

pelo farmacêutico. A forma de intervenção mais praticada foi a do tipo farmacêutico-paciente, 

compreendendo 90,3% do total. Como exemplo desse tipo de intervenção, cita-se o estímulo à 

prática de atividade física, alimentação no intervalo de 3 horas, dieta balanceada, hábito de 

utilização do azeite de oliva, dentre outros. Dessas intervenções, 50% foram aceitas e 40,3% 

não aceitas. As Intervenções farmacêutico-médico-pacientes corresponderam a 16% das 

intervenções, sendo aceitas 9,7% ,e não aceitas 1,4%. Mudanças de classe de medicamentos, 

alteração do horário de administração dos medicamentos, bem como solicitação de exames 

para os pacientes e informações sobre o seu estado de saúde atual com o objetivo de mudança 

de conduta foram às intervenções farmacêutico-médico-pacientes mais observadas (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Formas de Intervenção farmacêutica aplicadas aos pacientes diabéticos, segundo 

manual de acompanhamento farmacoterapêutico. Método Dáder, 2004 

 

Formas de Intervenção Farmacêutica 

Aceita 

  N                     %  

Não Aceita                 Total             

  N            %             N         % 

Intervenção farmacêutico-paciente verbal  

 

Intervenção farmacêutico-médico-paciente verbal 

  72               50 

        

  14               9,7 

 

  58         40,3            130     90,3  

 

 

   2          1,4              16        1,1 

Total   86                59,7                  60                                       41,7 

Fonte: Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, junho de 2006 a junho de 2007. 
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5 DISCUSSÃO  

5.1 Aspectos Sócio-Demográficos 

Em relação ao gênero, observou-se a existência de uma quantidade maior de mulheres 

atendidas. O mesmo se observou no estudo de prevalência e desigualdade de diabetes mellitus 

auto-referido no município de São Paulo. (GOLDENBERG, 1996). Esse evento, 

provavelmente, deve-se ao fato de as mulheres cuidarem mais de si que os homens e, 

historicamente, serem as responsáveis pelo cuidado com a saúde de suas famílias. Portanto, 

estão mais atentas à presença da sintomatologia das doenças e costumam procurar assistência 

médica precocemente (TEZOQUIPA; MONREAL; SANTIAGO, 2001).  

A influência da idade na prevalência de Diabetes mellitus e na tolerância à glicose 

diminuída foi bem evidenciada pelo Estudo Multicêntrico sobre a Prevalência do Diabetes no 

Brasil, no qual se observou variação de prevalência de 2,7%, para a faixa etária de 30-59 

anos, a 17,4%, para a de 60-69 anos, ou seja, aumento de 6,4 vezes (DIRETRIZES DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006). Esses dados contrapõem-se aos do 

presente estudo, uma vez que a maior prevalência dos pacientes diabéticos encontrava-se na 

faixa de 50 a 59 anos, seguida pelos grupos de 60 a 69 anos e de 40 a 49 anos. 

 Conforme apresentadas nos gráficos de Hux e Tang (2003) apud Pereira (2006), as 

taxas de incidência de diabetes aumentam com a idade e, geralmente, são maiores nos homens 

do que nas mulheres. No entanto, globalmente, a prevalência de diabetes é igual para homens 

e mulheres, tornando-se maior entre as mulheres em idades mais avançadas devido ao efeito 

combinado do grande número de mulheres nessas idades, que supera o dos homens (WILD et 

al., 2004).  

  Estudos de Ratnakant, Ochs e Salomon (2003), revelam que os níveis glicêmicos 

tendem a se elevar com o progredir da idade, chegando a aumentar de 1 a 2 mg/dL a cada 

década. Dados publicados em trabalhos realizados no Brasil mostram que as taxas de 

mortalidade por DM/100 mil habitantes apresentam acentuado aumento com o progredir da 

idade, variando de 0,58, para a faixa etária de 0-29 anos, até 181,1, para a de 60 anos ou mais, 

ou seja, um gradiente superior a 300 vezes (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2006).  

 O grau de escolaridade formal parece ser fator determinante nas complicações 

diabéticas, uma vez que as taxas de prevalência foram mais acentuadas em analfabetos e 
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pacientes com ensino fundamental incompleto e menores em pessoas com nível superior.  Os 

dados mostram que o conhecimento da doença e de seus fatores de risco pode influenciar em 

sua história natural através de medidas preventivas e terapêuticas.  

O baixo grau de instrução observado no presente estudo relaciona-se ao conhecimento 

insuficiente e ao precário acesso às informações sobre saúde, devido ao comprometimento das 

habilidades de leitura, escrita, compreensão ou mesmo fala. Pessoas com esse nível de 

escolaridade parecem, também, não valorizar as ações preventivas de doenças e, 

habitualmente, retardam a procura de assistência médica, o que repercute, com grande 

impacto, em maior demanda de recursos financeiros destinados à assistência à saúde da 

população (PACE et al., 2006).  

A literatura mostra que a cultura influencia o agravamento do estado de saúde do 

paciente diabético, e fatores como alimentação não balanceada, sedentarismo e depressão 

exercem papel fundamental nas complicações diabéticas (BROWN et al., 2004; GOLDNEY 

et al., 2004). Um estudo realizado na universidade de Adelaide, Austrália, revelou que a 

prevalência de depressão na população de indivíduos diabéticos foi de 24%, comparada com 

17% na população não diabética (GOLDNEY et al., 2004).  

Observou-se, também, a existência de uma relação do baixo nível de escolaridade com 

o baixo nível sócio-econômico, uma vez que a renda referida pela maioria dos entrevistados 

foi de até 3 salários mínimos (salário mínimo R$ 350,00 – outubro 2006), com 45,5% dos 

pacientes apresentando a ocupação enquadrada na categoria de empregado. Mesmo com 

situação econômica comprometida, 21% dos pacientes possuíam entre 6 e 16 filhos. 91,1% 

dos pacientes residiam com suas famílias, sendo o número de moradores por domicílio, 

contando com o próprio paciente, de até 3 moradores  (45,5%).  

Com relação à autopercepção da saúde, a maioria dos pacientes a classifica como boa, 

e isso é considerado importante porque eleva a auto-estima e, com isso, o estímulo para 

melhorar os cuidados com a saúde. Aqueles que se consideram satisfeitos e saudáveis 

apresentam como justificativas o controle adequado da doença e a capacidade de trabalhar e 

exercer normalmente outras atividades. Observa-se, nesse âmbito, que a qualidade de vida 

pode ser influenciada pela percepção que um indivíduo tem sobre seu estado de saúde 

(SOUZA et al., 1997).  
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Sabe-se que a família e os amigos influenciam no controle da doença quanto ao 

seguimento do tratamento, da dieta e na participação em um programa regular de exercícios. 

Um estudo demonstrou que as pessoas com diabetes mellitus que tiveram apoio adequado de 

amigos e familiares aderiram melhor às condutas de autocuidado. Os autores ainda relatam 

que avaliar os meios de apoio do paciente pode ajudar a identificar as suas necessidades de 

assistência, no propósito de evitar as complicações de longo prazo (PACE, 2003).  

