
 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

 

CUIDADO FARMACÊUTICO AO PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 

EM USO DE INSULINA  

ALMEIDA, S. M. C1; SANTOS, L. T. V2; NASCIMENTO, A. S.3; PEREIRA, O. S4; ROCHA, A. 

G. S5; LUZ, P. C. M6; FELIPE, N. T. C7; OLIVEIRA, J. M. F8 

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA/UNINTA1, 2, 3, 4  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 5, 6 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 7 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ8 

 

RESUMO 
 
Introdução: O Brasil vivencia um processo de transição demográfica acelerado. 
Uma população em processo rápido de envelhecimento significa um crescente 
aumento na prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), dentre 
elas, tem-se o Diabetes Mellitus (DM). Deste modo o objetivo do trabalho foi 
contribuir para a redução dos riscos e complicações devido ao não controle 
adequado do diabetes em usuários insulinodependentes. Metodologia: Trata-se de 
uma pesquisa intervencionista com abordagem quali-quantitativa de caráter 
exploratório e recorte transversal no tempo. A pesquisa foi realizada de acordo com 
a Resolução Nº 466 do Conselho Nacional de Saúde, incorporados os princípios da 
bioética, visando assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos 
participantes da pesquisa. Resultados e Discussão: Participaram da intervenção 
quinze usuários portadores de DM tipo 2 em uso de insulina, com idade a partir de 
quarenta anos e predomínio do sexo feminino. Dos quinze participantes, sete já 
apresentavam complicações devido à glicemia descompensada, seis não sabiam o 
que era diabetes, dez não realizavam rodízio nas aplicações e mais da metade dos 
pacientes reutilizavam a mesma seringa e agulha. Conclusões: Após análise dos 
resultados, concluímos que a intervenção Farmacêutica no acompanhamento 
farmacoterapêutico de pacientes em uso de insulina, permitiu localizar e resolver 
problemas como a aplicação e armazenamento da insulina em locais inapropriados, 
que muitas vezes o médico ou o enfermeiro desconhecem, facilitando assim, a 
detecção e a resolução dos problemas relacionados a medicamentos. 
 
Palavras-chave – Atenção Básica; Educação em Saúde; Farmacoterapia. 
______________________________________________________________ 

ABSTRACT 
 
Introduction: Brazil is experiencing a process of accelerated demographic transition. 
A rapidly aging population means a growing increase in the prevalence of Chronic 
Noncommunicable Diseases (DCNT), among them, one has Diabetes Mellitus (DM). 
Thus, the objective of the study was to contribute to the reduction of risks and 
complications due to the inadequate control of diabetes in insulin dependent users. 
Methodology: It is an interventionist research with a qualitative-quantitative 
approach of exploratory character and transverse cut in time. The research was 
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conducted in accordance with Resolution No. 466 of the National Health Council, 
incorporating the principles of bioethics, aiming to ensure the rights and duties that 
concern the participants of the research. Results and Discussion: Fifteen patients 
with type 2 DM who used insulin, aged from 40 years and predominantly female, 
participated in the intervention. Of the fifteen participants, seven had complications 
due to decompensated blood glucose, six did not know what diabetes was, ten did 
not have a rotation in the applications and more than half of the patients reused the 
same syringe and needle. Conclusions: After analyzing the results, we concluded 
that the Pharmaceutical intervention in the pharmacotherapeutic follow-up of patients 
using insulin allowed us to locate and solve problems such as the application and 
storage of insulin in inappropriate places, which the doctor or nurse is often unaware 
of, facilitating the detection and resolution of drug-related problems. 
 
Keywords - Basic Attention; Health education; Pharmacotherapy. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil vivencia um processo de transição demográfica acelerado, isto devido a 
redução nos níveis de fecundidade e de mortalidade, em especial a mortalidade 
infantil. Como resultado, tem-se uma pirâmide etária da população, que deixa de ser 
triangular (base alargada), como era em 2005, para ceder lugar, em 2030, a uma 
pirâmide com a parte superior mais larga, típica de uma sociedade envelhecida 
(MENDES, 2012). Uma população em processo rápido de envelhecimento significa 
um crescente aumento na prevalência das Doenças Crônicas não Transmissíveis 
(DCNT), decorrente do processo de transição epidemiológica, ocorrido 
primeiramente nos países desenvolvidos e que vem ocorrendo de maneira rápida no 
Brasil desde a década de 1960.  Dentre as DCNT tem-se o Diabetes Mellitus (DM), 
que tem tido sua incidência aumentada nos últimos anos, inclusive pela mudança no 
estilo de vida da sociedade moderna, levando as pessoas ao consumo desenfreado 
de uma dieta rica em calorias e gorduras (TOSCANO, 2004; BARRETO et al., 2009; 
MENDES, 2012). Diante desse processo do envelhecimento populacional, aumento 
da expectativa de vida e consequentemente aumento no número de pessoas com 
DM se faz necessário um trabalho de educação e promoção da saúde por meio de 
grupos como forma de ajudar esses pacientes na compreensão da sua condição de 
saúde, a fim de minimizar outras complicações decorrentes do descontrole da 
glicemia. 
 
METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa intervencionista com abordagem quali-quantitativa de 
caráter exploratório e recorte transversal no tempo. A intervenção aconteceu no 
Centro de Saúde da Família (CSF) do bairro Conjunto Habitacional II (COHAB II) - 
Sobral-CE. Foram incluídos na pesquisa os pacientes portadores de DM tipo 2 em 
uso de insulina com idade superior a 18 anos. Não foram incluídos no estudo 
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pacientes portadores de DM tipo 2 acamados ou restritos ao lar. A intervenção teve 
início em Dezembro de 2016 com conclusão em Janeiro de 2017. As temáticas das 
intervenções foram: fisiopatologia do diabetes, controle glicêmico, locais de 
aplicação, aspiração da insulina, armazenamento e descarte das seringas. Os temas 
foram abordados por meio de uma linguagem compreensível e simples, adequando-
se à realidade dos participantes, buscando conhecer seus conhecimentos prévios e 
suas necessidades em relação à doença. A pesquisa foi realizada de acordo com a 
Resolução Nº 466 do Conselho Nacional de Saúde, incorporados os princípios da 
bioética, visando assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos 
participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. O projeto foi 
submetido a Plataforma SICC, que é o Sistema Integrado da Comissão Científica da 
Secretaria de Saúde de Sobral, e foi obtido anuência na data de 30/10/2016 e em 
seguida submetido a Plataforma Brasil para avaliação do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) com Seres humanos, com aprovação em 09/12/2016, CAAE: 
61927416.8.0000.5053. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram do estudo quinze pacientes portadores de DM tipo 2 em uso de 
insulina, com idade a partir de quarenta anos e predomínio do sexo feminino. No que 
se refere a idade, os participantes apresentaram em sua maioria, idade superior a 
sessenta anos, sendo aposentados e na idade de quarenta a cinquenta anos 
prevalecendo as donas de casa, corroborando com o estudo de Carvalho (2014), 
justificando esses dados por este público apresentarem um maior tempo disponível 
para procurarem o serviço de saúde. Quanto a escolaridade, a maioria possuía 
ensino fundamental incompleto, assim como no estudo de Machado (2012) realizado 
em um grupo de Hiperdia. No estudo de Meira et al (2006), realizado com um grupo 
de hipertensos na Bahia, também observou-se que a maioria dos participantes, 
61,2% possuía primeiro grau incompleto. O mesmo também foi observado por Borba 
e Muniz (2009), em seu estudo com idosos cadastrados no sistema Hiperdia, no 
qual a prevalência de escolaridade foi o 1º grau incompleto com 72,1%. Dos quinze 
participantes, sete já apresentavam complicações devido a glicemia 
descompensada, e destes, as alterações oftalmológicas prevaleceram. Quando 
indagados sobre o que é Diabetes, dos quinze, seis não sabiam o que era, cinco 
disseram que era a pior coisa, seguido das respostas doença silenciosa, açúcar no 
sangue e problema no intestino. Quanto a realização do rodízio nos locais de 
aplicação, dez dos participantes não realizavam rodízio, aplicando apenas em um 
local, dos locais preferidos para realização da aplicação está na região da barriga. 
Quatro participantes apresentaram complicações no local de aplicação da insulina, 
sendo nódulos e hematomas. Dos entrevistados, a maioria realizava aplicação no 
braço, porém era na lateral do braço, diferente do recomendado pela Sociedade 
Brasileira de Diabetes, ocasionando hematomas e nódulos endurecidos na região. 
Com relação ao conhecimento acerca do armazenamento da insulina, dos quinze 
participantes, oito armazenavam a insulina na porta da geladeira, um acondicionava 
a mesma no congelador. Quanto a prática de reutilização de seringas descartáveis, 
foi observado neste estudo que todos realizavam esse procedimento, porém, oito 
participantes além de reutilizar a mesma seringa também reutilizavam a mesma 
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agulha. Sobre o conhecimento de descarte do material perfurocortante, nenhum dos 
participantes realizava da maneira mais adequada, descartando em lixo comum. 
 
CONCLUSÕES 

Após análise dos resultados, concluímos que os pacientes apresentam 
inadequações ou falhas em algum passo da técnica de autoaplicação e 
armazenamento adequado da insulina. A intervenção Farmacêutica no 
acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes em uso de insulina permite 
localizar e resolver problemas que muitas vezes o médico ou o enfermeiro 
desconhecem, facilitando assim, a detecção e a resolução dos problemas 
relacionados a medicamentos. Como consequência disto, a melhora da adesão ao 
tratamento e da qualidade de vida destes pacientes.  
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