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RESUMO – Pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) muitas vezes recebem o tratamento 
necessário mas tem dificuldades para segui-lo corretamente, o que faz com que seus níveis 
glicêmicos mantenham-se fora dos valores desejados, incorrendo em riscos de complicações. O 
tratamento medicamentoso do DM2, inclui medicamentos orais e insulina, sendo que a 
administração injetável desta, apresenta maior dificuldade pois requer treinamento para sua 
execução correta. A alimentação e os exercícios físicos também interferem diretamente no controle 
da DM2.  O projeto “Educação em saúde” foi desenvolvido para que seja percebida a importância do 
acompanhamento de pacientes portadores de DM2 insulinizados, para melhorar seu tratamento e 
consequentemente sua qualidade de vida. Este projeto avalia a qualidade de vida de pacientes 
portadores de DM2 através do questionário Diabetes Quality of Life Measure (DQOL) traduzido e 
validado para o português. Posteriormente será feito o acompanhamento de um grupo de pacientes 
com visitas domiciliares e atenção farmacêutica para comparação da qualidade de vida desses com 
outro grupo que não receberá as visitas. Para dar início ao projeto notou-se a necessidade de uma 
ferramenta. Foi então realizada a confecção de um fluxograma, que tem por objetivo o 
direcionamento das atividades. O fluxograma começa com a coleta dos dados de todos os pacientes 
portadores de DM2 que fazem acompanhamento na unidade básica de saúde Nilton Luiz de Castro, 
no Parque Tarobá-Ponta Grossa–PR. Na sequencia, há a realização de visitas a todos estes 
pacientes para a aplicação do questionário juntamente com um termo de consentimento livre e 
esclarecido. A partir disso os pacientes são separados em “grupo intervenção” e “grupo controle”. 
Com os pacientes do grupo intervenção será feito um acompanhamento mensal durante o ano de 
2013. Espera-se assim demonstrar a importância da atenção farmacêutica na melhora da adesão ao 
tratamento e da qualidade de vida do paciente portador de DM2. 
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