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Resumo: A atuação do farmacêutico no cuidado com os pacientes com doenças crônicas é de extrema 

importância, visando a prevenção, detecção e resolução de problemas relacionados aos medicamentos. Atenção 

especial deve ser dada aos pacientes com diabetes mellitus (DM) que utilizam insulina, considerando a 

complexidade do processo de preparo e aplicação, e o fato da ação da insulina estar diretamente relacionada a 

fatores que envolvem desde a sua aquisição. O objetivo desse trabalho foi promover um treinamento sobre 

insulinoterapia para farmacêuticos, capacitando-os ao desenvolvimento de atividades clínicas para usuários com 

DM das Unidades Básicas de Saúde (UBS). A equipe do projeto Educação em Saúde organizou um evento que 

ocorreu dia 27 de setembro de 2018, com 4 horas de duração, em que inicialmente foi feita uma apresentação 

expositiva dialogada e, na sequência, foram discutidos casos clínicos de pacientes reais, sempre estimulando a 

troca de experiências entre os participantes. O Cuidado Farmacêutico foi enfatizado no encontro, visando 

contribuir para o aprimoramento dos farmacêuticos que assumem o cuidado como o seu modelo de prática 

profissional. Este evento veio de encontro às necessidades dos profissionais participantes além de beneficiar 

indiretamente os usuários das UBS com a melhoria do serviço prestado pelos farmacêuticos. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Educação em Saúde. 

PÚBLICO-ALVO  

Farmacêuticos da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa (FMSPG); 

Acadêmicos participantes do projeto de extensão Educação em Saúde da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Farmacêuticos residentes da Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa (PMPG); Farmacêuticos residentes do programa de residência multiprofissional do 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG).  
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 

Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Fundação Municipal de Saúde de Ponta 

Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O componente clínico-assistencial do projeto Educação em Saúde visa auxiliar os 

usuários com doenças crônicas, atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 

município de Ponta Grossa, a melhorar o controle de sua patologia. Neste contexto, o papel do 

farmacêutico no cuidado com estes pacientes é de extrema importância, visando a prevenção, 

detecção e resolução de problemas relacionados aos medicamentos, promovendo o seu uso 

racional, afim de melhorar a saúde e qualidade de vida dos usuários.  

Atenção especial deve ser dada aos pacientes com diabetes mellitus (DM) que 

utilizam insulina, considerando a complexidade do processo de preparo e aplicação, e o fato 

da ação da insulina estar diretamente relacionada a fatores que envolvem desde a sua 

aquisição. A Portaria nº 2.583 de 2007, do Ministério da Saúde, define o elenco de 

medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da 

Lei nº 11.347, de 2006, aos usuários com DM, vinculada à participação destes indivíduos a 

programas de educação promovidos pelas unidades de saúde do SUS. Desta forma, os 

usuários têm acesso às insulinas regular e NPH, bem como aos insumos necessários para a 

monitorização da glicemia e aplicação da insulina (tira reagente, lanceta e seringa com agulha 

acoplada) (BRASIL, 2007). 

Neste contexto, o cuidado farmacêutico, por meio de serviços como o 

acompanhamento farmacoterapêutico e a revisão da farmacoterapia, pode trazer benefícios 

mensuráveis aos usuários insulinizados, no sentido de otimizar o uso dos medicamentos, 

melhorando os desfechos em saúde. Para tanto, aprofundar o conhecimento do profissional 

farmacêutico no que diz respeito à insulinoterapia é fundamental, estimulando o 

desenvolvimento do raciocínio clinico.   
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OBJETIVOS 

O evento teve como objetivos: 

- Promover um treinamento sobre insulinoterapia para farmacêuticos, capacitando-os ao 

desenvolvimento de atividades clínicas para usuários com DM; 

- Discutir sobre o cuidado farmacêutico a pacientes com DM insulinizados. 

METODOLOGIA 

O evento foi organizado pela equipe do projeto de extensão Educação em Saúde e 

ocorreu no dia 27 de setembro de 2018, com 4 horas de duração. A ministrante convidada foi 

a professora Josélia Borba Daher, Doutora em Farmacologia, lotada no departamento de 

Ciências Farmacêuticas da UEPG, Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná 

e integrante do projeto de extensão Educação em Saúde, que possui vasta experiência sobre 

insulinoterapia. Inicialmente foi feita uma apresentação expositiva dialogada, com base nas 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2017) e da American Diabetes 

Association (ADA, 2018). Na sequência foram discutidos casos clínicos de pacientes reais, 

sempre estimulando a troca de experiências entre os participantes. 

