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Resumo: O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico multifatorial
caracterizado por hiperglicemia persistente devido à produção insuficiente de insulina,
ou uma ação insuficiente desse hormônio. Os dois tipos do diabetes mais comum são
DM1 e DM2 onde o DM1 é caracterizado por insulinodependente e o DM2 é assinalada
como insulinorresistente, no entanto os dois mostram falhas na regulação da taxa de
açúcar no sangue por atuação da insulina. Essa é uma das doenças contemporâneas
de maior prevalência, atingindo cerca de 425 milhões de pessoas em todo o mundo. O
DM é caracterizado por uma elevação sérica dos níveis de glicose, decorrente de
disfunções distintas que impedem que essa substância seja direcionada para as
células que utilizam esse carboidrato como a principal fonte de energia para realização
das funções vitais. A alternativa utilizada para o controle dessa doença consiste
basicamente no uso da terapia farmacológica que é capaz de manter os níveis ideais
de glicose. Entretanto, para que essa terapia possa gerar resultados positivos diversas
medidas além do medicamento precisam ser tomadas, sendo a assistência
farmacêutica (AF), uma ferramenta primordial. Através das atividades da AF diversos
fatores associados aos problemas com medicamentos em pacientes com DM podem
ser reduzidos. O presente trabalho consistiu em uma revisão de literatura com o
objetivo de destacar o papel do farmacêutico e a importância da AF em pacientes com
DM, com destaque para sua atuação no âmbito clínico. De acordo com o levantamento
realizado, foram encontrados cerca de 13 estudos recentes publicados entre os anos
de 2018 a 2021 sobre as atividades realizadas pelo farmacêutico que fazem parte do
ciclo da assistência farmacêutica junto a pacientes com DM tipo 1 e tipo 2. Os
resultados demonstraram que a presença de um profissional farmacêutico
desempenhando uma AF, possibilita um eficiente suporte aos pacientes com DM,
especialmente àqueles com DM2, como pôde ser verificado pela implementação de
serviços como acompanhamento farmacoterapêutico e reconciliação medicamentosa.
Os resultados obtidos nesta revisão reforçam a ideia de que a AF realizada com
autonomia pelo farmacêutico proporciona uma redução bastante significativa no
número de internações desses pacientes.
Palavras-chave:

Assistência

farmacêutica.

Diabetes

Mellitus.

Farmacoterapia.
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1 INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico multifatorial
caracterizado por hiperglicemia persistente devido à produção insuficiente de insulina,
ou uma ação insuficiente desse hormônio. Essa é uma das doenças contemporâneas
de maior prevalência, atingindo cerca de 425 milhões de pessoas em todo o mundo
(SBD, 2019).
O DM é uma doença multifatorial que aflige populações das mais diversas
classes em todo o mundo, despontando entre os principais problemas de saúde na
atualidade. Essa doença é caracterizada por uma elevação sérica dos níveis de
glicose, decorrente de disfunções distintas que impedem que essa substância seja
direcionada para as células que utilizam essa molécula como a principal fonte de
energia para realização das funções vitais (LIMA et al., 2020).
Sendo assim, tanto o excesso extracelular quanto a ausência de quantidades
suficientes no meio intracelular promovem uma variedade de distúrbios que podem
agravar a homeostase a longo prazo (DEN BRAVER et al., 2018). Devido à
complexidade multifatorial e aos diversos fatores etiológicos, essa doença apresenta
uma heterogeneidade com relação ao principal fator causador, o qual pode ser devido
a distúrbios de origem metabólica, hormonal, renal ou imunológica. Dentre os tipos de
DM, o tipo 2 (DM2) é considerado como a patologia mais predominante em todo o
mundo, devido à relação direta entre a causa dessa doença com o comportamento
alimentar, que é apontado como um dos maiores fatores de risco para seu
desenvolvimento (OGUNTIBEJU, 2019).
Esses fatos justificam a crescente busca no desenvolvimento de fármacos para
o DM2, no qual os medicamentos atuais agem em alvos pouco eficientes para o
tratamento.

