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RESUMO 
 
Introdução: Com o aumento do número de pessoas idosas ao invés de processos 
agudos, fazer-se predominantes as doenças crônicas como o Diabetes Mellitus tipo II 
(DM2). Trata-se de uma doença complexa que envolve cuidados desde o esquema 
posológico, armazenamento de insulina e a mudança nos hábitos diários, este 
trabalho objetivou ressaltar a importância do Farmacêutico na orientação quanto a 
farmacoterapia em idosos diabéticos. Metodologia: O presente trabalho é uma 
revisão de literatura, no qual foram usadas como ferramenta de busca as seguintes 
bases de dados: LILACS, SciELO, sendo realizada durante os meses de Dezembro a 
Fevereiro de 2019, sendo foram selecionados 19 artigos publicados entre os anos de 
2005 e 2017. Resultados e discussão: O tratamento e o acompanhamento do 
diabetes envolvem mudanças de hábito e monitoramento domiciliar da glicemia. 
Entretanto, deve-se ter uma ação multiprofissional, no qual os profissionais da saúde 
precisam estar atentos para o fato de que o idoso pode apresentar alterações 
relacionadas ao processo de envelhecimento, as quais aumentam as dificuldades de 
adesão ao tratamento. Conclusão: O Farmacêutico a partir de uma boa anamnese 
irá avaliar suas necessidades e sanar duvidas pois a falta do acompanhamento de um 
profissional capacitado pode trazer riscos à saúde do usuário. 
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ABSTRACT 

Introduction: With the increase in the number of elderly people rather than acute 
processes, chronic diseases like Diabetes Mellitus type II (DM2) are prevalent. It is a 
complex disease that involves care from the dosage regimen, insulin storage and the 
change in daily habits, this work aimed to highlight the importance of the Pharmacist 
in the orientation regarding pharmacotherapy in elderly diabetics. Methodology: The 
present work is a literature review, in which the following databases were used as 
search engine: LILACS, SciELO, being carried out during the months of December to 
February of 2019, being selected 19 articles published between the years 2005 and 
2017. Results and discussion: Treatment and follow-up of diabetes involve changes 
in habit and home glucose monitoring. However, there must be a multiprofessional 
action in which health professionals need to be aware that the elderly may present 
changes related to the aging process, which increase the difficulties of adherence to 
treatment. Conclusion: The Pharmacist from a good anamnesis will evaluate their 
needs and heal doubts because the lack of accompaniment of a trained professional 
can bring risks to the health of the user. 
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INTRODUÇÃO 
 
Observa-se que está aumentando a expectativa de vida da população brasileira o que 
leva um crescimento populacional de idosos, configurando o quadro de transição 
epidemiológica, expresso pelo aumento de doenças crônicas não transmissíveis, 
como por exemplo, o Diabetes Mellitus (DM) que aparece como importante causa de 
morbimortalidade, principalmente entre os idosos (MENDES et al., 2011).  
Na terceira idade a forma mais frequente é o Diabetes Mellitus tipo II (DM2), no qual 
a hiperglicemia é a manifestação principal e que ocasiona lesões em diversos órgãos 
e sistemas do organismo, principalmente coração, olhos, rins e sistema nervoso. 
(RIBEIRO; ROCHA; POPIM, 2010).  
O controle dos níveis glicêmicos é essencial para o tratamento do DM, no qual a 
realização do controle metabólico mantém o paciente assintomático e o previne das 
complicações agudas e crônicas, promovendo a qualidade de vida e reduzindo a 
mortalidade (BRASIL, 2013). 
Portanto, a Atenção Farmacêutica é uma ferramenta essencial para o 
acompanhamento farmacoterapêutico, uma vez que o paciente diabético necessita 
ser amparado, pois esta é uma doença complexa que envolve cuidados desde o 
esquema posológico, armazenamento de insulina e a mudança nos hábitos diários. 
(PLÁCIDO; FERNANDES; GUARIDO, 2009). 
Considerando que a Diabetes Mellitus é uma doença crônica de grande prevalência 
na população, principalmente entre os idosos, julga-se relevante um estudo que 
proponha melhoria na adesão do tratamento com pacientes diabéticos, pois maioria 
não faz o uso correto de suas medicações e mantem seus hábitos alimentares 
irregulares, proporcionado uma diminuição na qualidade de vida dos mesmos. 
 
METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão de literatura, no qual foram usadas como ferramenta de 
busca as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library on-line (SciELO) e os 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Bireme: Atenção Farmacêutica, 
Diabetes Mellitus, Saúde do Idoso. 
Em cada base, combinou-se os descritores com o operador booleano AND de duas 
formas: Diabetes Mellitus AND Polimedicação; Idosos AND Diabetes Mellitus AND 
Atenção Farmacêutica. 
A pesquisa foi realizada durante os meses de Dezembro a Fevereiro de 2019, sendo 
foram selecionados 19 artigos publicados entre os anos de 2005 e 2017, estes 
abordavam sobre o uso de plantas medicinais associado a polimedicação no idoso, 
tendo como foco o papel do farmacêutico.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Diabetes Mellitus está associado a várias complicações, entre elas o não tratamento 
ou tratamento incorreto do diabetes que podem levar fase crônicas da doença, como 
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retinopatia, nefropatia, neuropatia, pé diabético, infarto do miocárdio, acidentes 
vasculares e infecções (BRASIL, 2016). 
O tratamento e o acompanhamento do diabetes envolvem mudanças de hábito e 
monitoramento domiciliar da glicemia. Entretanto, deve-se ter uma ação 
multiprofissional, no qual os profissionais da saúde precisam estar atentos para o fato 
de que o idoso pode apresentar alterações relacionadas ao processo de 
envelhecimento, as quais aumentam as dificuldades de adesão ao tratamento, tais 
como alterações cognitiva, sensorial, cutânea, gustativo e olfatório. As ações por parte 
dos profissionais devem ser somadas com as dos familiares, contendendo objetivos 
comuns, como o bem-estar físico, mental, espiritual e social (RIBEIRO; ROCHA; 
POPIM, 2010).  
Devido as incapacidades físicas e psicológicas os idosos acabam por atrapalhar no 
tratamento pois não seguem corretamente o que lhe foi proposto. Desse modo é 
notório a importância do um profissional farmacêutico em adequar uma melhor terapia 
farmacológica de acordo com o estilo de vida para esses pacientes (TRENTIN, 2009). 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida é definida como a 
percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de 
valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações. Um dos aspectos importantes para a melhoria da qualidade de vida de 
uma população é o aumento da sua capacidade de compreender os fenômenos 
relacionados à sua saúde (MARQUES; SOUSA; DOMINGOS, 2012).   
A mudança no hábito de vida é um mecanismo complexo, pois sofre interferência de 
fatores culturais, econômicos e sociais, além de outros que influenciam o indivíduo a 
adotar padrões inapropriados de comportamentos, tais como aversão a certos 
alimentos, crenças relacionadas a supostas ações nocivas e tabus ou proibições ao 
uso e consumo de certos produtos (MARQUES; SOUSA; DOMINGOS, 2012).   
Em consequência da complexidade e extensão da problemática acerca do viver com 
uma doença crônica, os estudos têm se preocupado em investigar o impacto da 
doença sobre a qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes acometidos. 
Nessa direção, pode ser investigada em relação a escolha do tratamento, alívio de 
sintomas, conhecimento acerca da doença, perspectivas futuras e habilidades para 
manejo de suas complicações, a adaptação psicológica diante dos problemas 
enfrentados e o impacto social do aumento da incidência e prevalência. Fatores esses 
que estão relacionados, direta ou indiretamente, com a saúde do paciente (FARIA et 
al., 2013). 
O SUS foi o primeiro modelo brasileiro de sistema de saúde a adotar a Assistência 
Farmacêutica (AF) e a Política Nacional de Medicamentos (PNM) como instrumentos 
estratégicos na formulação das políticas de saúde, possibilitando ao farmacêutico não 
só participar de maneira mais efetiva da saúde pública, mas também desenvolver 
formas específicas de tecnologias envolvendo os medicamentos e a prestação de 
serviços de saúde (FLORES, 2005). 
Programas educativos em DM têm sido preconizados como uma das estratégias de 
cuidado que contribuem para melhorar os indicadores relacionados à percepção dos 
aspectos físicos, da funcionalidade, da dor, da condição geral de saúde, assim como 
da vitalidade, dos aspectos sociais, emocionais e da saúde mental que afetam a 
qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes (FARIA et al., 2013).  
Desse modo a Atenção Farmacêutica possui por finalidade, aumentar a efetividade 
do tratamento medicamentoso. Esta, segundo a Organização Mundial da Saúde, 



 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

conceitua-se como a prática profissional na qual o paciente é o principal beneficiário 
das ações do farmacêutico. Sua atuação profissional inclui uma somatória de atitudes, 
comportamentos, corresponsabilidades e habilidades na prestação da 
farmacoterapia, com o objetivo de alcançar resultados terapêuticos eficientes e 
seguros para prevenir, informar e resolver um problema relacionado a medicamentos 
(PRM), privilegiando a saúde e a qualidade de vida do paciente (FARIA et al., 2013). 
Diante disso, a atenção farmacêutica exerce papel indispensável, pois favorece na 
segurança do paciente, o que contribui na melhora da saúde e por meio do seguimento 
farmacoterapêutico garante uma terapia efetiva por meio da prevenção, detecção e 
resolução dos problemas relacionados a medicamentos (SANTOS et al., 2017). 
 
CONCLUSÕES 
 
Conclui-se que é indispensável a conduta do Farmacêutico Clínico com o fito de 
melhor a qualidade de vida, já que, grande parte dos idosos são pacientes 
polifarmácia, ou seja, que constantemente fazem o uso de diversos medicamentos. 
Além disso, a questão da alta idade aliada muitas vezes a complexidade do 
tratamento, dificulta o autocuidado do idoso, necessitando ainda mais desse amparo 
por meio de um profissional.  
Outrossim, com o entendimento dos idosos quanto a Diabetes Mellitus, o mesmo 
poderá ter noção de como deve ser realizado o tratamento medicamentoso de forma 
correta, evitando assim possíveis erros durante a administração dos medicamentos, 
além de medidas que vão proporcionar a mudança nos hábitos diários incluindo os 
alimentares para melhorar a sua qualidade de vida. 
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