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ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES 

DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU 

 

1 RESUMO 

O acompanhamento farmacoterapêutico é um procedimento voltado ao 

paciente, na qual existe toda uma política de responsabilidade do farmacêutico 

para rever a medicação, avaliar suas necessidades, determinar possíveis 

problemas relacionadas com medicamentos e, se houver, trabalhar com o 

paciente e outros profissionais de saúde para determinar, implementar e 

monitorar um plano de cuidado. Este acompanhamento deve ser um ciclo 

contínuo de atividades, com o objetivo de resolver e prevenir problemas 

relacionados com o uso de medicamentos para a promoção da saúde e 

assegurar que o paciente tenha uma terapia medicamentosa mais efetiva e 

segura. O objetivo do trabalho foi realizar acompanhamento farmacoterapêutico 

em pacientes que utilizam medicamentos hipoglicemiantes para estimular a 

produção de insulina e avaliar as interações medicamentosas, os riscos e 

consequências de cada medicamento em uso. Todo este processo foi realizado 

com o auxílio de um plano de cuidado a partir de um método específico, o 

método SOAP será utilizado com base em Análise de dados, Plano de 

Atenção, Monitorização e Avaliação. Nos resultados preliminares verificou que 

muitos dos pacientes são sedentários e  não realizam o tratamento de maneira 

correta, bem como a diabetes mellitus vem acompanhada de outras patologias 

trazendo malefícios para a qualidade de vida dos pacientes. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Diabetes mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo 

heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresenta em comum à 

hiperglicemia, resultante de defeitos na ação da insulina, na secreção de 

insulina ou em ambas. A classificação atual do DM baseia-se na etiologia e não 

no tipo de tratamento, portanto, os termos “DM insulinodependente” e “DM 

insulinoindependente” devem ser eliminados dessa categoria classificatória. 

(DIRETRIZES SBD, 2016). 

 A classificação proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

pela Associação Americana de Diabetes (ADA), e aqui recomendada, inclui 



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

específicos de DM e DM gestacional. Há ainda duas categorias, referidas como 

pré-diabetes, que são a glicemia de jejum alterada e a tolerância à glicose 

diminuída. Essas categorias não são entidades clínicas, mas fatores de risco 

para o desenvolvimento de DM e doenças cardiovasculares (DCV). 

(DIRETRIZES SBD, 2016). 

A Diabetes Mellitus do Tipo 1 a maioria dos pacientes já tem cerca de 

85% das células β pancreáticas destruídas. (OLIVEIRA, et al,2006, p.12).  

A Diabetes mellitus TIPO 2 Prevalece em 90% a 95% dos casos de DM 

e se caracteriza por defeitos na ação da insulina. (PASQUALOTTO, et al,2012). 

A Diabetes mellitus gestacional é a intolerância aos carboidratos 

diagnosticada pela primeira vez durante a gestação e que pode ou não persistir 

após o parto. (DIRETRIZES SBD, 2016). 

 

3 OBJETIVOS 

Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo realizar o 

acompanhamento farmacoterapêutico de oito pacientes diabéticos no município 

de Mogi Guaçu, analisar a farmacoterapia atual e adesão ao tratamento e 

propor um plano de cuidado quando necessário. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo refere a uma pesquisa de oito pacientes diabéticos da 

cidade de Mogi Guaçu SP. Foi um estudo transversal que é muito utilizado em 

saúde pública para avaliar e planejar programas de controle de doenças, sendo 

possível levantar dados num determinado tempo relativamente curto, fácil e 

econômico. 

 

5 METODOLOGIA 

Todos os pacientes inseridos no Acompanhamento Farmacoterapêutico, 

fazem uso de algum medicamento para controle da diabetes melitus, e residem 

na cidade de Mogi Guaçu no período de estudo. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética da Plataforma Brasil sob o número de CAAE: 

86093218.5.0000.5679 



A coleta dos dados ocorreu durante os meses de fevereiro á maio de 

2018, foram analisados os seguintes dados: idade, sexo, escolaridade, renda 

familiar, estado civil, número de pessoas na residência, tipo de atendimento 

perto da residência, quais medicamentos usam continuamente, se tomam 

medicamentos sem prescrição médica. 

 

6 RESULTADOS 

 A população estudada foi constituída por 87,5% (7) do sexo feminino, no 

que refere a faixa etária variou entre 18 a 60 anos sendo que 62,5% (5) estava 

entre os 40 a 60 anos. 

 As patologias que foram citadas pelos entrevistados além da diabetes 

foram hipertensão 37,5% (3) e hipotireoidismo 12,5% (1). 

 No que refere aos medicamentos todos tomam de 3 a 5 medicamentos 

diariamente. Os medicamentos que são mais utilizados pelos entrevistados 

são: metformina 850 mg e glibenclamida 5 mg. 

 Os entrevistados, em sua maioria, relataram não praticar regularmente 

exercício físico, somente um declarou realizar regularmente. Foram 

questionados sobre percepções geral de saúde e qualidade de vida, 75% (6) 

declaram nota 8 para o primeiro, enquanto, 25% (2) descreveram nota 5 para a 

qualidade de vida. 
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