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Resumo: O Diabetes Melittus (DM) é uma doença crônica que atinge 6,9 % da população do Brasil, e vem 

aumentando a cada ano. O DM pode gerar graves complicações se não tratado corretamente, por isso, o rastreio, 

detecção e tratamento dos quadros de DM são etapas imprescindíveis no manejo da doença. Nesse contexto, 

contamos com diversos métodos de monitoramento, laboratoriais e automonitoramento, destacando o 

automonitoramento da glicemia capilar (AMGC), que pode ser realizado pelo próprio paciente em sua casa e que 

pela portaria nº 2.583, de outubro de 2007, todo paciente com quadro de DM, tem o direito de receber insumos e 

medicamentos para o tratamento da doença. Através de exames laboratoriais e do AMGC pudemos detectar um 

quadro de DM 2 descompensado em uma paciente da Unidade Básica de Saúde Zilda Arns e através do 

acompanhamento fizemos o ajuste da farmacoterapia, levando em consideração os valores da glicemia capilar 

obtido pelo AMGC. Como resultados obtivemos uma melhora significativa do perfil glicêmico da paciente em 

estudo, mostrando que o AMGC foi uma ferramenta extremamente útil no ajuste do tratamento farmacológico.   
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O Projeto de extensão atinge o município de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas do projeto de extensão Educação em Saúde são executadas 

nas Unidades Básicas de Saúde Zilda Arns, Júlio de Azevedo e Lubomir Urban. 

JUSTIFICATIVA 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica que se caracteriza pela elevação 

dos níveis glicêmicos no sangue (hiperglicemia), podendo ocorrer devido a uma falta ou 

emprego inadequado da insulina produzida no organismo. O DM é classificado em alguns 

tipos, como Diabetes Melittus tipo 1 (DM1), Diabetes Melittus tipo 2 (DM2) e o Diabetes 

Gestacional, sendo o tipo 2 o mais comum, tendo uma prevalência de 90% dos casos. A 

hiperglicemia persistente pode levar a danos graves ao organismo, tais como: danos renais, 

glaucoma, catarata, retinopatia e neuropatias, por isso, o controle e monitoramento do perfil 

glicêmico se faz muito importante em pacientes diabéticos (SBD, 2019).  

Com o objetivo de proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida e 

auxiliar os profissionais da saúde a ajustar o tratamento, principalmente em pacientes 

insunilizados, foram desenvolvidos métodos de monitoramento laboratoriais,  como glicemia 

de jejum, hemoglobina glicada (HbA1c), teste de tolerância à glicose e métodos de 

automonitoramento, como o automonitoramento da glicemia capilar (AMGC) que pode ser 

realizado pelo próprio paciente, permitindo a identificação de picos hiperglicêmicos ao longo 

do dia e agindo de forma complementar aos exames laboratoriais no controle do DM (SBD, 

2018). 

Conforme a Portaria N° 2.583, de outubro de 2007, do Ministério da Saúde, todos 

os pacientes insulinodependentes podem receber um glicosímetro, se disponível, desde que 

estejam cadastrados no cartão SUS ou no Programa de Hipertensão e Diabetes (Ministério da 

Saúde, 2007). O atual modelo de glicosímetro utilizados nas UBS de Ponta Grossa é o On 

Call® Plus II. 
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OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho consistiu em descrever o acompanhamento realizado a uma 

paciente acompanhada pelo projeto de extensão Educação em Saúde, demonstrando a 

importância do automonitoramento da glicemia capilar no monitoramento do DM2. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de caso de uma usuária da Unidade de Saúde Zilda Arns, 

acompanhada pelo projeto de extensão Educação em Saúde. Os valores de glicemia foram 

obtidos através do aparelho On Call® Plus II, pelo software On Call® Diabetes Management 

System (DMS).  