Na tabela de distribuição do comportamento dos pacientes diabéticos frente ao 

cuidado com a saúde, observou-se que 9% relataram possuir parentes responsáveis por 

cuidarem dos horários de administração dos seus medicamentos. Quanto à medicação, 38,6% 

dos indivíduos do estudo afirmaram praticar a automedicação, e 17,8%, indicar medicamentos 

a outras pessoas.  

A utilização de conhecimentos científicos na área da saúde, através dos canais de 

comunicação entre os profissionais de saúde e os pacientes, pode facilitar a adoção de 

medidas preventivas e de participação em tomadas de decisões tanto individuais quanto 

coletivas ou constituir-se um obstáculo, quando não bem aproveitada. O automedicar-se é 

problema antigo, capaz de alcançar grandes proporções e repercussões, e exige um longo e 

difícil trabalho por parte dos profissionais de saúde, no sentido de orientar e oferecer melhor 

qualidade de vida aos usuários. A capacidade de um paciente, instruído ou não, auto-

administrar corretamente um fármaco é mínima, consolidando um hábito prejudicial à saúde, 

além de dispendioso. (PENNA, 2004; ARRAIS, 1997). Entre diabéticos, exige-se ainda maior 

cuidado com a automedicação, por serem, geralmente, pacientes mais idosos, sujeitos a 

leituras equivocadas dos rótulos e bulas, além de estarem mais expostos a indicações de 

pessoas não instruídas na área. Não se deve esquecer, também, que muitos fármacos possuem 

açúcares em sua composição. Fatores econômicos, políticos e culturais têm contribuído para o 

crescimento e difusão da automedicação no mundo, tornando-a um problema de saúde 

pública. Mais disponibilidade de produtos no mercado gera maior familiaridade do usuário 

leigo com os medicamentos (LOIOLA et al., 2002).  

 

5.2 Diagnóstico e Tratamento 

O diagnóstico de diabetes pode levar anos e somente ser realizado no momento da 

detecção de complicação da doença, como neuropatia periférica, oftalmopatia, necrose, 

impotência sexual ou evento cárdio/cerebrovascular. Quando o diabetes tipo II é 

diagnosticado, aproximadamente metade das pessoas já desenvolveu as complicações clínicas 
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e laboratoriais da doença. Isso deve-se ao fato de a hiperglicemia se desenvolver de forma 

gradual e, no estágio inicial, ser assintomática (LYRA; CAVALCANTE, 2006). No caso dos 

pacientes do estudo, uma grande parcela da população apresenta diagnóstico de diabetes entre 

2 e 4 anos  atrás (34%).  

Os principais sinais e sintomas relatados pelos pacientes diabéticos durante a primeira 

visita foram: visão turva, parestesia nos membros inferiores e polidipsia. Os dados são 

semelhantes quando comparado ao estudo desenvolvido no Ambulatório de Endocrinologia e 

Metabologia do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

Considera-se importante o reconhecimento dos sinais e sintomas da doença e do diagnostico 

precoce (PACE et al., 2006). Em outro estudo, os principais sintomas associados ao DM tipo 

II recém-diagnosticado foram dores nos membros inferiores, seguido de respiração 

dificultada, alterações visuais e polidipsia (WHO, 2003). 

 
5.3 Fatores de Risco 

Quanto aos fatores de risco, os problemas cardiovasculares, encontrados em 54,5% da 

amostra, portadora de hipertensão, refletem o efeito da disfunção endotelial, uma das 

complicações do diabetes. Indivíduos com DM, mesmo sem doença aterosclerótica 

estabelecida, têm um risco elevado de desenvolver eventos vasculares no futuro. Estima-se 

em torno de 20% a taxa de desenvolvimento de evento cardíaco em um período de 7 anos em 

pacientes diabéticos sem doença cardiovascular prévia (FURTADO; POLANCZYK, 2007). 

Os pacientes hipertensos que apresentam diabetes têm maior risco de sofrer infarto, AVC, 

angina e amputação que os hipertensos sem diabetes (LYRA; CAVALCANTE, 2006). 

Gomes (2004) apud Pereira (2006), sugere, no contexto da epidemiologia do diabetes, 

uma análise mais detalhada para o fato de que a grande maioria dos pacientes com diagnóstico 

de diabetes já é portadora de hipertensão arterial. Ainda, segundo o autor, é observado que 

entre os diabéticos a prevalência da hipertensão arterial é de 1,5 a 2 vezes maior do que entre 

os não-diabéticos. Passos et al. (2005), em um estudo sobre a prevalência e os fatores 

associados ao diabetes tipo II em um município do estado de Minas Gerais, mostrou que 

hipertensão e diagnóstico prévio de infarto do miocárdio apresentavam-se principalmente em 

indivíduos com níveis elevados de glicose. Lourenço (2004) apud Pereira (2006), acredita que 

a probabilidade de um indivíduo tornar-se diabético aumenta devido à interação entre fatores 

genéticos, alterações relacionadas à idade e fatores ligados ao estilo de vida, como obesidade, 
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sedentarismo, e dietas ricas em gorduras saturadas e pobres em carboidratos complexos. 

 Sartorelli e Franco (2003), em um estudo sobre a tendência do Diabetes mellitus no 

Brasil, mostraram que as modificações no consumo alimentar da população brasileira, 

relativas à baixa freqüência de alimentos ricos em fibras e ao aumento da proporção de 

gorduras saturadas e açúcares da dieta, associadas a um estilo de vida sedentário, compõem 

um dos principais fatores etiológicos da obesidade, diabetes tipo II e outras doenças crônico-

degenerativas.  

O tabagismo não se mostrou fator de risco, vez que 40,6% era fumante, contra 59,4% 

não fumantes. O etilismo seguiu o mesmo padrão, revelando que 83,2% da amostra eram de 

não alcoolistas. Orientações quanto aos hábitos saudáveis foram passados para os pacientes. 

Informou-se, por exemplo, que a ingestão de álcool deve ser associada ao consumo 

simultâneo de alimentos, para evitar o aparecimento de hipoglicemia, e que não devia 

ultrapassar um drinque para a mulher e dois drinques para o homem por dia, pois a ingestão 

além de 720ml de cerveja ou 240ml de vinho ou 60ml de bebida destilada para o homem, e 

metade para a mulher, poderia alterar a glicemia desses pacientes (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE NEFROLOGIA, 2005). Farmacêuticos comunitários têm alcançado papel de destaque em 

cidades como Texas e Carolina do Norte, nos Estados Unidos, através da participação ativa 

em programas para o abandono do tabagismo dentro de ambulatórios e farmácias 

(WILLIAMS; NEWSOM; BROCK, 2000). Revisões de literatura reforçam os riscos 

epidemiológicos do fumante diabético para mortalidade, morbidade e incidência de 

complicações, enfatizando a eficácia e o custo-benefício de diferentes abordagens e 

estratégias para diminuir e/ou cessar o hábito tabagista (HAIRE-JOSHU; GLASGOW; 

TIBBS, 1999).   

