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1. INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) é uma condição crônica caracterizada por níveis

aumentados e sustentados de glicose no sangue, sendo uma das principais doenças mais

prevalentes no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a glicemia elevada

é o provável terceiro fator mais importante a causar mortes prematuras, ficando atrás apenas

da pressão arterial aumentada e uso de tabaco. Estima-se que nos próximos anos o número de

pessoas vivendo com DM aumente, sendo projetado 628,6 milhões de pessoas para 2045

(GBD, 2016).

Muitos avanços no tratamento do DM ocorreram nos últimos anos desde a descoberta

da insulina, em 1921, o prognóstico do DM mudou amplamente, bem como a qualidade de

vida dos pacientes com diabetes. Com isso, verificou-se a necessidade de intervenções

múltiplas no manejo da doença, colocando o paciente no centro do cuidado, individualizando

o plano terapêutico, dando enfoque às principais demandas do ser que estava recebendo o

cuidado, eis então o entendimento do protagonismo da educação em diabetes, a qual passou

a ser uma ferramenta de suporte para pacientes com DM, e hoje em dia é considerada o

próprio tratamento (IQUIZE et al., 2017).

Com a demanda crescente por cuidados, cada vez mais se observa a necessidade do

desenvolvimento de equipes multiprofissionais no atendimento de pacientes com DM,

incluindo dentre esses, o farmacêutico. A profissão farmacêutica se encontra na fase do

cuidado, sendo o farmacêutico também uma referência para o paciente quando o assunto é

medicamentos. Como a farmacoterapia do DM geralmente é complexa, envolvendo

medicamentos injetáveis e de alto risco, faz-se essencial a figura do mesmo no cuidado a

esses pacientes, instruindo quanto ao uso correto e seguro de sua terapia farmacológica, bem

como prevenindo a efeitos indesejáveis como episódios de hipo e hiperglicemia (JOHNSON

et al., 2018).

Alguns municípios brasileiros disponibilizam, além dos medicamentos para o

tratamento do DM, os insumos necessários para o seu controle. Esse serviço é encontrado em

Porto Alegre, por meio da secretaria municipal de saúde que desenvolveu o Programa

Municipal de Distribuição dos Insumos para Diabetes. Os pacientes incluídos no programa,

recebem, dentre outros, glicosímetros, tiras reagentes e lancetas (BRASIL, 2019). Os

farmacêuticos que compõem a equipe multiprofissional na atenção primária, co-responsáveis

por educar e acompanhar os pacientes no manuseio dessas tecnologias, particularmente as



canetas de insulina, disponíveis pela prefeitura de Porto Alegre para pacientes acima de 60

anos.

A pandemia do novo coronavírus trouxe um desafio para a assistência à saúde dos

brasileiro. Pressionando os serviços a realizarem rearranjos que permitissem a continuidade

dos cuidados aos pacientes de forma segura e à distância. Foi então que ocorreu um salto nos

serviços de telessaúde no Brasil, especialmente após a publicação da lei nº 13.989/2020, a

qual ampliou a disponibilidade dessas atividades. Nesse contexto, a telefarmácia e o

teleatendimento farmacêutico se tornam fundamentais para o seguimento dos atendimentos e

tratamentos farmacológicos dos pacientes (HARZHEIM, et al. 2019).

Sendo assim, o acompanhamento farmacêutico de pacientes em uso de caneta de

insulina pode garantir um tratamento mais seguro e eficaz. Além disso, entender o grau de

impacto que as estratégias terapêuticas estão alcançando na vida dos pacientes é fundamental

para medir como os recursos estão sendo empregados, e se estão gerando melhores desfechos

para a saúde dessa população. Dessa forma a questão de pesquisa é: Pacientes com diabetes

em uso de caneta de insulina acompanhados por teleatendimento farmacêutico na Atenção

Primária aderem ao tratamento e possuem conhecimento sobre o manejo de insulinas?



2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1-Diabetes Mellitus (DM)

O Diabetes Mellitus (DM) é uma condição de saúde caracterizada por níveis

aumentados e sustentados de glicemia, podendo ser diferenciados em diabetes tipo 1 e 2. O

diabetes tipo 1 ocorre em indivíduos que não possuem a capacidade de produzir insulina em

níveis adequados para manutenção do equilíbrio metabólico, em decorrência de fatores

imunológicos. Por outro lado, o diabetes tipo 2, é uma doença poligênica, com grande

influência hereditária, de etiologia não totalmente esclarecida, e fatores ambientais que

contribuem notoriamente para seu desenvolvimento, sendo os hábitos alimentares e

inatividade física os principais (FERNANDES et al., 2016).

A Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation - IDF)

estimou em 2017 que 8,8% da população mundial de 20 a 79 anos de idade possuía diabetes,

o que representa 424,9 milhões de pessoas (IDF, 2017). Tais números podem crescer ainda

mais quando projetados para 2045, onde cerca de mais de 628,6 milhões de pessoas podem

possuir o diagnóstico de diabetes. É importante destacar que a maioria dos casos (cerca de

79%) está nos países em desenvolvimento, nos quais é esperado o aumento no número de

casos (GBD, 2016).

A elevação da prevalência do DM está ligada a fatores, como urbanização, transição

epidemiológica, transição nutricional, aumento no número de pessoas com de estilo de vida

sedentário, aumento de indivíduos com excesso de peso, crescimento e envelhecimento

populacional e, também, ao aumento da expectativa de vida dos indivíduos com diabetes. A

OMS estima que a glicemia elevada é o terceiro fator mais importante, capaz de causar

mortes prematuras, ficando atrás somente da pressão arterial aumentada e uso de tabaco

(OMS, 2009).

Devido o DM está ligado a maiores taxas de hospitalizações, maior demanda dos

serviços de saúde, bem como elevação da incidência de doenças cardiovasculares e

cerebrovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputações não traumáticas de membros

inferiores, prevê-se o que a carga gerada representará nos próximos anos para os sistemas de

saúde dos diferentes países, independente da sua economia; a carga é ainda maior nos países

em desenvolvimento, visto que a maioria ainda enfrenta problemas no controle de doenças

infecciosas (GREGG et al., 2016).



O Brasil ocupa a quarta posição entre os países em que mais ocorreram aumento no

número de pessoas de 20 a 79 anos com diabetes nas projeções até 2045, ficando atrás

somente da China, índia e Estado Unidos. Um levantamento realizado em 2014 com dados

coletados em seis capitais brasileiras, população amostral de servidores de universidades

públicas na faixa entre 35 a 74 anos, incluindo teste oral de tolerância à glicose, observou a

prevalência de diabetes em 20% dos participantes, nos quais, cerca de metade dos casos não

tinham diagnóstico prévio (FILHA et al., 2015; BICCOLINI, 2016).

Para o sucesso na mudança do cenário do diabetes, é preciso estabelecer e

desenvolver novas e mais potentes parcerias entre órgãos governamentais e sociedade civil,

para um engajamento compartilhado de responsabilidade em ações destinadas à prevenção,

detecção e controle do DM. Estratégias inovadoras devem ser capazes de gerar um estilo de

vida mais saudável e mudanças de comportamento frente ao consumo de alimentos

ultraprocessados, atrelado a prática de atividade física; bem como, prover os cuidados às

pessoas diagnosticadas, utilizando ferramentas essenciais, como a educação em saúde

(REWERS; LUDVIGSSON, 2016).

2.2-Educação em Diabetes

Entende-se por educação em diabetes as etapas de desenvolvimento das habilidades e

conhecimentos para o melhor gerenciamento da doença. Com o aperfeiçoamento e inclusão

das ferramentas necessárias para chegar às metas estabelecidas em cada fase do tratamento.

Trata-se, portanto, de um apoio essencial para a garantia do autocuidado, a qual coloca à

pessoa com diabetes no centro das decisões do seu próprio segmento, permitindo um

tratamento personalizado e de eficácia aprimorada (GAZZINELLE; GAZZINELLI; REIS,

2005).

A educação em diabetes vem evoluindo dinamicamente ao longo dos anos. Técnicas

atuais de estímulo e desenvolvimento para o autocuidado usam estratégias que buscam

mudanças positivas e seguras no comportamento. A educação em diabetes visa

principalmente: reduzir as barreiras entre indivíduos que têm diabetes, seus familiares,

comunidades e os profissionais de saúde; capacitar o indivíduo com diabetes para o

autocuidado; melhorar os resultados clínicos; prevenir ou retardar o diabetes e as suas

complicações agudas e crônicas; e proporcionar qualidade de vida (YOUNG-HYMAN et al,

2016).



Com o intuito de popularizar a educação em diabetes, permitindo que cada vez mais

pacientes se beneficiem dessa estratégia, programas de aperfeiçoamento apoiados pelas

sociedades de diabetes estão sendo ofertados em diferentes países, formando assim

educadores em diabetes; habilidades como conhecer o paciente com diabetes, e saber ouvir,

por meio de escuta ativa são consideradas excelentes formas para o processo de educação.

