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Resumo: O presente trabalho acadêmico teve por objetivo contribuir com os pacientes com diabetes tipos 1 e 2 

realizando visitas domiciliares a este público em específico. Nestas ocasiões, alunos e professores do curso de 

farmácia puderam fornecer orientações sobre o uso dos medicamentos, forma correta de aplicação da insulina e 

armazenamento, além de esclarecer dúvidas dos usuários. Com base nessa troca de informações, o projeto 

contribuiu para a efetividade dos tratamentos, melhorando também a vida das pessoas atendidas. Para os 
acadêmicos cada visita representou um novo desafio, não apenas por conhecer uma realidade diferente, uma nova 

história, mas também pela oportunidade de transmitir os conhecimentos adquiridos na graduação, por poder 

contribuir com o próximo e por ter aprendido a cada visita. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Diabetes mellitus. Cuidados Farmacêuticos. 

 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Educação em Saúde. 

PÚBLICO-ALVO 

Pacientes com diabetes mellitus, insulinizados, atendidos por quatro Unidades Básicas 

de Saúde de Ponta Grossa: Nilton Luiz de Castro, Zilda Arns, Júlio de Azevedo e Lubomir 

Urban.  

                                                
1Acadêmica extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia; priscilakonceruk@gmail.com. 
2 Acadêmico extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia; mazur.ch@hotmail.com. 
3 Supervisora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de Ciências Farmacêuticas; 

anapaulaveber@hotmail.com. 
4 Coordenadora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de Ciências Farmacêuticas; 

gerusach@hotmail.com. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Localidades adstritas às Unidades Básicas de Saúde em que o projeto é realizado. 

JUSTIFICATIVA 

Nos últimos anos, a profissão farmacêutica tem se voltado para o Cuidado 

Farmacêutico, um modelo de prática que orienta a provisão de diferentes serviços farmacêuticos 

diretamente destinados ao paciente, tendo como alguns dos objetivos a prevenção e resolução 

de problemas da farmacoterapia, uso racional de medicamentos, bem como a promoção e a 

recuperação da saúde (CFF, 2016). Neste contexto, os serviços a serem prestados devem atender 

às necessidades do paciente, da família e da comunidade, como o rastreamento em saúde, 

educação em saúde, conciliação de medicamentos, revisão da farmacoterapia e 

acompanhamento farmacoterapêutico.  

Estes serviços podem ser prestados por meio da visita domiciliar (VD), sendo o 

farmacêutico um dos profissionais de saúde capacitados para esta prática de atendimento que 

acontece na residência do paciente (OLMEDILHA; COPPELARO, 2013). Durante a VD o 

profissional pode conhecer a verdadeira realidade do paciente, o que em um ambiente hospitalar 

ou ambulatorial não seria possível, verificando as condições de vida do usuário, incluindo 

moradia, alimentação, trabalho e convívio familiar de modo a traçar estratégias adequadas para 

contribuir com a melhoria da saúde do mesmo. 

Sendo assim, as atribuições do farmacêutico no âmbito domiciliar estão regulamentadas 

pela Resolução nº 386 de 2002 do Conselho Federal de Farmácia, dentre elas estão as 

orientações sobre o uso, administração e descarte de medicamentos, interações medicamentosas 

com alimentos, efeitos adversos, dentre outros, sendo que estas orientações podem ser 

fornecidas aos pacientes, familiares e a toda a equipe multiprofissional (CFF, 2002). 

Pacientes com doenças crônicas, como é o caso do diabetes mellitus (DM), podem ser 

beneficiados pela VD, com a identificação das suas necessidades e a prestação dos serviços 

farmacêuticos. Os pacientes com DM que utilizam insulina precisam de atenção especial, 

considerando os vários fatores que podem influenciar na efetividade do tratamento. 
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OBJETIVOS 

As visitas domiciliares realizadas por integrantes do projeto de extensão Educação em 

Saúde tiveram como objetivos:   

- Revisar a farmacoterapia do paciente, analisando os medicamentos em uso; 

- Avaliar a administração da insulina;  

- Verificar o armazenamento da insulina e demais medicamentos, prazo de validade, assim 

como o descarte adequado dos resíduos gerados;  

- Orientar sobre o automonitoramento da glicemia capilar;  

- Orientar sobre a importância da adesão ao tratamento. 

 

METODOLOGIA 

As VDs foram realizadas por acadêmicos do curso de Farmácia e professores integrantes 

do projeto de extensão Educação em Saúde da Universidade de Ponta Grossa na residência de 

pacientes com diabetes mellitus tipos 1e 2 que fazem uso das insulinas convencionais (NPH e 

regular). Estes usuários são atendidos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de 

Ponta Grossa. 