O foco do encontro foi o uso da insulina por pacientes com diabetes mellitus tipo 2 

(DM2). Os temas abordados no encontro foram sugeridos pelos farmacêuticos das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), de acordo com suas necessidades: administração de medicamentos 

para pacientes com DM2; necessidade de insulinização; ajuste de doses de insulina; 

importância do automonitoramento; periodicidade da realização de exames laboratoriais; 

contagem de carboidratos e intervenções farmacêuticas.  

RESULTADOS 

O encontro contou com a participação de 14 farmacêuticos da atenção primária da 

FMSPG, 3 farmacêuticos residentes do programa de residência multiprofissional do HURCG 

e 2 farmacêuticos residentes do programa de residência multiprofissional em saúde coletiva 

da PMPG, além de acadêmicos e professores do projeto de extensão organizador do evento 

(figura 1).  
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Figura 1 – Encontro sobre insulinoterapia ministrado pela professora Drª Josélia Borba Daher aos farmacêuticos 

da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, docentes e alunos do curso de Farmácia da UEPG, bem como 

residentes em farmácia de programas variados. 

 

Fonte: Os autores. 

 

O público alvo foi diretamente beneficiado, com a possibilidade de ampliar seu 

conhecimento em insulinoterapia. Os farmacêuticos puderam trocar experiências por meio da 

discussão de casos reais. Tornou-se mais amplo o conhecimento sobre as áreas em que o 

farmacêutico pode intervir e o conhecimento sobre o ajuste de dose, beneficiando o 

tratamento dos usuários das UBS. 

O Cuidado Farmacêutico na Atenção à Saúde foi enfatizado no encontro, visando 

contribuir para o aprimoramento dos farmacêuticos que assumem o cuidado como o seu 

modelo de prática profissional. Neste contexto, foram abordados os serviços farmacêuticos 

passíveis de ser ofertados aos usuários da atenção primária, conforme suas necessidades: 

conciliação de medicamentos, revisão da farmacoterapia, acompanhamento 

farmacoterapêutico, gestão da condição de saúde, educação e o rastreamento em saúde. Todos 

estes serviços, descritos pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF, 2016), podem contribuir 
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para a melhoria do uso de medicamentos pelos pacientes insulinizados e obtenção de 

melhores resultados em saúde. 

Neste sentido, um aspecto levantado durante as discussões foi o fato de muitos 

usuários apresentarem problemas relacionados ao armazenamento e administração da 

insulina, apesar de serem orientados no momento da dispensação. Os participantes refletiram 

sobre a importância do processo contínuo de educação dos pacientes.  

O uso inadequado do glicosímetro também foi apontado, no que se refere ao 

número reduzido de medidas em comparação com a quantidade de tiras dispensadas e o uso 

do medidor por outros membros da família. Desta forma, levanta-se o problema da 

inefetividade do automonitoramento, além do desperdício de recursos financeiros pelo mau 

uso dos insumos.  

Ainda, problemas relacionados à adesão ao tratamento, muitos episódios de 

hipoglicemia e problemas relacionados às doses de insulina administradas foram reportados, 

momento em que foram enfatizadas possíveis soluções para estes problemas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A capacitação permitiu a troca de experiências e de conhecimentos, bem como a 

atualização sobre o tratamento do DM e o papel do farmacêutico no cuidado com os pacientes 

insulinizados. Desta forma, este evento veio de encontro às necessidades dos profissionais 

participantes e acadêmicos do curso de Farmácia integrantes do projeto de extensão, além de 

beneficiar indiretamente os usuários das unidades de saúde com a melhoria do serviço 

prestado pelos farmacêuticos.  

Ainda, o evento possibilitou a aproximação da universidade com o serviço e a 

comunidade. Com relação aos acadêmicos participantes, estes puderam reforçar a sua visão 

com relação à importância e responsabilidade na sua formação, para que futuramente possam 

contribuir de forma significativa para a promoção da saúde da população. Ao final do evento, 

os participantes demonstraram grande satisfação em relação ao conteúdo abordado e 

destacaram a importância de atividades visando a troca de experiências e aumento do 

conhecimento técnico em benefício da comunidade. 

APOIO 

Fundação Araucária e Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 
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