Dentro do contexto da educação, dois atores principais podem ser denominados como

educando e educador; o educando é a pessoa que está experienciando a doença, já o educador

é um apoio que estimula a autonomia do indivíduo com diabetes, a relação entre ambos

envolve a construção de conhecimentos sólidos e práticos (LANGE et al, 2014).

O impacto do diagnóstico de uma doença crônica, como o DM, causa profundas

alterações na vida de grande parte dos indivíduos. Essas mudanças envolvem as atividades

cotidianas, visto que, desde a comprovação do diagnóstico, sentimentos como angústia e

desespero diante da impressão do pouco controle acerca da própria vida podem ocorrer, com

isso é esperado a diminuição de habilidades para agir e pensar. Nesse sentido, o cuidado

integral à saúde se faz essencial, o qual está ligado a aspectos biopsicossociais, econômicos,

dentre outros (BRASIL; PONTAROLO; CORRER, 2014).

Para melhor compreender as fases de transformação do paciente com diabetes,

Prochaska et al (1994) propõe o modelo transteórico de mudança de comportamento,

composto por cinco estágios, sendo pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, e

manutenção. Entender em qual estágio o paciente se encontra, para então definir as melhores

estratégias educativas de cada caso é fundamental; e toda equipe multiprofissional possui o

papel de auxiliar nesse processo. Programas de educação em diabetes estão disponíveis em

diferentes países, os quais podem ser utilizados como modelos para delineamento de novos

projetos (SANTOS et al., 2013).

A sociedade brasileira de diabetes (SBD) recomenda iniciar com avaliações simples,

abrangendo temas como plano alimentar, exercícios de simples execução, convivência com o

diabetes e motivação para o autocuidado; alguns exemplos de questionários validados em

português que auxiliam na construção são: questionário internacional de atividade física

(IPAQ); questionário de atividades de autocuidado com diabetes (SDSCA); DQOL-Brasil€;

escala de conhecimento no diabetes (DKN-A); dentre outros capazes de instrumentalizar as

práticas clínicas, e avaliar a eficácia dos programas implementados (MATSUDO, 2001;

FLECK et al., 2000; CORRER et al., 2008).



2.3-Cuidado farmacêutico em pacientes com DM

A profissão farmacêutica vem sofrendo grandes alterações ao longo dos anos, tanto no

contexto nacional, quanto internacional; gerando praticamente um movimento de mudança de

foco, passando de ser o medicamento, para ser o paciente. Esse formato se faz essencial no

cenário de saúde que possuímos atualmente, quando uma grande quantidade de

medicamentos está disponível para uso da população, e boa parcela das pessoas utilizam

dessa tecnologia para obtenção de qualidade de vida (PEREIRA; FREITAS, 2008).

No contexto dos pacientes com doenças crônicas, especialmente o DM, o cuidado

farmacêutico é capaz de aumentar o conhecimento e autonomia do paciente no manejo seguro

de sua terapia farmacológica. É comum encontrar nesses pacientes o uso de polifarmácia

(utilização de cinco medicamentos ou mais) (OMS, 2017), diferentes regimes posológicos e

vários locais de acesso aos medicamentos, tornando sua farmacoterapia complexa; diante

disso, contar com o apoio de um profissional que torne a terapia farmacológica mais simples

e segura possível garante benefícios a esse perfil de usuários (BOSSE; OLIVEIRA;

BECKER, 2013).

Programas de acompanhamento farmacêutico para pacientes com diabetes observaram

a redução da glicemia capilar em jejum de 131 para 125 mg/dL antes e depois das

intervenções farmacêuticas em pacientes de zonas rurais do Arizona. Em um levantamento

realizado em Campo Grande-MS observou que 21,78% dos indivíduos participantes do

estudo necessitavam de assistência para gestão de seus medicamentos, sendo a maioria

pacientes com diabetes (ARAUJO et al., 2017; JOHNSON et al., 2018).

As práticas clínicas do farmacêutico envolvem atividade de orientação farmacêutica,

dispensação de medicamentos, atendimento farmacêutico, acompanhamento

farmacoterapêutico e registro sistemático das atividades. Dentro do acompanhamento pode

ser avaliado periodicamente a adesão do paciente ao tratamento farmacológico, bem como o

processo de uso dos medicamentos. De acordo com a OMS, a adesão é entendida como

“medida com que o comportamento de uma pessoa corresponde às recomendações de um

profissional da saúde”, sendo a adesão fundamental para a boa evolução do paciente, além da

técnica segura e correta de aplicação de insulina (SASEEN et al., 2017; PEDROSA et al.,

2018).