Além

disso,

pesquisas

recentes

vêm

demonstrando

outras

biomacromoléculas cada vez mais promissoras que podem ser moduladas, de maneira
a potencializar os efeitos da farmacoterapia já utilizada, bem como promover um
tratamento mais seletivo para cada caso (CHAUDHURY et al., 2017).
O tratamento do DM necessita de uma equipe composta por médicos,
nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, enfermeiros e também farmacêuticos,
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pois este profissional está capacitado para o acompanhamento do esquema
farmacoterapêutico. Levando em conta a quantidade de drogarias existentes no país e
que o paciente portador de DM recorre a estes estabelecimentos, no mínimo uma ou
duas vezes ao mês, em busca de seus medicamentos e insumos, o farmacêutico tem
uma maior proximidade com o paciente e por isso mais facilidade para aconselhar e
educar sobre o controle do DM e a prevenção de complicações (SOUZA e GARCIA,
2019).
Porém, apenas a abordagem farmacológica não é suficiente para uma melhora
no quadro clínico dos pacientes com DM que precisam ser monitorados e orientados
acerca dos fatores relacionados com os efeitos gerados pelo medicamento, desde sua
administração até sua ação farmacológica. Neste sentido, o farmacêutico clínico é um
dos profissionais mais capacitados para prestar suporte técnico para os pacientes com
DM, pois grande parte destes indivíduos são polimedicados e precisam de uma
orientação adequada que permita uma melhor adesão ao tratamento (WANG et al.,
2020).
Diversos estudos na literatura demonstram que a prestação de uma eficiente AF,
uma área de atuação exclusiva desse profissional, é uma das abordagens mais
eficientes já realizadas no que diz respeito a adesão do tratamento. Sendo uma área
abrangente, à qual permite que este profissional possa atuar nas diversas atividades
relacionadas ao medicamento de forma a otimizar a sua eficiência, aumentar sua
segurança, garantindo assim a melhora do quadro clínico dos pacientes com graves
doenças como o DM. O objetivo deste trabalho é salientar sobre a importância dos
serviços de AF em pessoas portadoras do DM.
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2 OBJETIVO GERAL
Destacar a importância da assistência farmacêutica em pacientes com DM.
2.1 Objetivos específicos
•

Realizar uma busca de artigos que tratem sobre o papel do farmacêutico na AF;

•

Fazer uma correlação deste papel para pacientes com DM;

•

Destacar as principais atividades desempenhadas pelo farmacêutico na AF.

3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Diabetes: Classificação, fisiopatologia, complicações e tratamento
A hiperglicemia persistente, principal sinal apresentado pelos pacientes com
diabetes mellitus (DM), pode estar associada a uma variedade de complicações
crônicas microvasculares e macrovasculares, aumento da morbidade, diminuição da
qualidade de vida e aumento da mortalidade. A classificação do DM é baseada em sua
etiologia. Os fatores causais dos principais tipos de DM são genéticos, ambientais e
biológicos, ainda não são totalmente compreendidos (SBD, 2019).
O DM é uma doença metabólica causada pela falta de insulina ou pela redução
da sensibilidade dos tecidos a esse importante hormônio produzido pelas células β do
pâncreas. O DM1 (também conhecido como diabetes insulino-dependente) é
caracterizado devido à falta de insulina, enquanto o DM2 (também conhecido como
diabetes não-insulino-dependente) é causado pela sensibilidade reduzida ao hormônio,
que é comumente descrita como insulino resistência (DEFRONZO et al., 2015;
ZACARDI et al., 2016; LUCA et al., 2019).
Algumas complicações (agudas e crônicas) estão relacionadas ao diabetes que,
devido ao alto custo das internações prolongadas e da aposentadoria precoce por
incapacidade funcional, tem causado sérios problemas de saúde pública e
sobrecarregado o sistema de seguridade social (MOREIRA et al., 2016).
O DM1, também conhecido como diabetes autoimune, é uma doença crônica
caracterizada pela falta de insulina devido à perda de células beta pancreáticas,
levando à hiperglicemia. Ainda que a idade de início dos sintomas seja geralmente na
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infância ou adolescência, às vezes os sintomas se desenvolvem mais tarde. Embora a
etiologia do DM1 não seja totalmente compreendida, acredita-se que a patogênese da
doença envolva a destruição de células β mediada por células T (KATSAROU, 2017).
Pessoas portadoras do DM1 dependem de dosagens exógenas de insulina para
manutenção dos níveis de glicose, sendo essa a principal forma de tratamento para a
maioria desses pacientes. A insulina recombinante é a terapia mais recomendada para
pessoas com este tipo de diabetes, pois esta substância é capaz de mimetizar todas as
ações da insulina endógena (OZOUGWU et al., 2013).
Além disso, também podem ser utilizados outros tipos de fármacos
hipoglicemiantes para auxiliar o tratamento, nos quais estas moléculas atuam em alvos
relacionados com a ação da insulina. Nesse caso, podem ser utilizados inibidores de
acetilcolinesterase como donepezil e galantamina (CONSOLIM-COLOMBO et al., 2017;
WANG et al., 2021).
Pacientes que desenvolvem DM2 geralmente produzem insulina, mas suas
células não são capazes de usá-las corretamente devido à ação reduzida desse
hormônio, uma situação caracterizada como resistência insulínica. Portanto, não há
ação hipoglicêmica da insulina, e a diminuição da captação de glicose pelas células
resulta no aumento e liberação da produção da glicose hepática, o que facilita ainda
mais o aumento da glicemia (BERTONHI e DIAS, 2018).
Entre os pacientes diabéticos, a proporção de DM2 diagnosticada é de 85-95%,
sendo ainda maior em países subdesenvolvidos (1 em 14 adultos tem DM2). A
patologia é considerada uma das doenças crônicas de maior impacto na qualidade de
vida da população mundial. Ela representa um grande problema de saúde, sendo uma
doença que pode causar incapacidade física devido a várias complicações
multiorgânicas. Sua morbidade e mortalidade tem aumentado bastante, independente
das condições econômicas e sociais da população (SANAMÉ et al., 2016).
O DM não controlado está associado a complicações agudas e crônicas devido
ao excesso de açúcar no sangue, o que gera danos aos tecidos corporais, facilitando o
desenvolvimento de doenças como cegueira, infarto e problemas renais, fazendo com
que aumente consideravelmente a mortalidade dos que desenvolvem a patologia
(PALÁCIOS; PEÑÚÑURI; ESTRADA, 2020).
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Quando indivíduos