Observou-se que a maioria dos pacientes não realiza nenhum tipo de atividade física 

(63,3%). Uma possível explicação seria a sensação de fraqueza e o medo do mal-estar 

decorrentes das crises de hipoglicemia, essa última provocada pela falta de alimentação 

adequada nos horários corretos. Existe uma necessidade de se trabalhar o entendimento dos 

pacientes sobre a atividade física, para que possam compreender que o exercício físico regula 

e melhora o controle glicêmico, o perfil lipídico, diminui a pressão arterial, reduz os fatores 

de riscos cardiovasculares e pode prevenir diabetes em indivíduos de alto risco. Na ausência 

de contra-indicações, deve ser encorajada a prática de exercício de resistência três vezes por 
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semana, nos principais grupos musculares (FURTADO; POLANCZYK, 2007; MONELA-

FERNANDES, 2005).  

Conforme o relatório sobre saúde no mundo elaborado em 2002 pela Organização 

Mundial da Saúde, a falta de atividade física causa, por ano, 1,9 milhão de mortes no mundo. 

Esse mesmo relatório aponta o sedentarismo como responsável por aproximadamente 16% 

dos casos de diabetes (MONELA-FERNANDES et al., 2005). O treinamento físico gera uma 

série de adaptações fisiológicas em nível metabólico, neuromuscular, cardiovascular, 

respiratório, endócrino e gastrointestinal. Os benefícios cardiovasculares, metabólicos e 

autonômicos após o exercício físico agudo e crônico têm levado muitos investigadores a 

indicá-lo como uma conduta não farmacológica importante no tratamento de diferentes 

patologias como o diabetes, a hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca. Além disso, 

estudos epidemiológicos têm demonstrado que o sedentarismo é um grande fator de risco para 

o desenvolvimento da hipertensão e do DM2. 

 Uma sessão de atividade física, de forma similar à ação da insulina, aumenta a 

sensibilidade e a captação de glicose pelo músculo esquelético, o que provavelmente se deve à 

translocação dos transportadores de glicose (GLUT 4) para a membrana plasmática muscular. 

Isso contribui para a diminuição da resistência periférica à insulina e da intolerância à glicose 

do DM tipo II . Além disso, se considerarmos que muitos pacientes diabéticos têm 

hipertensão arterial associada, o efeito hipotensor agudo ou crônico da atividade física é mais 

um benefício fisiológico importante no tratamento dessas patologias (HARTHMANN; 

MANFROI, 2007). 

Uma modificação qualitativa importante no perfil lipídico induzida pelo exercício tem 

sido evidenciada por alguns estudos. Os níveis de colesterol total geralmente não se 

modificam de forma significativa, porém uma mudança no LDL-c, caracterizada por redução 

na concentração das partículas pequenas e densas, as mais aterogênicas, tem sido observada. 

Verifica-se, também, aumento quantitativo do HDL-c, predominantemente da subfração 

HDL-2, considerada mais protetora do que a HDL-3. Um desses estudos comparou os níveis 

de aptidão física com as subfrações de LDL-c e HDL-c colesterol em 125 jovens saudáveis de 

18 a 35 anos, sendo observadas concentrações mais baixas de LDL e concentrações mais 

elevadas de HDL colesterol e da subfração HDL-2 nos indivíduos com VO2 máx > 50 

ml/kg/min (PRADO; DANTAS, 2002).   
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 Paralelamente à dieta e aos medicamentos, o exercício físico representa um dos 

alicerces no tratamento do diabetes já estabelecido. Constitui, também, componente 

fundamental na prevenção do diabetes tipo II. Em publicação recente, 58 pacientes diabéticos 

tipo II foram randomizados para 2 grupos: intervenção (6 meses de intensa modificação do 

estilo de vida, incluindo programa de exercícios) e controle (recomendações usuais). Após 6 

meses, o grupo intervenção apresentou melhor controle glicêmico e diminuição significativa 

da progressão do espessamento médio-intimal carotídeo (RAMOS, 2006). 

 

5.4  Monitorização dos Parâmetros Bioquímicos 

A determinação de hemoglobina glicada foi realizada após o acompanhamento de 

três meses, levando em consideração as intervenções realizadas. Um estudo prospectivo de 

análises epidemiológicas em diabetes refere que a redução de 0,5% da hemoglobina glicada 

corresponde à diminuição em 7% do risco de infarto do miocárdio e à redução em 12% do 

risco de infarto em geral, o que reforça a associação da glicemia às complicações micro e 

macrovasculares em pacientes diabéticos tipo II (STEVENS et al., 2001). 

A estratégia de prevenção das complicações crônicas do diabetes baseia-se no controle 

rígido da hiperglicemia. É consenso a necessidade de manutenção de um controle glicêmico 

satisfatório em todos os pacientes, isto é, um grau de controle que previna a sintomatologia 

aguda e crônica atribuída à hiperglicemia e à hipoglicemia. A dosagem da glicose no sangue 

não constitui parâmetro eficiente para avaliação do controle da glicemia durante um 

intervalo de tempo prolongado. Nesse sentido, a dosagem da hemoglobina glicada (HbA1c) 

tem papel fundamental na monitorização do controle glicêmico em pacientes diabéticos, 

pois fornece informações acerca do índice retrospectivo da glicose plasmática. A grande 

vantagem da HbA1c está no fato de não sofrer grandes flutuações, como na dosagem da 

glicose plasmática, bem como estar diretamente relacionada ao risco de complicações em 

pacientes com DM tipos I e II (BEM; KUNDE, 2006). Por outro lado, os testes de glicemia 

refletem o nível de glicose sanguínea instantânea, no exato momento da realização do teste. 

Para uma avaliação mais global e mais clinicamente fundamentada do controle glicêmico, 

ambos os métodos são importantes, uma vez que as informações que fornecem se 

complementam (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006).  

Com relação ao presente estudo, os níveis glicêmicos em 3,97% dos pacientes na 

primeira avaliação apresentaram valores desejáveis de glicose (70 – 99 mg/dL), enquanto que 
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96,03% estavam fora do limite de normalidade (acima de 100 mg/dL). Após 3 meses de AF, a 

porcentagem de pacientes com valores desejáveis de glicose aumentou para 19,05%, havendo 

uma diminuição da porcentagem dos pacientes com glicose alterada (80,95%). Na terceira 

avaliação, depois de seis meses de AF, verificou-se uma diminuição da porcentagem dos 

pacientes com valores desejáveis de glicose (13,79%), porém essa porcentagem ainda era 

superior quando comparada à porcentagem de pacientes da primeira avaliação. A melhora dos 

parâmetros glicêmicos no decorrer do estudo mostra que a influência do acompanhamento e 

da atenção ao paciente pela equipe multidisciplinar foi eficaz, uma vez que o medicamento já 

vinha sendo administrado desde o primeiro momento de avaliação, quando os níveis 

glicêmicos encontrados não foram satisfatórios. A abordagem integral ao paciente diabético 

inclui não só a farmacoterapia, mas, também, a atenção integral aos doentes, a identificação 

precoce de fatores de risco e a modificação do estilo de vida. Nisso consiste o desafio do país 

para os próximos anos e no enfrentamento das doenças crônico-degenerativas, de modo a 

prevenir o desencadear de processos patológicos muitos anos depois (BRASIL, 2001). Dessa 

forma, o profissional farmacêutico redefine seu papel no sistema de tratamento de saúde e 

trabalha focalizando o paciente, auxiliando-o na obtenção de melhores resultados em saúde 

através da prática da Atenção Farmacêutica. Para atingir controle metabólico adequado, o 

paciente deve ter noção de nutrição, da ação e benefícios da atividade física sobre os níveis de 

glicose sangüínea e conhecimento sobre a ação dos medicamentos que utiliza. Todos esses 

fatores contribuem para a melhora do quadro do paciente, e isso precisa ser divulgado de 

forma clara e objetiva pelo profissional.  