No contexto farmacológico, instrumentos validados em português auxiliam a

mensurar a adesão, podemos citar como principais a escala de adesão terapêutica de quatro e



oito itens de Morisky (TMG e MMAS-8) (MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986; MORISKY

et al., 2009; OLIVEIRA-FILHO et al., 2012) e o Brief Medication Questionnaire (BMQ)

(BEN; NEUMANN; MENGUE, 2011). Ambos resultam em um escore final que diferencia o

paciente em aderente e não aderente. Dados de registro de dispensação também podem ajudar

no entendimento objetivo da adesão a farmacoterapia do paciente, exemplos de indicadores

utilizados são “medication possession ratio (MRP)”, “proportion of days covered (PDC)” e

“proportion of rescribed days covered PPDC” empregados principalmente em doenças

crônicas (LIMA-DELLAMORA et al., 2017).

2.4-Teleatendimento farmacêutico

O teleatendimento farmacêutico está envolvido dentro de um conjunto de serviços

farmacêuticos prestados à distância, chamados de telefarmácia. Também pode ser atribuído

para telefarmácia a utilização de tecnologias de telecomunicação para auxiliar ou permitir a

disponibilidade de serviços de farmácia de alta qualidade, principalmente em casos onde o

paciente ou a equipe de saúde está impossibilitada de possuir atendimento presencial

(ALEXANDER et al., 2017).

O termo telessaúde, no qual a telefarmácia está inserida, é composto de quatro

domínios de aplicação, sendo: vídeo síncrono (ocorre interação bidirecional), conteúdo

assíncrono (fornecimento de material de saúde de registrado, áudio ou vídeo armazenado,

dentre outros), monitoramento remoto do paciente (por exemplo, telemetria para medidas de

glicose capilar) e saúde móvel (uso de dispositivos móveis). Em cada um desses domínios

podem ser oferecidas práticas de telefarmácia (HARZHEIM, et al. 2019).

A telefarmácia é uma forma de oferecer cuidados farmacêuticos aos pacientes, no

intuito de potencializar ou expandir os serviços já disponíveis, fechando lacunas identificadas

no processo do cuidado. Suas possibilidades são amplas, dependendo principalmente da

tecnologia preconizada e da legislação em vigor. Exemplos em que a telefarmácia é usada

incluem a oferta de serviços farmacêuticos em locais de difícil acesso; substituição de

ausências por motivos de férias ou doença; atendimento de pacientes com dificuldade de

locomoção, dentre outros (CSHP, 2018).

Apesar da telessaúde no Brasil fazer parte de um debate antigo, avanços importantes

para o seu desenvolvimento ainda carecem de legislações mais robustas. Com a declaração de



OMS do estado pandêmico, gerado pelo novo coronavírus, em março de 2020 (OMS, 2020),

um grande desafio para a assistência à saúde foi instaurado, sendo a continuidade de

prestação dos serviços de saúde de forma segura um dos braços desse desafio.

Em resposta, autoridades governamentais passaram a discutir o papel da telessaúde

nesse contexto, tendo como encaminhamento a publicação da lei 13.989/2020, a qual permite

o uso da telessaúde durante a crise do coronavírus. Dessa forma, a telefarmácia passou a ser

adotada como uma estratégia de acesso e continuidade de prestação se serviços essenciais de

saúde (BRASIL, 2020).



3. OBJETIVO

4.1-Objetivo Geral

Avaliar a adesão e conhecimento sobre o manejo de insulinoterapia de pacientes em

uso de caneta de insulina acompanhados por teleatendimento farmacêutico em uma unidade

básica de saúde.

4.2-Objetivos Específicos

-Identificar o perfil sociodemográficos dos pacientes com diabetes em uso de caneta

de insulina acompanhados por teleatendimento farmacêutico em uma unidade básica de

saúde;

-Avaliar a adesão ao tratamento farmacológico dos pacientes com diabetes em uso de

caneta de insulina acompanhados por teleatendimento farmacêutico em uma unidade básica

de saúde;

-Avaliar o conhecimento sobre insulinoterapia dos pacientes com diabetes em uso de

caneta de insulina acompanhados por teleatendimento farmacêutico em uma unidade básica

de saúde;

-Comparar os resultados de adesão e conhecimento sobre insulinoterapia entre

pacientes que receberam orientação farmacêutica prévia e aqueles que não receberam.