encontram-se com excesso de peso, uma grande

quantidade de citocinas de origem celular lipídica é liberada na corrente sanguínea,
provocando elevação da produção de fatores pró-inflamatórios. Um destes fatores, é o
fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa) que é uma das principais citocinas próinflamatórias do organismo. Diversos estudos vêm comprovando o papel dessa
substância no desenvolvimento da diabetes, no qual o excesso de ácidos graxos
estimula a liberação de TNF-alfa, seja do próprio tecido ou de tecidos adjacentes
(GOMES; ACARDO. 2019).
A obesidade também é responsável pela elevação da expressão da enzima
Dipeptidil-dipeptidase-4 (DPP-4), que tem a função de clivar o peptídeo semelhante ao
glucagon do tipo 1 (GLP-1), no qual o aumento dos níveis séricos dessa enzima
promove uma depleção dos níveis GLP-1 sanguíneos, que são responsáveis por
realizar o estoque de glicose nas células durante a alimentação aumentando a
secreção de insulina e inibindo a secreção de glucagon (ZHAO et al., 2020).
Uma outra possibilidade consiste no uso de substâncias que são semelhantes
ao GLP-1, que atuam inibindo a secreção do hormônio glucagon que estimula o
transporte de glicose para corrente sanguínea. Essa inibição promove uma redução
significativa dos níveis séricos de glicose, porém pode ocasionar hipoglicemia em
alguns casos. Fármacos como exenatida e liraglutida atuam por essa via (FREMAUX et
al., 2019).
Outra alternativa que vem sendo bastante utilizada são os inibidores da DPP-4,
enzima que catalisa a quebra do GLP-1. A inibição dessa enzima permite aumentar os
níveis de GLP-1 que tem função de antagonizar os efeitos promovidos pelo glucagon
durante a alimentação. Embora essa seja um tipo de terapia relativamente recente, já
existe uma grande variedade de fármacos pertencentes a essa classe, sendo a
saxagliptina o fármaco mais utilizado (FREMAUX et al., 2019).
Devido a essa variedade de problemas associados com o desenvolvimento do
DM2, há no mercado uma grande variedade de medicamentos que são utilizados para
este tipo de diabetes, atuando por diferentes vias. Fármacos da classe da
sulfoniluréias, como a clorpropamida, atuam estimulando a secreção de insulina pelas
células beta, através do fechamento dos canais de potássio dependentes de ATP
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presentes na superfície da célula, mantendo uma alta concentração desse íon no meio
intracelular, o que acaba estimulando a liberação desse hormônio pelas vesículas das
células pancreáticas. Os fármacos da classe das glinidas, como a repaglinida, também
atuam pelo mesmo mecanismo de ação (XU et al., 2019).
As biguanidas são uma classe de fármacos capazes de reduzir os níveis de
glicose pela inibição de vias metabólicas de degradação de carboidratos no fígado e
melhoram a sensibilidade da insulina, sendo o cloridrato de metformina, o principal
representante dessa classe (YENDAPALLY et al., 2020).
Outros fármacos utilizados em combinação, pertencem à classe dos inibidores
de alfa-glicosidase como a acarbose que reduz a absorção de glicose ingerida,
glitazonas como a pioglitazona que promove a diferenciação de adipócitos e promove
aumento na sensibilidade à insulina e também há os inibidores dos canais de
reabsorção de sódio-glicose tipo 2 (SGLT-2), como a empaglifozina, canaglifozina e
dapaglifozina (WANNER et al., 2016).
Além dos tipos 1 e 2 do diabetes, mencionados anteriormente, existe também o
DM gestacional (DMG). O diagnóstico é realizado entre o segundo e terceiro trimestre
de gravidez, quando a resistência insulínica fica mais evidente. Uma grande parcela
das mulheres desenvolve a intolerância à glicose apenas durante a gestação, mas
algumas pacientes podem ter diabetes prévio não diagnosticado (OPPERMAN;
GENRO; REICHELT, 2018).
O diagnóstico do DM é baseado, essencialmente, nos valores da glicemia
plasmática de jejum (8 horas) ou após uma ingestão acentuada de glicose por via oral,
ou então pelo nível de hemoglobina glicada, este ainda bastante eficaz e solicitado
pelos médicos no manejo dos pacientes com o diagnóstico da doença (GROSS et al.,
2002).
O exame de glicemia em jejum é o método tradicional de se diagnosticar o DM.
Levando em conta que quando em jejum, a taxa de glicose circulante no sangue deve
situar-se abaixo de 100 mg/dL nos pacientes considerados normais e, quando esta
encontrar-se entre 100 e 125 mg/dL, significa que o paciente apresenta glicemia de
jejum