Percebeu-se que, da primeira para segunda avaliação, 59,52 % dos pacientes sofreram 

uma melhora dos níveis glicêmicos, enquanto que apenas 40,48% pioraram. Da segunda para 

terceira, houve uma melhora dos níveis glicêmicos em 51,72% dos pacientes e uma piora em 

48,27%. De modo geral, houve equilíbrio entre melhora e piora entre a segunda e terceira 

avaliações, e o estado geral com relação aos níveis glicêmicos dos pacientes após seis meses 

de Atenção Farmacêutica foi nitidamente melhor na maioria dos pacientes (53,47%).  

Na segunda avaliação (após três meses de AF), dos pacientes que tiveram glicemia 

normal, 68,75% apresentaram hemoglobina glicada alterada. 31,25% dos pacientes se 

mantiveram com glicemia bem controlada, uma vez que apresentaram níveis de hemoglobina 

glicada também normal.  Dos pacientes com glicemia alterada, 63,24% apresentaram níveis 

alterados de hemoglobina glicada ,e 36,76%, níveis normais.  
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Na terceira avaliação (após seis meses de AF), dos pacientes que tinham glicemia 

normal, 62,50% apresentaram hemoglobina glicada alterada, e 37,50% dos pacientes se 

mantiveram com glicemia bem controlada, uma vez que apresentaram níveis de hemoglobina 

glicada também normal.  Dos pacientes com glicemia alterada, 62% apresentaram níveis 

alterados de hemoglobina glicada, e 38%, níveis normais.  Os valores demonstram que existiu 

uma correlação equilibrada entre os níveis de hemoglobina glicada e os níveis de glicemia 

após a AF, o que indica que os indivíduos passaram a apresentar uma melhora do controle da 

glicemia e, com isso, uma maior controle da doença, pois  31,25% dos pacientes apresentaram 

um bom controle glicêmico na segunda avaliação e, na terceira, a essa porcentagem aumentou 

para 37,50%. O aumento do número de pacientes com glicemia alterada e hemoglobina 

glicada normal da segunda para terceira avaliação deveu-se principalmente a valores pontuais 

elevados de glicose em jejum, indicando um bom controle glicêmico com provável 

alimentação irregular na véspera da realização do exame. A melhora dos resultados não foi 

mensurada em nível de significância estatística, no entanto, foi percebida que com a prática da 

AF podem-se obter resultados clinicamente satisfatórios. 

A hemoglobina glicada deve ser medida rotineiramente em todos os pacientes com 

DM para documentar o grau do controle glicêmico, e as metas de tratamento devem ser 

baseadas em resultados de estudos clínicos prospectivos e randomizados, como o DCCT e o 

UKPDS. Esses estudos mostram a relação entre o controle glicêmico, quantificado por 

determinações seriadas de hemoglobina glicada, e os riscos de desenvolvimento e progressão 

das complicações crônicas do DM (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2006).  

Pacientes com diabetes são freqüentemente portadores de uma série de fatores de risco 

para as doenças aterotrombóticas, entre as quais a dislipidemia provavelmente exerce o papel 

mais importante. O distúrbio de lípides mais comum em diabetes tipo II é a 

hipertrigliceridemia (TG), baixos níveis de colesterol-HDL e concentrações normais de 

colesterol-LDL. Entretanto, com a hipertrigliceridemia crônica, há maior oxidação e glicação 

das partículas de LDL-c, acumulando partículas densas, aumentando sua aterogenicidade 

(FURTADO; POLANCZYK, 2007; TORRE, 2005).  

Em um estudo coorte canadense que acompanhou 2.473 pacientes com diabetes, 

encontrou-se uma prevalência de dislipidemia de 55% em pacientes com 2 anos de doença, e 

essa proporção aumentou para 66% após 15 anos (HARRIS et al., 2005).  No presente estudo, 
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verificou-se a prevalência de dislipidemia de 90,10% nos pacientes na fase do inicio da 

Atenção Farmacêutica (primeira avaliação), diminuindo para 64,29% na segunda avaliação, 

ou seja, após três meses de AF, e aumentando novamente para 81,04% na terceira avaliação, 

após seis meses de AF, continuando ainda menor com relação aos valores da primeira 

avaliação. Diante do exposto, observou-se que o farmacêutico tornou-se importante, 

principalmente entre a primeira e segunda avaliações, pelo fato de estar participando 

efetivamente do processo de comunicação, orientando e contribuindo, assim, para adesão 

terapêutica de cada paciente.  

Com relação ao aumento da dislipidemia entre a segunda e terceira avaliações, pode-se 

atribuí-lo ao conhecimento, por parte dos pacientes, da melhora significativa do perfil lipídico 

entre a primeira e a segunda avaliação, levando-os a relaxarem quanto à alimentação, no 

sentido de extrapolar na ingesta de alimentos ricos em gordura, e à diminuição da atividade 

física. Porém, como já citado, a quantidade de pacientes com dislipidemia na terceira 

avaliação diminuiu quando comparada à primeira, o que sugere a manutenção da AF aos 

pacientes durante todo o período do acompanhamento médico. 

As dislipidemias primárias ou sem causa aparente podem ser classificadas 

genotipicamente ou fenotipicamente através de análises bioquímicas. Na classificação 

genotípica, as dislipidemias dividem-se em monogênicas, causadas por mutação em um só 

gene, e poligênicas, causadas por associações de múltiplas mutações que, isoladamente, não 

teriam grande repercussão.  

A classificação fenotípica ou bioquímica considera os valores do CT, LDL-c, TG, 

HDL-c e compreende quatro tipos principais bem definidos. O primeiro tipo, a 

hipercolesterolemia isolada, é caracterizado por elevação isolada do LDL-c (maior ou igual a 

160mg/dL). O segundo, hipertrigliceridemia isolada, é caracterizado por elevação isolada dos 

TG (maior ou igual a 150mg/dL), que reflete o aumento do volume de partículas ricas em TG 

como VLDL, LDL e quilomícrons. Como citado, a estimativa do volume das lipoproteínas 

aterogênicas de LDL-c torna-se menos precisa à medida que aumentam os níveis plasmáticos 

de lipoproteínas ricas em TG. Portanto, conforme referido, o valor do não HDL-c pode ser 

usado como indicador de diagnóstico e meta terapêutica nestas situações. O terceiro tipo 

corresponde à hiperlipidemia mista, com valores aumentados de ambos LDL-c (maior ou 

igual a 160mg/dL) e TG (maior ou igual a 150mg/dL). Nesses indivíduos, pode-se também 

utilizar o não HDL-c como indicador e meta terapêutica. Nos casos com TG maior ou igual a 
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400mg/dL, quando o cálculo do LDL-c pela formula de Friedewald for inadequado, 

considerar-se-á hiperlipidemia mista se o CT for maior ou igual a 200mg/dL. O quarto tipo, 

HDL-C baixo, ocorre quando há a redução do HLD-C (homens < 40mg/dL e mulheres < 

50mg/dL) isolada ou associada ao aumento de LDL-C ou de TG (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007). 