As visitas foram agendadas conforme a disponibilidade do usuário e da Agente 

Comunitária de Saúde (ACS) que acompanhou a equipe do projeto. Todos os pacientes 

insulinizados atendidos pelas UBS estavam passíveis de receber a VD. Durante as visitas eram 

abordadas as seguintes questões: condições de armazenamento da insulina (na geladeira em 

prateleira longe do congelador), bem como dos demais medicamentos (local fresco e sem 

umidade); forma de preparo das insulinas para administração (homogeneização da insulina 

NPH, dose correta e mistura das insulinas NPH e regular na mesma preparação); forma de 

administração das insulinas (aplicação subcutânea com ênfase nos locais corretos, rodízio das 

aplicações, prega cutânea e ângulo); organização dos medicamentos em geral; orientação sobre 

o uso correto do glicosímetro para o automonitoramento da glicemia capilar; verificação dos 

resultados dos exames laboratoriais e da data de realização, a fim de avaliar a efetividade da 

farmacoterapia; orientações sobre o descarte de medicamentos e insumos.  As informações 

coletadas foram registradas em instrumento desenvolvido pela equipe do projeto e entregues a 

farmacêutica da UBS para o acompanhamento das intervenções realizadas.  
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RESULTADOS 

Durante a realização das visitas puderam ser observados importantes detalhes que em 

um ambiente hospitalar ou ambulatorial, por exemplo, não poderiam ser vistos. Primeiramente, 

verificou-se desorganização dos medicamentos administrados pelos pacientes, isto porque a 

maioria deles apresentava também outros tipos de doenças crônicas como a hipertensão arterial, 

comum no público estudado. Muitos dos pacientes relataram a não utilização de determinados 

medicamentos por considerar sua administração desnecessária. Ademais, os mesmos 

comentaram sobre a confusão quanto ao horário de se tomar a medicação, bem como alguns 

casos de esquecimento. 

 Com relação a insulina, muitos dos pacientes afirmaram não ter o cuidado de 

homogeneizar o produto antes da utilização, sendo orientados então a realizar este 

procedimento. A insulina NPH, por se tratar de uma suspensão, precisa ser homogeneizada em 

movimentos suaves por 20 vezes, para melhor efetividade, de acordo com o estudo de Jehle e 

colaboradores em 1999. Por outro lado a insulina regular não precisa desta homogeneização, 

por se tratar de uma solução. Nos casos em que o paciente administrava as insulinas NPH e 

regular no mesmo horário, foi verificado se eram feitas duas aplicações ou a mistura das 

insulinas para uma única aplicação, neste caso os pacientes foram questionados sobre a forma 

como faziam a mistura e orientados sobre a forma correta (primeiramente aspirar a insulina 

regular). 

Quanto ao armazenamento, a maioria dos pacientes não o fazia de maneira correta, 

deixando as insulinas na porta da geladeira, o que pode acarretar em variações de temperatura, 

prejudicando a qualidade do medicamento. Da mesma forma, insulinas abertas há mais de 28 

dias foram descartadas. Questões relacionadas ao armazenamento dos medicamentos não 

podem ser avaliadas na sua essência em ambiente que não seja o domicílio do paciente, uma 

vez que ele pode omitir algumas informações ao profissional de saúde. 

No que se refere a aplicação das insulinas, alguns pacientes relataram dor durante o 

procedimento, sendo portanto orientados que retirassem a insulina da geladeira alguns minutos 

antes. Os pacientes foram solicitados a mostrar o local das aplicações, a fim de detectar a 

presença de lipodistrofias devido a aplicações no mesmo lugar. Desta forma, foram 

identificados erros na realização do rodízio. Outro aspecto verificado foi a ausência de prega 
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cutânea para aplicação do medicamento, bem como ângulo de inclinação inadequado, de acordo 

com o preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2017). 

 Os pacientes foram orientados sobre o automonitoramento da glicemia, sendo que o 

número de testes realizados ao dia varia de acordo com a necessidade de cada paciente. 

Percebeu-se que muitos pacientes não realizam antissepsia antes da realização do teste, uma 

vez que não possuíam solução antisséptica (por exemplo, álcool) em suas casas. Além disso, 

verificou-se o descarte dos insumos utilizados na realização do teste e na aplicação da insulina 

(tiras, lancetas e seringas), correto na maioria dos casos, embora tenham sido encontrados 

resíduos no lixo comum. 

 Vale ressaltar que durante todas as visitas foi dado ênfase sobre a importância da adesão 

ao tratamento do DM e demais doenças crônicas, destacando também aos pacientes quanto às 

consequências de se ignorar o problema. Orientações sobre medidas não farmacológicas 

também foram realizadas, no que diz respeito à alimentação e exercícios físicos, considerando 

as limitações de cada pessoa, condição financeira e contexto familiar. Além disso, na maioria 

das visitas, outros membros da família participaram do atendimento, possibilitando a 

compreensão da importância do tratamento adequado do DM. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização das visitas domiciliares contribuiu tanto para os pacientes na melhoria do 

seu tratamento como para os acadêmicos participantes do projeto. Durante a sua realização os 

pacientes puderam esclarecer dúvidas sobre diversos medicamentos, insulina, alimentação, 

dentre outros, reforçando a importância da adesão ao tratamento. O cuidado farmacêutico 

realizado no domicílio permitiu a melhor compreensão do contexto em que o paciente se 

encontra, possibilitando orientações farmacêuticas individualizadas. 

Nesta troca de conhecimentos, desenvolveu-se uma relação de confiança entre o 

paciente e o profissional da área farmacêutica, ao entender que a proximidade entre os dois 

sujeitos contribui para a melhoria da saúde do usuário. 

 Para os acadêmicos cada visita representou um novo desafio, não apenas por conhecer 

uma realidade diferente, uma nova história, mas também pela oportunidade de transmitir os 

conhecimentos adquiridos na graduação, por poder contribuir com o próximo e por ter 

aprendido a cada visita.  
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APOIO 

Fundação Araucária, Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.   
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