alterada,

também

diabetes(PINHEIRO, 2010).

denominada

hiperglicemia

não

diabética

ou

pré-
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As hemácias, cuja função é o transporte de oxigênio por todos os tecidos do
corpo humano, são constituídas, principalmente, por hemoglobina (DE CAMPOS,
2006). Quando os níveis da glicemia sanguínea encontram-se elevados, uma parte
dessahemoglobina começa a ligar-se a essa glicose circulante em excesso, originando
a hemoglobina glicada, ou seja, hemoglobina ligada à glicose, sendo essas
acumuladas no interior das hemácias, adquirindo, através disso, uma meia-vida a partir
da delas (PINHEIRO, 2010; SACKS, 2006).
Com o objetivo de orientar a população, a sociedade brasileira de diabetes
(SBD) adotou alguns critérios laboratoriais para o correto diagnóstico do DM. Abaixo
encontra-se uma tabela com os valores de referência para cada nível de gravidade:
Tabela 1 - Critérios laboratoriais para diagnóstico de normoglicemia, pré-diabetes e
DM, adotados pela SBD.

Parâmetros

Normoglicemia
Pré diabetes ou risco
aumentado para DM

Diabetes estabelecido

Glicose em
jejum
(mg/dL)

Glicose 2 horas após
sobrecarga com 75g de
glicose (mg/dL)

Glicose ao acaso

HbA1c* (%)

< 100

< 140

-

< 5,7

≥ 100 e <126

≥ 140 e < 200

-

≥ 5,7 e < 6,5

≥ 126

≥ 200

≥ 200 com sintomas
inequívocos de
hiperglicemia

≥ 6,5

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019
* HbA1c: Hemoglobina glicada

3.2 Assistência farmacêutica
A assistência farmacêutica (AF) tem como finalidade desempenhar ações que
visam à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto de forma individual quanto
coletiva, sendo o medicamento o item essencial, tendo em vista o seu acesso e o uso
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racional, além de garantir a qualidade dos insumos dispensados. O farmacêutico
dispõe de ferramentas como a AF, atenção farmacêutica e a intervenção farmacêutica
que viabiliza realizar seu trabalho ativo com a sociedade de forma que o paciente seja
sempre o principal favorecido. Contribuindo assim, com uma farmacoterapia
individualizada e humanizada, visando a melhoria da qualidade de vida, a recuperação
do estado de saúde da sociedade e prevenindo problemas relacionados aos
medicamentos, interações medicamentosas e promovendo o uso racional de
medicamentos (SANTANA, 2017).
O auxílio de um farmacêutico envolve a AF, na qual se engloba a
responsabilidade e compromisso deste profissional em satisfazer e identificar, com uma
maior precisão, a necessidade do paciente em se tratando da farmacoterapia do
medicamento, garantindo que passe a ser uma terapia segura, conveniente e efetiva.
Tendo uma equipe qualificada juntamente com a AF, para o acompanhamento do
recurso terapêutico recomendado ao diabético, mantêm-se uma boa qualidade de vida,
pois o aporte do profissional farmacêutico acarretará em uma adesão do tratamento
designado, o que poderá fazer com que incidentes ocasionados através da afecção
venham a ser evitados (SHATNAWI; LATIF, 2017).
O acesso a medicamentos essenciais (fármaos que satisfazem as necessidades
prioritárias de cuidado da saúde da população) é considerado uma ferramenta de
política pública necessária para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e o uso
adequado desses medicamentos é um dos componentes de maior custo-efetivo da
assistência à saúde. Para garantir o acesso a esses medicamentos é necessária uma
articulação de ações e serviços no sistema de saúde, bem como programas
governamentais mais diversos, como o incentivo à pesquisa e desenvolvimento de
medicamentos bem como a regulação sanitária e econômica do mercado (VIEIRA,
2017).
Infelizmente alguns motivos afetam a inserção dos serviços farmacêuticos no
Brasil, que são empregados para auxiliar no monitoramento de diferentes doenças
inclusive o DM, sendo eles: a ausência de reconhecimento da sociedade sobre a
importância do farmacêutico como um profissional da saúde, pouca inclusão deste
profissional nas equipes multidisciplinares de saúde, dificuldades de oportunidades da
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educação contínua na extensão clínica, carência de elaboração dos serviços de saúde,
dificuldade de aquisição de medicamentos por parte dos usuários do SUS e a escassez
de documentação científica que proporcione constatar aos gestores do sistema público
e privado que a implementação da atenção farmacêutica reflete um investimento para a
melhoria da qualidade de vida, e não um custo aos cofres públicos (SOUZA;
TAKEMOTO, 2018).
Portanto, o presente trabalho visa avaliar o papel dos serviços de assistência
farmacêutica no processo de manejo do paciente portador do DM, destacando o papel
fundamental do profissional farmacêutico nesta área de atuação.
4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
Esta revisão de literatura foi construída através de um levantamento de artigos
que tratavam diretamente do papel do farmacêutico na assistência em saúde de
pacientes com DM1 e DM2. Para isso, foram utilizados artigos indexados nas principais
bases de dados: Google Acadêmico, Scielo, National Center Biotechnology and
Informatic (NCBI) e periódicos CAPES. Para tanto os descritores utilizados foram:
Assistência farmacêutica. Diabetes Mellitus. Farmacoterapia
Entre os critérios de inclusão de artigos para este trabalho, foi levado em
consideração temas que abordassem informações sobre o DM e a importância da AF
para o seu diagnóstico e tratamento. Também foi considerado o ano de publicação dos
artigos, publicados entre os anos de 2018 a 2021, nos idiomas inglês, espanhol e
português. Dentre os critérios de exclusão, estavam os artigos que não tratavam do DM
e os que foram publicados em um período anterior a cinco anos.