 No presente estudo, observou-se que, no inicio da AF, os níveis de HDL estavam 

diminuídos em 96,70% dos pacientes, havia hipercolesterolemia isolada em 1,10%, e somente 

2,20% não apresentaram dislipidemia.  Após três meses de AF, a porcentagem de pacientes 

diabéticos com HDL-c baixo diminuiu para 92,60%; a hipercolesterolemia isolada aumentou 

para 4,10% e aumentou, também, a porcentagem de pacientes com lipídios normais (5,55%). 

Como citado no Consenso Brasileiro sobre Dislipidemia, todos os pacientes com dislipidemia 

isolada e aqueles com risco cardiovascular aumentado devem ser orientados para a instituição 

de medidas não-farmacológicas relacionadas à mudança do estilo de vida (MEV). Estudos 

observacionais sugerem que pacientes que têm dietas saudáveis e atividade física 

sistemática apresentam menor perspectiva para eventos cardiovasculares. Perda de peso e 

incremento de exercícios físicos levarão à redução de triglicerídeos e à elevação do HDL-c, 

além de reduzir o LDL-c em 15-25mg/dL (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2006).    

No estudo, foi detectado que os níveis de colesterol total e LDL-c foram ótimos na 

primeira avaliação, aumentando o percentual de pacientes com esse perfil na segunda e 

diminuindo na terceira, mostrando que, da primeira para segunda avaliação, os pacientes 

sofreram uma melhora dos níveis de colesterol total e LDL-C, e, da segunda para terceira, 

houve uma piora. Pode-se atribuir tal piora ao fato de os pacientes, após receberem a 

explicação da farmacêutica sobre a melhora do nível de colesterol, assim como a de outros 

parâmetros de monitorização do perfil lipídico, tenham-se descuidado mais com a saúde, 

diminuindo a atenção à atividade física e à dieta apropriada. Esse é um ponto interessante a 

ser abordado: a questão do possível viés causado pelo esclarecimento das informações 

clínicas para os pacientes. É sabido que é direito do paciente obter todas as informações sobre 

sua saúde, no entanto, questiona-se até que ponto essas informações podem influenciar 

negativamente no sucesso da sua terapia. A polêmica gira em torno da real necessidade de o 

paciente receber determinadas informações... Será que ele está preparado? Onde e como 

determinada informação colaboraria no progresso do paciente?  Vale salientar, então, que 
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deve existir o bom senso por parte dos profissionais de saúde no aspecto de contemplar todas 

as formas de cuidado e visar a uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes.  

No que se refere ao estado geral dos pacientes após seis meses de Atenção 

Farmacêutica com relação ao nível de colesterol total e LDL-c, houve redução desses 

parâmetros na maioria dos paciente (55,95%). Os estudos na área de acompanhamento 

farmacoterapêutico com monitorização dos parâmetros bioquímicos por um período de 12 

meses ainda são escassos, uma vez que se trata de trabalhos descritivos com envolvimento da 

classificação das dislipidemias e a participação ativa do farmacêutico através do serviço de 

AF.  

5.5 Atenção Farmacêutica 

Uma das mais importantes intervenções farmacêuticas realizadas nesse estudo foi a 

orientação sobre os benefícios da atividade física e da dieta no diabetes. Os pacientes do 

estudo apresentaram, em sua grande maioria, sedentarismo (63,3%) e, dessa forma, 

descontrole do perfil lipídico e da glicemia. Estudos revelam que a perda de peso em 

indivíduos obesos e com sobrepeso reduz a incidência de muitos fatores de risco para doença 

cardiovascular e melhora o controle da glicemia (FURTADO; POLANCZYK, 2007). O 

individuo que deixa de ser sedentário para ser um pouco ativo diminui em 40% (corresponde 

a 60% do ganho total) o risco de morte por doenças cardiovasculares, demonstrando que uma 

pequena mudança no comportamento pode provocar grande melhora na saúde e qualidade de 

vida (BRASIL, 2001). 

O serviço de Atenção Farmacêutica desempenhou um papel importante no incentivo 

à reeducação alimentar dos pacientes diabéticos, com objetivo de melhorar as combinações de 

nutrientes responsáveis por uma dieta alimentar balanceada e apropriada para cada paciente. 

As intervenções basearam-se no estímulo à ingestão de alimentos de origem vegetal, como 

frutas e leguminosas, óleo de oliva e óleos vegetais, como soja e canela, na substituição de 

outros óleos e manteigas. Recomendou-se, também, baixa ingesta de carne vermelha e dieta 

rica em fibras, bem como a realização de atividades físicas, sendo, a mais comum, a 

caminhada, pelo fator econômico e pela praticidade.  

Quanto à ingestão de café e chá, observou-se que 62,30% dos pacientes costumam 

tomar de 1 a 4 copos pequenos de café esporadicamente, e 58,40%, de chá. Esses parâmetros 

foram avaliados, e as intervenções foram realizadas no sentido de melhorar o uso de 
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adoçantes, ao invés de açúcar, nesses líquidos, assim como cautela na sua ingestão. A cafeína 

é uma droga amplamente utilizada, e a literatura mostra evidências de que ela tem 

conseqüências deletérias para a saúde, incluindo diabetes. Em 1967, um estudo relatou que 

beber duas xícaras de café instantâneo diminui significativamente a tolerância à glicose em 

um pequeno grupo de homens com "maturidade de reação ao diabetes”. Outro estudo mostrou 

que a forma oral da cafeína afeta o metabolismo de carboidratos em pacientes com diabetes 

tipo II quem têm decréscimos de insulina, podendo resultar em hiperglicemia, agravando no 

mau controle glicêmico (LANE et al., 2004). 

Várias orientações quanto ao uso e à preparação de chás foram necessárias, uma vez 

que o uso indevido de ingredientes fitoterápicos, ditos "naturais", dentre outros, pode 

desencadear danos à saúde. Reações adversas a medicamentos (RAM), como 

hipersensibilidade alérgica, tolerância, superdosagem relativa, efeitos colaterais, idiossincrasia 

e outras, constituem problema importante na prática do profissional da área de saúde. Essas 

reações podem ser responsáveis por aumento do tempo de permanência hospitalar e óbito, 

influenciando negativamente na qualidade de vida do paciente, aumentando custos, podendo, 

ainda, atrasar tratamentos, uma vez que podem assemelhar-se à enfermidade (ARRAIS, 2007; 

PENNA, 2004).  

Uma das interações medicamentosas mais debatidas na intervenção farmacêutica 

citada por Penna foi o uso concomitante de coagulantes e analgésicos ou antipiréticos, como a 

“aspirina”. Ambos são inibidores plaquetários e, dependendo da dosagem, podem provocar 

hemorragias graves, resultando em óbito. 

São diversas as razões pelas quais as pessoas consomem remédios sem orientação 

médica. Soma-se a dificuldade de se obter orientação médica à noção de que para se receitar 

um remédio de alta ou baixa complexidade bastam apenas 10 minutos de consulta, com um 

exame físico deficiente. Além disso, ao reaparecerem os sintomas, leigos acabam repetindo 

receitas passadas ou aplicando-as em pessoas que relatam ter sintomas similares. A falta de 

entendimento do paciente à linguagem utilizada pelo médico é outro fator contribuinte à 

utilização irracional de medicamentos. O hábito da automedicação está associado também à 

presença de sintomas leves que causem algum desconforto, associando “fármacos familiares” 

a dores passageiras e comuns. 

