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Resumo: Nos últimos tempos houve um crescimento significativo de pessoas com doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), como diabetes mellitus (DM) tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica (HAS). Com isso 

duas preocupações têm relevância: o estilo de vida dos pacientes com essas enfermidades e o uso correto das 

terapias administradas (PEREIRA, 2012). O projeto Educação em Saúde tem como finalidade prestar cuidado 

farmacêutico à pacientes com essas doenças crônicas não transmissíveis. O objetivo desse trabalho foi 

demonstrar a importância do cuidado farmacêutico a uma paciente com DM tipo 2 e HAS. Realizado estudo 

descritivo, tipo relato de caso, de cuidado farmacêutico a paciente do sexo feminino, idosa, com DM tipo 2 e 

HAS, usuária de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Ponta Grossa, em tratamento com 

insulina NPH, antidiabético oral, anti-hipertensivos e antidislipidêmicos. Por meio do cuidado farmacêutico, foi 

possível detectar problemas relacionados à farmacoterapia e a realizar intervenções farmacêuticas, contribuindo 

para a melhoria do estado de saúde da paciente. O projeto de extensão Educação em Saúde proporciona com que 

os acadêmicos do curso de farmácia tenham oportunidade de executar na prática a atenção e os cuidados 

farmacêuticos, reforçando o valor da atuação de um farmacêutico perante a sociedade. 

Palavras-chave: Assistência farmacêutica. Educação em saúde. Diabetes mellitus. Hipertensão.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

 Projeto Educação em Saúde. 

PÚBLICO-ALVO  

População adstrita às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Ponta 

Grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 Ponta Grossa, Paraná. 

                                                 
1 Acadêmica extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia; daniellahornungf@outlook.com  
2 Acadêmica extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia; lohannepaz@hotmail.com 

3 Coordenadora do projeto de extensão Educação em Saúde; DEFAR; gerusach@hotmail.com 
4 Supervisora do projeto de extensão Educação em Saúde; DEFAR; anapaulaveber@hotmail.com 

 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

2 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Unidade Básica de Saúde Nilton Luiz de Castro 

JUSTIFICATIVA 

Nos últimos tempos houve um crescimento significativo de pessoas com doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), como diabetes mellitus (DM) tipo 2 e hipertensão 

arterial sistêmica (HAS). Com isso duas preocupações têm relevância: o estilo de vida dos 

pacientes com essas enfermidades e o uso correto das terapias administradas (PEREIRA, 

2012). 

Tanto os pacientes com DM quanto com HAS precisam ter equilíbrio entre a 

medicação-exercício e dieta, contribuindo assim para o não desenvolvimento de complicações 

destas patologias. Os tratamentos iniciam-se com medidas não farmacológicas e seguem com 

tratamentos farmacológicos posteriormente. Estes só são efetivos se forem executados de 

forma correta (PEREIRA, 2012). 

O projeto Educação em Saúde tem como finalidade o cuidado farmacêutico à 

pacientes com essas DCNT. Essa prática, por meio da interação do farmacêutico com o 

usuário do sistema de saúde, auxilia no acompanhamento dos pacientes para um efetivo 

controle da farmacoterapia, otimizando o tratamento farmacológico e prevenindo problemas 

relacionados com medicamentos, além de buscar soluções para problemas que possam surgir 

durante o processo (COMITÊ DE CONSENSO, 2007). 

Neste sentido, o cuidado farmacêutico, como modelo de prática, se materializa na 

provisão de diferentes serviços farmacêuticos, diretamente destinados ao paciente, à família e 

à comunidade, visando o uso racional de medicamentos, promoção, proteção e a recuperação 

da saúde (CFF, 2016). 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho foi demonstrar a importância do cuidado farmacêutico a uma 

paciente com DM tipo 2 e HAS, visando melhorar os desfechos em saúde e a redução das 

complicações associadas a essas doenças. 

METODOLOGIA 
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Estudo descritivo, tipo relato de caso, de cuidado farmacêutico a paciente do sexo 

feminino, idosa, com DM tipo 2 e HAS, usuária de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do 

município de Ponta Grossa, em tratamento com insulina NPH, antidiabético oral, anti-

hipertensivos e antidislipidêmicos. Professores e acadêmicos do curso de Farmácia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, participantes do projeto de extensão Educação em 

Saúde, prestaram o cuidado farmacêutico, sendo um atendimento em consultório na UBS e 

outro por meio de visita ao domicílio da paciente.  

No primeiro atendimento realizou-se a consulta farmacêutica na UBS, quando foi feita 

a coleta de dados da paciente com o auxílio de um instrumento desenvolvido pelos integrantes 

do projeto de extensão. Este instrumento foi idealizado de acordo com o sistema de registro 

SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan), sendo: dados subjetivos (S) que 

compreendem as queixas dos pacientes e outras informações fornecidas por eles, pelos 

parentes ou pelos acompanhantes; os dados objetivos (O) incluem os achados de exame físico 

e os exames complementares; a avaliação (A) refere-se às conclusões sobre a situação do 

paciente, particularmente os problemas da farmacoterapia identificados; plano (P) inclui os 

exames a serem solicitados, as informações prestadas aos pacientes e familiares visando à 

orientação e à educação. Os problemas relacionados à farmacoterapia e as intervenções 

farmacêuticas foram relatados conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2014). 

O segundo atendimento foi realizado por meio de visita domiciliar, acompanhada por 

uma Agente Comunitária de Saúde. Ambos os atendimentos foram registrados no prontuário 

da paciente.  