5 RESULTADOS
De acordo com o levantamento realizado, foram encontrados cerca de 13
estudos recentes publicados entre os anos de 2018 a 2021 sobre as atividades
realizadas pelo farmacêutico que fazem parte do ciclo da AF junto a pacientes com
DM1 e DM2. A tabela 1 mostra as principais atividades desempenhadas por este
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profissional e o número de pacientes assistidos direta ou indiretamente através de
ensaios clínicos e alguns estudos através de atendimentos por telefone.
Tabela 2 - Atividades desempenhadas pelo profissional farmacêutico
Tipo de

Nº de pacientes/

Atividades realizadas

Referências

Reconciliação medicamentosa,

Javaid et al.,

aconselhamento ao paciente,

2019

diabetes participantes
2

244

avaliação de parâmetros laboratoriais
1,2

-

Aconselhamento ao paciente

Catic et al.,
2019

1,2

1,2

-

35

Reconciliação medicamentosa,

Donihi et al.,

aconselhamento ao paciente

2019

Avaliação de parâmetros laboratoriais, Alsuwayni;
reconciliação medicamentosa

Alhossan,
2020

2

-

Aconselhamento ao paciente

Gershman,
2019

2

-

Acompanhamento

Mikhael et al.,

farmacoterapêutico, aconselhamento

2019

ao paciente, avaliação de parâmetros
laboratoriais
2

50

Acompanhamento

Cowart;