Realizou-se o aconselhamento quanto à busca por especialidades médicas 

complementares, exercícios de palavra-cruzada, úteis no combate ao esquecimento, dormir 

em cama, para evitar ou atenuar dores nas costas, e suspensão dos membros inferiores, com 
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intuito de estimular a circulação sanguínea e diminuir o edema. Orientou-se, ainda, quanto ao 

retorno do uso de pomadas antialérgicas após o reaparecimento de alergias, diminuição da 

ingestão de bebida alcoólica, administração da dose prescrita do medicamento com água, 

regularização da freqüência e do modo de administração dos medicamentos, além do 

incentivo à ida ao dentista, lavagem ocular após irritação, esclarecimento quanto à quantidade 

de frutas que deve ser ingerida ao dia, bem como importância de repetição de exames, quando 

necessário.  

As intervenções do tipo farmacêutico-médico-paciente foram: modificação dos 

horários dos medicamentos, suspensão e substituição da classe terapêutica, solicitação de 

consulta com o diretor do hospital e/ou enfermeira, modificação do tipo de hipoglicemiante 

oral, solicitação da prescrição de algum medicamento necessário, consentimento do uso de 

medicamento após automedicação, sugestão e divulgação das vantagens dos medicamentos 

manipulados, dentre outras.  Conforme observado, após três meses de Atenção Farmacêutica, 

28% dos pacientes alcançaram valores de hemoglobina glicada desejáveis, enquanto que 72% 

apresentaram valores alterados e, após seis meses de AF, houve um aumento da quantidade de 

pacientes com melhora desse parâmetro. Pode-se verificar que o serviço da Atenção 

farmacêutica foi útil no sentido da mudança no quadro geral de 60,34% dos pacientes 

diabéticos com relação ao parâmetro hemoglobina glicada. Esse parâmetro é importante 

porque 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 (DIRETRIZES DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2006). 

Após pesquisas na literatura sobre o tema, foi percebido que os trabalhos comumente 

encontrados fazem referências aos benefícios realizados pelos farmacêuticos envolvidos numa 

equipe de atenção à saúde do diabético, porém não consideram outro fator de risco vascular 

que não seja a glicemia de jejum, além de não recrutarem uma amostra representativa de 

pacientes diabéticos tipo II e não mostrarem resultados clinicamente significantes, como 

hemoglobina glicada e/ou perfil lipídico. O profissional farmacêutico, ao implementar o 

programa de Atenção Farmacêutica, necessita registrar e documentar as ações realizadas 

durante o serviço, contribuindo, dessa forma, para fins de pesquisa e servir de modelo para 

ações posteriores relacionadas à AF. O estudo em questão, sendo um estudo observacional e 

descritivo, realça a necessidade de promover indicadores de processos, estruturais e relações 
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clínicas, humanístico e econômicos. Diante da escassez de estudos na literatura que 

apresentam resultados laboratoriais como marcadores de saúde, o atual estudo permite 

divulgar a importância desses indicadores, que atuam no aspecto de prevenção e controle de 

complicações crônicas no paciente diabético.   

O Centro de Pesquisa em Diabetes e Doenças Endócrino-metabólicas possui infra-

estrutura com sala para atendimento farmacêutico e coleta de sangue, bem como equipe de 

profissionais (médicos e enfermeira) acessível à discussão de casos clínicos, o que facilita o 

surgimento de mais estudos na área, bem como a inserção do profissional farmacêutico na 

rotina de trabalho. O farmacêutico trabalharia em equipe, visando à melhoria da qualidade de 

vida dos pacientes através da prática da Atenção farmacêutica, além da parceria na realização 

dos exames bioquímicos pelo laboratório de bioquímica clínica, do departamento de análises 

clínicas e toxicológicas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

• A análise da população estudada mostrou, com relação ao delineamento sócio-

demográfico, que houve predomínio do sexo feminino. Para ambos os sexos, as 

idades se distribuíram em igual proporção, sendo a maioria casada. Houve a 

existência de uma relação do baixo nível de escolaridade com o baixo nível sócio-

econômico. Com relação aos hábitos alimentares, foi percebido que existiu uma 

necessidade de orientação farmacêutica quanto ao consumo cauteloso e ao uso de 

adoçantes no café e nos chás por parte da população. 

• Quanto aos medicamentos, 38,6% dos indivíduos do estudo afirmaram praticar a 

automedicação, e 17,8%, indicar medicamentos para outras pessoas. Os principais 

sinais e sintomas relatados pelos pacientes diabéticos durante a primeira visita 

foram: visão turva, parestesia em membros inferiores e polidipsia, condizendo 

com os sintomas referidos em alguns estudos. Foi revelado que 93,9% dos 

medicamentos utilizados pelos pacientes são antidiabéticos e que a insulina está 

incluída em menor proporção, quando comparada aos antidiabéticos orais da 

classe das biguaninas e da sulfoniluréia. 

• A hipertensão está associada à maioria dos pacientes diabéticos. O tabagismo e o 

etilismo não se mostraram fatores de risco. A maioria não realiza nenhum tipo de 

atividade física, acentuando a importância de uma das mais referidas intervenções 

farmacêuticas: o estímulo à dieta balanceada e apropriada e aos exercícios físicos. 

•  O estado geral da condição dos pacientes atendidos no Centro de Pesquisa em 

Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, frente ao parâmetro colesterol total, 

colesterol LDL, glicemia de jejum e hemoglobina glicada melhorou também após 

seis meses de AF.  O profissional farmacêutico participou na contribuição da 

melhora do quadro do paciente com a prática da AF, pois transmitiu aos pacientes 

noções de nutrição, ação e benefícios da atividade física sobre os níveis de glicose 

sangüínea e conhecimentos sobre a ação dos medicamentos que utiliza.   
 

• Na segunda avaliação (após três meses de AF), dos pacientes que tiveram 

glicemia normal, a maioria apresentou hemoglobina glicada alterada, e poucos 

pacientes mantiveram glicemia bem controlada. Dos pacientes com glicemia 
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alterada, a maioria apresentou níveis alterados de hemoglobina glicada. Valores 

semelhantes foram encontrados na terceira avaliação. Os valores demonstraram 

que existiu uma correlação equilibrada entre os níveis de hemoglobina glicada e 

os níveis de glicemia, após a AF, o que indica que os indivíduos passaram a 

apresentar uma melhora do controle da glicemia e, com isso, um maior controle 

da doença.   
 

• No presente estudo, verificou-se a prevalência de dislipidemia nos pacientes na 

fase do início da Atenção Farmacêutica (primeira avaliação), diminuindo na 

segunda avaliação e aumentando na terceira avaliação, continuando ainda menor 

com relação aos valores da primeira avaliação. Diante do exposto, observou-se 

que o farmacêutico tornou-se importante pelo fato de está participando do 

processo de comunicação, orientando e contribuindo, assim, para adesão 

terapêutica de cada paciente. 