RESULTADOS 

Os resultados apresentados a seguir consistiram na avaliação da média dos valores 

da glicemia capilar obtidos do aparelho glicosímetro oferecido pelo Programa de Dispensação 

de Glicosímetros e Insumos para o Automonitoramento da Glicemia Capilar (PAMGC) e no 

ajuste da insulinoterapia, em uma paciente do serviço acompanhada pelo projeto de extensão 

Educação em Saúde.  

No dia 21 de fevereiro de 2019, uma paciente de 62 anos de idade compareceu à 

Unidade Básica de Saúde Zilda Arns para consulta médica. A paciente possui um quadro de 

DM2 e encontra-se fazendo uso de antidiabético oral (metformina 850 mg). Durante a 

consulta foi solicitado exames laboratoriais para acompanhamento do quadro clínico de DM2, 

além disso, foi agendado o retorno da paciente para avaliação dos exames solicitados. 

No retorno da consulta, constatou-se um quadro de DM2 descompensado, com 

Hemoglobina Glicada de 10,3% fora dos valores de referência, por isso, iniciou-se o 

tratamento do DM2 com insulina NPH. A partir desse momento iniciou-se o 

acompanhamento da paciente através de consultas, perfazendo um total de dez consultas, 

dentre elas sete consultas farmacêuticas e três consultas médicas, com o objetivo de ajustar o 

tratamento farmacológico até que a paciente atingisse a meta terapêutica, explicadas na tabela 

1. Durante os meses de abril a junho, a paciente compareceu a UBS Zilda Arns levando 

consigo o aparelho glicosímetro para que fossem salvos os valores da glicemia capilar e então 

tomar as devidas medidas necessárias. O tratamento iniciou-se com a introdução da insulina 
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NPH 16 UI pelo período da noite, aumentando-se a dose conforme estabelecido pela 

Sociedade Brasileira de Diabetes: valores maiores que 130 mg/ dL ou 180 mg/ dL deve-se 

fazer a adição de 2 UI ou 4 UI respectivamente (SBD, 2014 - 2015). Os ajustes foram feitos 

conforme o gráfico 2.  

Tabela 1 – Metas laboratoriais do DM tipo 2 

Parâmetro 
Metas laboratoriais 

Metas terapêuticas Níveis aceitáveis 

Hemoglobina Glicada  Adultos – 7% 

 Idosos – 7,5% a 8,5% 

Individualizados para 

cada paciente, de acordo 

com: 

 Duração do diabetes; 

 Idade; 

 Comorbidades; 

 Doença cardiovascular; 

 Complicações 

microvasculares; 

 Hipoglicemia não 

detectada. 

Glicemia de jejum 

Glicemia pré-prandial 

Glicemia pós-prandial 

 < 100 mg/ dL 

 < 100 mg/ dL 

 < 160 mg/ dL 

 < 130 mg/ dL 

 < 130 mg/ dL 

 < 180 mg/ dL 

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2018. 

Gráfico 1 - Automonitoramento da glicemia capilar 

 
                  Fonte: Autor 
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Gráfico 1 - Ajuste da Insulinoterapia 

 
                  Fonte: Autor 

      Analisando-se os gráficos nota-se uma melhora significativa no quadro 

hiperglicêmico da paciente, porém, ainda não foi possível alcançar as metas desejáveis. No 

entanto, tais metas estão próximas de serem alcançadas, considerando a continuidade do 

tratamento.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste trabalho conclui-se que o automonitoramento da glicemia capilar foi 

de fundamental importância na detecção de quadros de hiperglicemia e uma ótima ferramenta 

para os profissionais da saúde envolvidos, auxiliando no controle e ajuste da insulinoterapia 

da paciente envolvida, pois, proporcionou um melhor entendimento em como a glicemia 

capilar estava durante o acompanhamento farmacoterapêutico. Além disso, o papel do 

profissional farmacêutico realizando intervenções e ajustes foi imprescindível para alcançar 

os objetivos propostos. 

APOIO 

Fundação Araucária. 

Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 
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