farmacoterapêutico, intervenção

Sando, 2018

farmacológica
2

77

Aconselhamento ao paciente

Hening;
Sartika;
SauriasarI,
2019

2

-

Acompanhamento farmacoterapêutico

Szafran et al.,
2019

19

1,2

1.400

Aconselhamento ao paciente

Lauffenburge
ret al., 2019

2

351

Aconselhamento ao paciente

Moin et al.,
2019

2

20

Intervenções farmacológicas,

Katangwe et

avaliação de parâmetros laboratoriais,

al., 2019

reconciliação medicamentosa,
aconselhamento ao paciente
2

352

Acompanhamento farmacoterapêutico

Gonçalves et
al., 2019

Fonte: Autores

6 DISCUSSÃO
6.1 Número e perfil dos pacientes
Considerando todos os estudos que detalharam o número de pacientes
assistidos (8 dos 13 estudos), mais de 2.500 pacientes receberam uma assistência por
parte do farmacêutico, tanto antes, durante e após o manejo da doença. Destes, a
grande maioria são indivíduos com DM tipo 2, adultos e idosos, que apresentavam
riscos cardiovasculares, hipertensão, distúrbios metabólicos e obesidade.
Em relação ao perfil e idade dos pacientes, este resultado já era algo esperado,
visto que os pacientes com DM tipo 2, adquirem essa doença devido a fatores
extrínsecos ao organismo, como a alimentação, que é um dos principais fatores de
risco para o desenvolvimento deste tipo de diabetes, que como já abordado ao longo
do trabalho, essa doença decorre de uma alteração nos níveis de glicose sérica devido
ao excesso de carboidratos consumidos pelo indivíduo e a resistência à insulina (ALMOUNTASHIRI et al., 2017; KOCOT et al., 2017; MARTINEZ et al., 2020; SAMI et al.,
2020).
Com o passar do tempo, o organismo sofre uma variedade de distúrbios que
prejudicam os mecanismos bioquímicos e fisiológicos de importarem as moléculas de
glicose para dentro das células, provocando uma saturação intracelular. Dessa forma,
uma das alternativas que o organismo encontra para estocar uma elevada quantidade
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de energia é através da conversão dessas substâncias em compostos não glicídicos,
como os lipídeos, gerando como consequência um aumento da massa lipídica
(ALSHARARI et al., 2020).
Esse é sem dúvida um dos principais fatores que também justificam o perfil de
comorbidades apresentados pelos pacientes descritos nestes estudos, pois é sabido
que o surgimento de problemas cardiovasculares, hipertensão e distúrbios metabólicos
é fruto do excesso de carboidratos no organismo de indivíduos com DM. Além disso,a
baixa capacidade de utilização de glicose pelas células, devido ao comprometimento
do sistema endócrino, força o organismo a utilizar os ácidos graxos como fonte de
energia para as células (SAASA et al., 2019; TEYMOURIAN et al., 2019).
Durante o processo de oxidação dessas moléculas para a produção de ATP,
ocorre a formação de corpos cetônicos, um dos principais indícios laboratoriais que se
correlacionam com os sintomas apresentados pelos pacientes, permitindo um
diagnóstico eficaz da diabetes. A obesidade resultante do grande armazenamento de
carboidratos, promove um acúmulo também de gorduras na corrente sanguínea, devido
ao excesso de lipoproteínas de baixa densidade que são produzidos durante o
metabolismo lipídico (MIZUNO et al., 2017;DABEK et al., 2020).
Como consequência, grande parte dos pacientes com diabetes, apresentam
cardiopatias e nível de pressão arterial elevado, devido a formação de placas de
gordura, nos vasos e artérias e também devido a altos níveis de glicose na corrente
sanguínea, que alteram a viscosidade do sangue, forçando os vasos a realizarem uma
vasoconstricção mais vigorosa e fazendo com que o coração realize mais batimentos
para que o sangue chegue a esses vasos com uma taxa adequada (YANG; DYE e LI,
2019; TOCHIYA et al., 2020).
Todos estes fatores justificam a razão pela qual a grande maioria dos trabalhos
teve como alvo pacientes com DM tipo 2, que é uma doença na qual o manejo pode ser
realizado por uma variedade de profissionais de saúde, como o farmacêutico, que pode
dar o suporte necessário para estes pacientes através de uma grande quantidade de
atividades, dependendo obviamente, do estado clínico do paciente. Essas atividades
são descritas de maneira pormenorizada na discussão abaixo.
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6.2 Atividades realizadas pelo farmacêutico
6.2.1 Acompanhamento farmacoterapêutico
Embora essa seja uma atividade no qual o farmacêutico tenha plena capacidade
de realizar, poucos setores de saúde permitem que este profissional possa avaliar
diretamente os efeitos que os medicamentos receitados estão provocando no paciente,
sendo essa função atribuída na maioria das vezes para os médicos, que são os
responsáveis pela prescrição dos medicamentos. Dessa forma, grande parte do
acompanhamento

farmacoterapêutico

realizado

pelo

farmacêutico

ocorre

em

estabelecimentos específicos, como os consultórios farmacêuticos, que vêm ganhando
cada vez mais espaço como um estabelecimento de saúde (BRENTEGANI, 2017).
Ainda