 

• No que diz respeito à diminuição do colesterol HDL, aumento dos níveis de 

triglicerídeos e dislipidemia entre a segunda e terceira avaliações, observamos, 

como fator contribuinte, o conhecimento, por parte dos pacientes, de que o perfil 

lipídico melhorou entre a primeira e segunda avaliações. Esse conhecimento tê-

los-ia feito relaxar quanto à ingestão de alimentos ricos em gordura e à 

diminuição da atividade física. 

 

• Foram identificados 98 problemas relacionados a medicamentos (PRM), sendo o 

mais envolvido no cotidiano dos pacientes o relacionado à segurança (tipo 5), 

especificamente ao efeito indesejado não dependente da quantidade da dose do 

medicamento administrado. Observou-se o aparecimento do PRM 6 em uma 

parcela dos pacientes, seguido do PRM relacionado à necessidade (tipo 1), em que 

o paciente apresenta um problema de saúde e não está utilizando o medicamento 

de que necessita.  

 

• A forma de intervenção mais praticada foi a do tipo farmacêutico-paciente. A 

maioria das intervenções foi aceita. A comunicação e as intervenções foram 
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instrumentos relevantes para a construção de relações terapêuticas, refletido no 

melhoramento da qualidade de vida.  

 

• Os achados do presente estudo apontam para um promissor serviço de AF, 

comprovado através do acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes 

diabéticos, utilizando, dentre outros, como instrumento, marcadores bioquímicos 

com a finalidade de prevenir as complicações da doença.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

“Implementação de um Método em Atenção Farmacêutica para monitorar e prevenir a 

disfunção endotelial de pacientes diabéticos”  

 

Coordenação: Profa. Dra Maria Goretti Rodrigues de Queiroz  

Pesquisadora: Luciana Macatrão Nogueira 

 

Eu,_______________________________________,RG:_______________, declaro 

que é de livre e espontânea vontade a minha participação como paciente do projeto de 

pesquisa supracitado, sob a responsabilidade da mestranda Luciana Macatrão Nogueira, do 

Curso de Mestrado em Ciências Farmacêuticas, área de concentração em Farmácia Clínica. 

O projeto tem como objetivo acompanhar os pacientes diabéticos atendidos no Centro 

de Pesquisas em Diabetes e Doenças Endocrinometabólicas, localizado na rua Monsenhor 

Furtado N° 1438, 1° andar, orientando-os quanto ao uso correto dos medicamentos, detecção 

de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) e monitoramento dos marcadores da 

disfunção endotelial, na prevenção de complicações tardias provocadas pela diabetes.  

Para a realização da pesquisa concordo com os seguintes incisos: 

1. Autorizo a retirada de 6 mL de sangue e/ou coleta de urina para realização de exames 

laboratoriais (glicemia, colesterol total e frações, triglicerídeos, apolipoproteínas, uréia e 

creatinina), bem como a utilização dos resultados na presente pesquisa; 

2. Comprometo-me a responder criteriosamente ao questionário, bem como autorizo a 

publicação das informações nele contida; 

3. Declaro-me ciente de que as coletas de sangue são isentas de riscos adicionais (como 

contaminações por doenças infecciosas) e serão realizadas por técnicos de laboratório 

especializados, no Laboratório de Análises Clínicas da UFC; 

4. Estou ciente que a pesquisa não me acarretará nenhum ônus; 

5. Encontro-me livre para abandonar a pesquisa quando julgar necessário; 

6. Qualquer intercorrência deverá ser comunicada à pesquisadora responsável (Luciana 

Macatrão Nogueira. tel: 32244464, residente na rua José Vilar nº 2085 Aldeota. Fortaleza-Ce) 

ou ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (COMEPE, tel: 4009.8338) 
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Declaro-me ciente dos termos constantes acima, bem como da necessidade de 

fornecimento dos materiais biológicos supracitados e informações, diante disto concordo em 

participar por livre e espontânea vontade da presente pesquisa: 

 

Fortaleza, _____de _____________________de __________ 

 

 

 

 

 

 

Impressão do polegar 
direito 

 Assinatura do Paciente ou Responsável:  

________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

________________________________________ 

Assinatura da testemunha:  

 
________________________________________ 
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APÊNDICE B 
 
 

 
CONTROLE DE VISITAS 

 
Nome:                                                                                 Fone:                  
     
                  
 
 
Nº de registro no centro: 
 
 
Prontuário: 
 
 

VISITA Data Prevista Data da 
Realização 

Observações Ass: 

Visita 01 
 

    

Visita 02 
 

    

Visita 03 
 

    

Visita 04 
 

    

Visita 05 
 

    

Visita 06 
 

    

Visita 07 
 

    

Visita 08 
 

    

Visita 09 
 

    

Visita 10 
 

    

Visita 11 
 

    

Visita 12 
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DADOS DOS PACIENTES 

Nome: 

Endereço: 

Fone(s): 

Sexo: F( ) ou M ( )   

Estado Civil: ( ) Casado  ( ) Solteiro  ( ) Viúva 

Idade:                                                      Data de nasc: 

Com quem mora: ( ) Família    ( ) Sozinho ( ) Outros:___________ 

Número de moradores no domicílio: ( ) ≤ 3  ( ) 4-5 ( ) ≥ 6 

Grau lnstrução:( ) Analf.;( )1ºG lncomp;( )1ºG Comp;( ) 2ºG lncomp;( ) 2ºGcomp;( ) 

Superior; ( ) Pós-Grad 

Naturalidade: ( ) lnterior ( ) Fortaleza  ( ) Outra Cidade 

Quantidade de filhos: 

Profissão(ocupação): 

Raça: 

Etilista:  ( ) Sim ( ) Não   Frequência: 

Fumante: ( ) Sim  ( )Não  Fumou durante quanto tempo: 

Renda familiar mensal (em salários mínimos): 

( ) até 3 sal      ( ) > 3 sal 

Autopercepção da saúde:  

( ) Excelente/muito boa   ( ) Boa    ( ) Ruim/muito ruim 

Cuidador, pessoa mais próxima: 

Médico principal: 

Outros médicos: 

 
H.D: 
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ESTADO GERAL 
 

Diabético desde: 
Tipo de Diabetes: 
Tontura: ( ) Sim ( ) Não  ( ) às vezes 
Sede: ( ) Sim    ( ) Não   ( ) às vezes 
Suor: ( ) Sim     ( ) Não   ( ) às vezes 
Cansaço: ( ) Sim    ( ) Não   ( ) às vezes 
Asma : ( ) Sim    ( ) Não 
Irritação : ( ) Sim    ( ) Não   ( ) às vezes 
Ansiedade : ( ) Sim    ( ) Não   ( ) às vezes 
Dor de cabeça: ( ) Sim    ( ) Não   ( ) às vezes 
Visão Turva, embassada: ( ) Sim    ( ) Não   ( ) às vezes 
Catarata: ( ) Sim     ( ) Não   ( ) às vezes 
Tremor: ( ) Sim    ( ) Não  ( ) às vezes 
Problemas cardiovasculares: ( ) Hipertensão   ( ) Hipotensão  ( ) Não 
Problemas renais: ( ) Sim    ( ) Não 
Problemas tireoidianos: ( ) Hipertireodismo  ( ) Hipotireoidismo  ( ) Não  
Dormência em menbros superiores: ( ) Sim    ( ) Não  ( ) às vezes 
Dormência em menbros inferiores: ( ) Sim    ( ) Não    ( ) às vezes  
Alergias: ( ) Sim    ( ) Não  
A que? ____________ 