RESULTADOS 

 Paciente do sexo feminino, 86 anos, compareceu a consulta farmacêutica, em 24 de 

agosto de 2018, acompanhada da filha, com quem reside há pouco tempo. Apresentam a 

sacola com os medicamentos utilizados e uma caixa de isopor contendo insulinas NPH e 

regular. De acordo com o prontuário da UBS, possui diagnóstico de DM tipo 2, HAS e 

dislipidemia em tratamento com insulina NPH; glibenclamida 5mg; omeprazol 20mg; 

espironolactona 25mg; atorvastatina 40mg; carvedilol 3,125mg e fluoxetina 20mg. 

S# Paciente e filha relataram apresentar dificuldades para compreender e administrar 

os medicamentos, pois antes a paciente morava com um companheiro que a ajudava, e há 

pouco tempo foi morar sozinha com a filha. Refere dores abdominais e ardência ao urinar. 
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Comentou que teve crises de hipoglicemia e em uma delas chegou a desmaiar dentro do 

ônibus no início de 2018. Esses episódios geralmente ocorriam na parte da manhã e devido a 

isso ela relatou não administrar a insulina NPH neste período, somente à noite. Com relação à 

sua percepção geral de saúde, apontou-se como muito triste, disse sentir-se nervosa e com 

medo de morrer. Relata alimentação rica em carboidratos durante o dia, com frituras, sucos 

artificiais, açúcar, baixa ingestão de água e longos períodos sem se alimentar. Realiza 

exercício físico 2 vezes na semana, praticando dança na sua comunidade.  

O# Últimos exames realizados com os seguintes resultados: glicemia em jejum – 170 

mg/dL; hemoglobina glicada – 7,1%; colesterol total – 127 mg/dL; LDL – 56 mg/dL; HDL – 

43 mg/dL; triglicerídeos – 138 mg/dL; creatinina – 1,23 mg/dL; bacterioscopia e cultura 

urinária com crescimento bacteriano de Escherichia coli.  

Parâmetros determinados no momento do atendimento: glicemia capilar (pós-prandial) 195 

mg/dL e pressão arterial 110/60 mmHg.   

A# Foram identificados os seguintes problemas relacionados à farmacoterapia: 

condição clínica sem tratamento (infecção urinária); omissão de doses pelo paciente (não 

aplicar insulina NPH de manhã por medo de hipoglicemia); horário de administração 

incorreto (omeprazol imediatamente antes do café da manhã); fracionamento de comprimido 

de carvedilol 6,25mg para obtenção da dose prescrita (3,125mg); tratamento não efetivo para 

o DM com causa definida (longos períodos sem se alimentar acarretando em hipoglicemia e 

omissão de doses de insulina NPH levando a hiperglicemia conforme verificado no 

glicosímetro, apesar do valor de hemoglobina glicada estar dentro da meta terapêutica 

preconizada pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2017)); continuação indevida de 

medicamento (insulina regular, de tratamento anterior, aplicada em alguns momentos 

erroneamente no lugar da insulina NPH).   

P# Foram realizadas as seguintes intervenções farmacêuticas: solicitação ao médico da 

UBS (comunicação verbal) de prescrição do antibiótico nitrofurantoína para infecção urinária 

com ajuste de dose para maior comodidade da paciente; aconselhamento a paciente e 

acompanhante sobre o tratamento do DM (importância da aplicação da insulina NPH de 

manhã afim de evitar episódios de hiperglicemia ao longo do dia); aconselhamento sobre o 

acesso ao medicamento carvedilol de 3,125mg a custo reduzido, evitando o fracionamento 

inadequado do comprimido disponível na UBS; provisão de material para registro do 

automonitoramento da glicemia capilar; aconselhamento sobre medidas não farmacológicas 

(frequência e qualidade da alimentação para evitar hipoglicemia); descarte da insulina regular 
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vencida e não prescrita. Agendado contato telefônico após 1 semana e visita domiciliar após 1 

mês. 

 Após 1 semana, a filha relata melhoria nos valores de glicemia capilar (conforme 

registro recomendado) e ausência de episódios de hipoglicemia. Após aproximadamente 1 

mês (21 de setembro de 2018), a visita domiciliar foi realizada e deparou-se com ótimos 

resultados. Ao questionar sobre sua percepção geral de saúde, relatou que estava se sentindo 

melhor, mais confiante e feliz. Utilizou o antimicrobiano e com isso eliminou a infecção 

urinária. Realizou o automonitoramento de sua glicemia e anotou os valores durante o mês, 

provendo resultados satisfatórios na estabilização de sua glicemia e atingindo valores dentro 

do referencial.  

A paciente e sua filha relataram que, após as orientações fornecidas pelos acadêmicos 

e professores do projeto, a paciente começou a realizar corretamente as aplicações de insulina 

e ingerir alimentos saudáveis, com menos carboidratos, com maior frequência, inclusive no 

período da noite. Desta forma, durante o dia as medidas de glicemia permaneceram dentro do 

referencial, de acordo com a SBD (2017), e não apresentou episódios de hipoglicemia, o que 

lhe trouxe mais segurança em relação ao tratamento. 

Durante toda a visita, a paciente e sua filha expressavam felicidade e muita gratidão, 

no que se concluiu representar aumento da sua qualidade de vida e longevidade saudável.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O projeto de extensão Educação em Saúde proporciona com que os acadêmicos do 

curso de farmácia tenham oportunidade de executar na prática a atenção e os cuidados 

farmacêuticos, reforçando o valor da atuação de um farmacêutico perante a sociedade. 

Esse trabalho demonstrou o quanto é importante o olhar crítico de um farmacêutico, a 

assistência prestada e intervenções realizadas, tudo em prol do paciente, na melhora de sua 

qualidade de vida e na exclusão, diminuição e/ou estabilização de suas comorbidades.  

APOIO 

 Fundação Araucária e Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 
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