assim,

em

ambientes

hospitalares,

o

acompanhamento

farmacoterapêutico realizado como uma atividade de intervenção clínica pelo
farmacêutico vem demonstrando resultados significativos, pois esta atividade, se
realizada de maneira eficiente por este profissional, é capaz de corrigir, reduzir e
identificar problemas relacionados ao medicamento que não foram avaliados pelo
médico. Estas intervenções se mostram cada vez mais eficientes devido à
possibilidade de reduzir custos com o período de internação dos pacientes bem como
os gastos associados com a medicação (CAMPOS et al., 2020).
Além disso, grande parte dos erros de medicação ocorrem associados ao
acompanhamento farmacoterapêutico no setor de enfermagem, não havendo, portanto,
um monitoramento direto por um profissional especializado, seja o médico ou
farmacêutico clínico. A grande demanda de serviços que os médicos precisam atender,
não permite que este profissional possa acompanhar todo o processo de dispensação
do medicamento. Dessa forma, o acompanhamento, se realizado pelo farmacêutico
junto à equipe de enfermagem, é uma medida fundamental para correção de qualquer
erro que possa ocorrer durante a utilização do medicamento, reduzindo a possibilidade
de riscos que possam ocorrer e também auxiliando em atividades que não precisem
diretamente da presença do profissional médico (LIMA et al., 2016).
Outra atividade fundamental, mas pouco realizada, que faz parte do
acompanhamento farmacoterapêutico, diz respeito à análise da prescrição, uma
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atividade que é atribuída ao farmacêutico clínico, permitindo que este profissional
possa realizar uma intervenção mais eficiente, avaliando a forma farmacêutica que
melhor se adeque ao paciente, via de administração, posologia e se a administração
está sendo feita de maneira inadequada. Entretanto, esta é uma atividade ainda pouco
realizada por este profissional, visto que todas estas funções geralmente são atribuídas
ao médico e posteriormente ao setor de enfermagem, dificultando uma intervenção
mais eficiente por parte do farmacêutico (GARSKE et al., 2016).
Esse fator (análise da prescrição) possivelmente justifica o baixo número de
citações desta atividade (4 dos 13 estudos; Mikhael et al.,2019; Cowart; Sando, 2018;
Szafran et al.,2019; Gonçalves et al.,2019) em nosso levantamento para o
monitoramento de pacientes com DM, uma doença que necessita de um
acompanhamento mais próximo dos profissionais de saúde, especialmente o médico,
que é o encarregado de estabelecer a melhor terapia com base no quadro clínico de
cada paciente, o que dificulta o monitoramento por parte do farmacêutico. Ainda assim,
esse resultado mostra uma alteração no cenário do papel do farmacêutico no manejo
de pacientes com DM, visto que alguns trabalhos descreveram a intervenção
farmacêutica por meio do acompanhamento como um fator contribuinte para aumentar
a eficácia dos medicamentos (COWART e SANDO, 2018; GONÇALVES et al., 2019;
MIKHAEL et al., 2019).
6.2.2 Aconselhamento ao paciente
Esta atividade consiste em orientar o usuário do medicamento de forma a
garantir o uso racional, fornecendo informações precisas de uma forma simples e clara
para que o paciente saiba respeitar a posologia e evitar qualquer tipo de interações
entre medicamentos e alimento. Essa é sem dúvida uma das atividades de maior
representatividade