Depressão: ( ) Sim    ( ) Não 
Gastrite: ( ) Sim    ( ) Não 
Osteoporose: ( ) Sim    ( ) Não 
Cirurgia recente : ( ) Sim    ( ) Não 
História de câncer na família: ( ) Sim    ( ) Não 
História de diabetes na família: ( ) Sim   ( ) Não 
História de problemas cardiovasculares na família: ( ) Sim   ( ) Não 
Café: ( ) > 5 copos peq ao dia  ( ) 1-4 copo peq ao dia    ( ) não   ( ) às vezes 
Chás: ( ) > 3 copos ao dia  ( ) 1-4 copo  ao dia    ( ) não   ( ) às vezes 
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ANAMNESE REMOTA 
 
 
- Conhecimento sobre a doença: ( ) Desconhece ( ) Pouco ( ) Regular ( ) Muito 
 
- Conhece sobre prevenção do Diabetes : ( ) Desconhece ( ) Pouco  
( ) Regular ( ) Muito 
 
- Conhece sobre complicações do Diabetes: ( ) Desconhece ( ) Pouco  
( ) Regular ( ) Muito 
 
- Conhece sobre cuidados com o Diabetes: ( ) Desconhece ( ) Pouco  
( ) Regular ( ) Muito 
 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Informa ao médico o que outro médico receitou? 
(  )Nunca (  )Ás vezes (  )Sempre   ( ) Não se encontrou nessa situação 
 
Quem cuida do(s) medicamentos e dos horários da dose? _________ 
 
Você já esqueceu alguma dose?    (  )Sim     (  )Não 
O que fez? 
(  )Na dose seguinte tomou o dobro? 
(  )Esperou a outra dose? 
(  )Abandonou o tratamento? 
(  ) Toma quando lembra 
 
Já sentiu algo em decorrência dos medicamentos? O que e o que foi feito? 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Reações adversas com metformina: 
 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
Reações adversas com Glibenclamida: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
Você costuma indicar seus medicamentos para outra pessoa? 
(  )Sim  (  )Não  (  )às vezes  
 
Você costuma tomar medicamentos não receitados pelo médico? 
(  )Sim   (  )Não   (  )às vezes 
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HÁBITOS E ESTILO DE VIDA 
 
Atividades físicas? ( ) Sim    ( ) Não  
Qual? _______________________________ 
 
Quantas horas dorme por dia? ( ) < 3 ( ) 4-7  ( ) > 7 
Dorme: ___________ 
Acorda:___________ 
Qualidade do sono: ( ) Boa    ( ) Regular, variável   ( ) Ruim, insônia 
 
Alimentação?Quantas ao dia?O que come?  
Café da manhã:____________________________________________ 
Almoço:__________________________________________________ 
Jantar:___________________________________________________ 
 
Rotina diária. ______________________________________________ 
 

 
FARMACOTERAPIA 

 

MEDICAMENTO 
/PA 

 
DOSE 

 
TEMPO INDICAÇÃO MÉDICO 

 
A-M,R,B 
C-M,R,B 

 
Horário da 

administração 
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FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL E SUSPEITA DE PRMS 
 

Visita 01 
 
Peso:   Altura:                      IMC:                       Glicemia: 
 
 
Situação do paciente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
 
Suspeita de PRM? ________________________________ Nº _______ 
Descrição: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________ 
 
Enviado Intervenção ? _____________________________________________ 
Descrição: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Aceita?_________________________________________________________ 
 
Obs:___________________________________________________________ 
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Visita 02 
 
Peso:   Altura:                      IMC:                       Glicemia: 
 
Situação do paciente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
Suspeita de PRM? ________________________________ Nº _______ 
Descrição:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Enviado Intervenção ? _____________________________________________ 
Descrição:___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Aceita?_________________________________________________________ 
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

Visita 03 
 
Peso:   Altura:                      IMC:                       Glicemia: 
 
Situação do paciente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
Suspeita de PRM? ________________________________ Nº _______ 
Descrição:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Enviado Intervenção ? _____________________________________________ 
Descrição:___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Aceita?_________________________________________________________ 
 
Obs:___________________________________________________________ 
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Visita 04 
 
Peso:   Altura:                      IMC:                       Glicemia: 
 
Situação do paciente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
Suspeita de PRM? ________________________________ Nº _______ 
Descrição:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Enviado Intervenção ? _____________________________________________ 
Descrição:___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Aceita?_________________________________________________________ 
 
Obs:___________________________________________________________ 
 
 

Visita 05 
 
Peso:   Altura:                      IMC:                       Glicemia: 
 
Situação do paciente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
Suspeita de PRM? ________________________________ Nº _______ 
Descrição:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Enviado Intervenção ? _____________________________________________ 
Descrição:___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Aceita?_________________________________________________________ 
 
Obs:___________________________________________________________ 
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Visita 06 
 
Peso:   Altura:                      IMC:                       Glicemia: 
 
Situação do paciente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
Suspeita de PRM? ________________________________ Nº _______ 
Descrição:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Enviado Intervenção ? _____________________________________________ 
Descrição:___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Aceita?_________________________________________________________ 
 
Obs:___________________________________________________________ 
 
 

Visita 07 
 
Peso:   Altura:                      IMC:                       Glicemia: 
 
Situação do paciente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
Suspeita de PRM? ________________________________ Nº _______ 
Descrição:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Enviado Intervenção ? _____________________________________________ 
Descrição:___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Aceita?_________________________________________________________ 
 
Obs:___________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS 
 
 
Nome do paciente 
Data da realização do exame  

GLICOSE 
Material: Soro 

Resultado:  - mg/dL 

Valores de referência:Normal (Glicemia de Jejum) (70- 99mg/dL)  
Intolerância à Glicose (100-125mg/dL) 

COLESTEROL TOTAL 
Material: Soro 

Resultado: - mg/dL  

Valores de referência: Ótimo (<200mg/dL)  
Limítrofe (200-239mg/dL) 
Alto (≥240mg/dL) 

HDL-C 
Material: Soro 

Resultado:  - mg/dL 

Valores de referência:  
Baixo (<40mg/dL) 
Alto  (>60mg/dL) 

LDL-C 
Material: Soro 

Resultado:  - mg/dL  

 Valores de referência: Ótimo (<100mg/dL) 

Desejável (100-129mg/dL)  
Limítrofe (130-159mg/dL) 
Alto (160-189mg/dL) 
Alto risco (≥190mg/dL) 
 

 



 124

TRIGLICERIDIOS 
Material: Soro        

Resultado:  - mg/dL 

Valores de referência: Ótimo (<150mg/dL)  
Limítrofe (150-200mg/dL) 
Alto (201-499mg/dL) 
Muito Alto (≥500mg/dL) 

HEMOGLOBINA GLICADA 
Material: Sangue        

Resultado:  - % 

Valores de referência: Indivíduos sadios ou com diabetes   bem controlado (5-7%) 
Indivíduos intolerantes (7-8%) 
Diabetes descontrolado,com desequilibrio metabólico(acima de 8%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ____________________________ 
                                                       Farmacêutica Bioquímica 
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ANEXO A – Ofício COMEPE 

 

 

 


