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Resumo 

O objetivo do estudo foi avaliar o controle glicêmico dos 
pacientes insulinizados de uma Unidade Básica de 
Saúde do município de Ponta Grossa, Paraná, atendidos 
pelo serviço de Farmácia Clínica. Trata-se de um estudo 
transversal, por meio de análise documental no período 
de janeiro a dezembro de 2019. O grupo dos idosos 
apresentou melhor controle glicêmico em relação ao 
grupo dos adultos. Destaca-se a importância do 
rastreamento e manejo do descontrole glicêmico 
apresentado pelos indivíduos insulinizados. 

Introdução  

O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica 
caracterizada por hiperglicemia, sendo o DM  tipos 1 e 2 
os mais comuns (SBD, 2019a). A avaliação do controle 
glicêmico é realizada por meio do exame de 
hemoglobina glicada (HbA1c), que exibe a média das 
glicemias dos últimos 3 a 4 meses. De forma 
complementar, o automonitoramento da glicemia por 
meio de punção capilar permite a verificação das 
variações glicêmicas ao longo do dia, sendo útil para a 
determinação da farmacoterapia e ajuste de dose de 
insulina. Metas terapêuticas são estabelecidas pela 
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD 2019a; 2019b) e 
a American Diabetes Association (ADA, 2020), as quais 
permitem valores de HbA1c mais flexíveis para os 
indivíduos idosos. Considerando a importância da 
manutenção dos níveis de glicose dentro das metas 
terapêuticas, a fim de evitar complicações do DM, este 
estudo buscou avaliar o controle glicêmico dos pacientes 
insulinizados de uma UBS do município de Ponta 
Grossa, atendidos pelo serviço de Farmácia Clínica. 

Material e Métodos 

O estudo realizado foi do tipo observacional, transversal 
por meio da análise documental do sistema 
informatizado da farmácia e dos prontuários dos usuários 
insulinizados atendidos pelo serviço de farmácia clínica 
de uma UBS do município de Ponta Grossa, Paraná, no 
período de janeiro a dezembro de 2019.  Os dados 
coletados são referentes às características 
sociodemográficas (sexo, idade), tipo de DM, data e 
resultados dos exames (glicemia de jejum, HbA1c e 
creatinina) e informações do glicosímetro. Os indivíduos 
foram divididos em 2 grupos (adultos e idosos) para 
avaliar os resultados dos exames de acordo com a SBD 
e ADA. Os dados foram analisados pelo software SPSS® 
for Windows (SPSS Inc., versão 22.0, 2013). Teste de 
correlação de Spearman foi utilizado para verificar a 
correlação entre os valores de HbA1c e glicemia de 

jejum (p<0,05). Este estudo tem aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa nº 2.623.971/2018. 

Resultados e Discussão 

Foram avaliados 111 indivíduos, a maioria (64,9%) do 

sexo feminino, sendo o DM2 o tipo mais frequente. Em 

relação a faixa etária, 46,8% são adultos (idade até 59 

anos) e 53,2% são idosos (a partir de 60 anos). Para 

glicemia de jejum, estão dentro da meta desejável 11,6% 

dos adultos e 49% dos idosos. Do total, cerca de 20% 

dos pacientes não possuía registro de exame de HbA1c. 

Em relação aos que possuíam, apenas 9,3% dos adultos 

e 25,5% dos idosos encontram-se na meta terapêutica. A 

média de creatinina apresentada por ambos os grupos 

encontra-se dentro dos valores referenciais. Existe uma 

correlação positiva entre a glicemia de jejum e a HbA1c 

no grupo dos idosos (p<0,05), verificando que, de 

maneira geral, usuários com glicemia alta apresentaram 

glicada alta também, o que não se observa no grupo dos 

adultos. O desvio padrão obtido a partir dos registros dos 

glicosímetros demonstrou um pior perfil de controle para 

o grupo dos adultos. 

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos é possível verificar que 

o grupo dos idosos apresentou melhor controle 

glicêmico. A evidenciação dos focos de descontrole da 

glicemia permite um planejamento da equipe de saúde 

visando o efetivo cuidado dos indivíduos insulinizados. 

Desta maneira, torna-se possível uma melhora nos 

níveis glicêmicos e estado geral de saúde dos indivíduos 

insulinizados, além de subsidiar a elaboração de 

estratégias de educação em saúde. 
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