do

farmacêutico,

podendo

ser

realizada

em

qualquer

estabelecimento de saúde, seja em hospitais, farmácias ou em um consultório
específico (MORAES; VAZ e CASTRO, 2017).
Ainda que o profissional médico seja o responsável pela prescrição dos
medicamentos devido sua capacidade em descrever a melhor opção com base no
processo patológico, o farmacêutico também tem conhecimento suficiente para
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aconselhar o paciente, pois sua especialidade não é a doença em si, mas os efeitos
que os fármacos promovem sobre o organismo bem como os efeitos que o organismo
realiza sobre o fármaco (MARINHO et al., 2020).
Dessa forma, este profissional está completamente capacitado para fornecer
informações primordiais sobre o medicamento, que muitas vezes os médicos não
relatam pelo fato de não serem especialistas no medicamento, mas sim na doença que
o paciente apresenta. Não é à toa que muitos pacientes, quando desejam compreender
a melhor maneira de utilizar o medicamento, procuram o farmacêutico, que acaba
sendo o profissional mais acessível para consulta que o próprio médico (CAMPOS et
al., 2020).
Em pacientes com DM2, esse fenômeno é bastante pronunciado, no qual estes
pacientes muitas vezes fazem apenas consultas esporádicas com o médico, sendo o
farmacêutico bastante solicitado para o aconselhamento junto ao paciente, seja no
ambiente hospitalar, na própria farmácia comercial, bem como através de um
atendimento via telefone, uma atividade que vem sendo bastante empregada, sendo
essa uma das principais formas de aconselhamento descritas nos estudos levantados,
no qual estes fatores justificam o número elevado de citações desta atividade nos
estudos (8 dos 13 estudos).
6.2.3 Reconciliação medicamentosa
A reconciliação medicamentosa é uma das atividades mais bem consolidadas no
cenário do farmacêutico clínico, mostrando-se como uma importante estratégia para
minimizar ou diminuir os erros de medicação que possam agravar a saúde do paciente.
Essa atividade deve ser executada na medida em que ocorre uma mudança
significativa da terapia farmacológica prescrita ao paciente, de forma a determinar se
as novas alternativas utilizadas geram mais benefícios ou prejuízos seja para eficácia
ou adesão do tratamento (BARROS; SILVA e LEITE, 2020).
Essa atividade desempenhada pelo farmacêutico é fundamental para evitar
possíveis erros de prescrição médica, sendo essa reconciliação estabelecida através
de uma dupla checagem dos medicamentos utilizados juntamente com o paciente, com
a família ou com os indivíduos responsáveis pelo cuidado de pacientes idosos. Além
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disso, essa atividade é concluída após uma reunião do farmacêutico com a equipe
multidisciplinar de saúde, de forma a garantir o melhor tratamento adequado com base
no ponto de vista de cada profissional relacionado com os pacientes com DM, que
apresentam uma variedade de distúrbios que são manejados por mais de um
profissional (MARTINS, 2020).
O fato dessa atividade ser uma das atribuições clínicas do farmacêutico mais
bem reconhecidas justifica possivelmente o número reduzido de trabalhos acerca
dessa atividade que foram encontrados em nosso estudo, pois tratam-se de trabalhos
acerca das novas funções que o farmacêutico vem desempenhando. Sabe-se que
pacientes com DM necessitam de um cuidado diferenciado, devido ao fato de grande
parte dos pacientes serem polimedicados, apresentarem várias outras comorbidades
como hipertensão e/ou problemas cardiovasculares, sendo a participação do
farmacêutico muito bem documentada para o manejo desses pacientes por meio da
reconciliação medicamentosa, no qual, os 4 trabalhos encontrados, apenas reforçam
esse argumento (DONIHI et al., 2019; JAVAID et al., 2019; KATANGWE et al., 2019;
ALSUWAYNI e ALHOSSAN, 2020).
6.2.4 Intervenção farmacológica e avaliação de parâmetros laboratoriais
Embora o farmacêutico esteja habilitado legalmente para realização destas
atividades, no âmbito clínico é bastante comum que estas atividades sejam realizadas
pelo profissional médico, devido a um modelo padrão de atendimento nos hospitais que
geralmente atribuem que todos os pacientes passem por uma avaliação médica. Ainda
assim, o farmacêutico está cada vez ganhando mais espaço e se tornando cada vez
mais relevante no manejo de pacientes que apresentam graus mais leves de DM2 ou
até mesmo pré-diabéticos (SILVA et al., 2018; NOGUEIRA et al., 2020).
Os resultados encontrados nessa revisão são bastante promissores, pois
mostram justamente que este perfil de pacientes está sendo manejado diretamente por
profissionais farmacêuticos. Para casos de pré-diabetes, o trabalho de Katangwe e
colaboradores (2019) mostrou uma relação direta entre intervenção farmacológica e
avaliação de parâmetros realizados pelo farmacêutico com uma diminuição dos riscos
de desenvolvimento de DM2, sendo este profissional fundamental no manejo de
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pacientes da atenção básica, funcionando esta medida como uma eficiente medida
preventiva.
Outro estudo feito por Cowart e colaboradores em 2018, verificou o impacto
causado pelo farmacêutico na intervenção farmacológica e monitoramento da
hemoglobina glicada em pacientes com DM2 em um centro de saúde acadêmico. Este
estudo fez uma comparação da intervenção realizada por um profissional médico e
farmacêutico em conjunto com o manejo tradicional realizado apenas pelo médico. O
estudo demonstrou que os pacientes com DM2 apresentaram uma melhora do quadro
clínico quando comparado com o atendimento tradicional, havendo uma redução da
intensificação da terapia e redução dos níveis de hemoglobina glicada quando
comparado com o grupo padrão neste estudo de Coorte.
Este é sem dúvida o resultado mais promissor encontrado nesta revisão, pois
demonstra que uma avaliação farmacêutica seja por meio de uma intervenção
farmacológica, ou seja por meio da avaliação de parâmetros laboratoriais, pode
contribuir de forma eficaz para o manejo de pacientes com DM2, de forma a auxiliar a
equipe médica de saúde, que estará menos sobrecarregada para que então possa
realizar o manejo dos quadros de maior complexidade.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O DM é uma doença de alta prevalência na sociedade contemporânea, sendo
um dos principais problemas de saúde em todo o mundo. Dentre os casos de DM,
sabe-se que o DM2 é o subtipo de maior recorrência devido a tratar-se de uma doença
de caráter não-hereditário, decorrente do mau hábito alimentar dos indivíduos. Este
subtipo de diabetes necessita de um manejo clínico muitas vezes individualizado, no
qual o profissional médico nem sempre consegue desempenhar tal atividade, em
virtude das diversas atribuições que lhe são requeridas, não havendo, portanto, uma
atenção adequada a estes pacientes.
Dessa forma, a presença de um profissional farmacêutico desempenhando uma
AF em toda sua plenitude, possibilita um eficiente suporte aos pacientes com DM,
especialmente aqueles com DM2, que muitas vezes precisam apenas de um
monitoramento de maior constância, que o profissional farmacêutico pode ser muito
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bem capaz de realizar. Os resultados obtidos nesta revisão reforçam a idéia de que, a
AF com maior autonomia proporciona uma redução bastante significativa no número de
internações desses pacientes.
Além disso, percebe-se cada vez mais que este profissional está ganhado mais
espaço no âmbito clínico, realizando a AF não apenas em farmácias comunitárias, mas
especialmente, no setor hospitalar. Sendo assim pode-se determinar que em um futuro
próximo, o farmacêutico possivelmente estará realizando cada vez mais ações de
intervenção farmacológica bem como avaliação direta de pacientes com DM2, como já
vem sendo feito nos consultórios farmacêuticos.
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