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A UBS Cidade Satélite Santa Bárbara é uma Unidade Básica Tradicional com
área de abrangência de aproximadamente 32.159 habitantes, considerada a 3ª maior área
de abrangência da região de São Mateus.
Iniciei um trabalho de interlocução farmacêutica na Unidade em abril/2011 e
desde então, estamos atuando oferecendo um atendimento de qualidade com
intervenção e modificação nos fluxos da assistência farmacêutica. Nossa atuação vai
além da farmácia e almoxarifado até a inclusão da assistência farmacêutica na
participação dos Programas: Automonitoramento Glicêmico (AMG) e Remédio em
Casa (PRC)
Estamos mantendo no Programa AMG 192 pacientes em atendimento. Em
novembro/2011 nossa unidade foi uma das escolhidas pela supervisão técnica de São
Mateus para participação em projeto piloto com a utilização do Mapa diário de
monitoramento glicêmico, que visa monitorar e controlar a glicemia dos pacientes ao
programa.
A Enfermagem realizava atendimento aos pacientes, desde 2009 às 3ª e 5ª feiras
pela manhã, mas devido a grande demanda de usuários, nem sempre conseguia realizar
todas as orientações necessárias aos pacientes sobre a doença para o efetivo
monitoramento glicêmico.
Após implantação do projeto piloto, com mudanças no fluxo de atendimento
houve modificações significativas. Passamos a dispensar os insumos após a realização
do grupo de orientações e palestras educativas

Nos grupos abordamos e iremos abordar todos os assuntos relacionados ao DM e
suas complicações, tratamento medicamentoso associado à mudança de estilo de vida
(alimentação saudável com explicação da pirâmide alimentar e importância da atividade
física), uso correto do glicosimetro, armazenamento e aplicação adequada de insulina
(rodízio), utilização correta e segura dos insumos, e conscientização dos pacientes sobre
a importância na participação e assiduidade no programa.


Janeiro/2012: Orientações gerais sobre o programa, descarte correto dos
materiais e troca dos insumos a cada utilização (materiais descartáveis); Foto 1;



Fevereiro/2012: Armazenamento e conservação de insulina – Foto. 2;



Março/2012: Limpeza, manuseio e programação do glicosímetro – Foto
3;
- Dia 11/04 haverá o treinamento e instalação do software Accu Chek
360°.



Abri/2012l: Continuaremos com a programação dos glicosímetros, pois
iremos transferir os dados dos aparelhos para o computador e os
pacientes já irão levar os gráficos para o médico;

Adaptamos o Mapa Diário de Monitoramento para o Cartão AMG – Figura 5 e
6, para o controle adequado da glicemia, onde os dados internos do cartão são iguais ao
impresso original e a frente foi criada para preenchimento dos dados do paciente,
parecer do médico responsável, farmacêutico e ou/ enfermeiro. Ainda colocamos uma
tabela no verso com um calendário mensal, para que o paciente anote as intercorrências
e resultados da aferição da P.A, caso ocorra. Neste cartão também há a anotação dos
retornos.
Os resultados das aferições da glicemia nos possibilitam realizar um estudo mais
detalhado sobre os níveis glicêmicos do paciente, contribuindo assim na orientação e
intervenção quanto aos hábitos alimentares, horários e dose de insulina administrada
bem como o uso de hipoglicemiantes orais e a importância da atividade física.
Por fim, o trabalho de organização do serviço da assistência farmacêutica com a
equipe multidisciplinar no desenvolvimento de ações educativas, têm contribuído para

um melhor autocuidado, despertando interesse dos pacientes na participação do
programa e diminuindo ausência e abandono do tratamento.

FOTOS

Figura 1 – Impresso de Orientações ao Programa

Figura 2 - Armazenamento e transporte de insulina

Figura 3 e 4 – Orientação de Programação, limpeza e manuseio do glicosímetro
- Grupo

Figura 5 – Frente Cartão AMG
preenchido, após devolução do
paciente com parecer médico e
farmacêutico

Figura 6 – Parte interna Cartão AMG
preenchido pelo paciente – estamos estudando
este caso, o paciente é obeso mórbido grau III

Figura 7 – Pesando paciente e medindo altura
para o cálculo IMC

Figuras 8, 9 e 10 – Atendimentos individuais após grupo

Figura 11 – Planilha de agendamento mensal

Figura 12 – Armazenamento dos insumos

Figuras 13 e 14 – Sala de dispensação dos insumos após realização do grupo

Figura 15 – Arquivo dos prontuários

