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O Diabetes Mellitus (DM) constitui um grande problema na saúde pública e destaca-se pelos 
altos índices de morbidade e mortalidade. O DM é caracterizado por um aumento da 
concentração de glicose na corrente sanguínea devido a uma deficiência na secreção e/ou ação 
da insulina, hormônio secretado pelo pâncreas. A classificação atual do DM inclui quatro 
classes clínicas: DM tipo 1 (DMT1), DM tipo 2 (DMT2), DM gestacional (DMG) e outros 
tipos específicos de DM. O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença que tem despertado o 
interesse de muitos profissionais da saúde e da população, pois é uma patologia crônica de 
grande escala em todo mundo e que no decorrer dos anos tornou-se motivo de preocupação 
para a saúde pública. Desta forma, o profissional farmacêutico pode estar inserido no processo 
de cuidado ao paciente na diminuição dos riscos que a diabetes pode ocasionar. É de grande 
importância à contribuição do profissional farmacêutico no acompanhamento 
farmacoterapêutico de pacientes portadores de Diabetes Mellitus para se obter efetividade no 
tratamento, orientando tanto o paciente quanto aos familiares em relação a adesão correta do 
tratamento, e assim evitar complicações da doença, diminuição dos custos na saúde com 
internações e consequentemente o número de mortes. Este estudo tem como objetivo geral 
descrever a importância das ações do farmacêutico no cuidado ao paciente idoso com diabetes 
mellitus tipo 2 em uma unidade básica de saúde do município de Cachoeira – BA. E como 
objetivos específicos: Traçar o perfil socioeconômico e clínico dos idosos com diagnóstico 
Diabetes Mellitus Tipo 2; determinar os tipos de medicamentos utilizados no tratamento dos 
usuários da UBS; apresentar as formas de tratamento para o Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2); 
propor ações educativas para melhoria da qualidade de vida da população diabética da área de 
abrangência; abordar os principais problemas relacionados à terapêutica do DM2; demonstrar 
a importância do farmacêutico no cuidado ao paciente com diabetes mellitus tipo 2. Trata-se 
de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, a ser realizada em uma unidade básica 
de um município do Recôncavo da Bahia. Será realizado uma pesquisa de campo com idosos 
(acima de 60 anos com diagnóstico de DM tipo 2), atendidos na unidade básica do município 
de Cachoeira – Ba. Essa pesquisa será realizada no semestre 2020.1 para conclusão de curso. 
Será utilizado um questionário para verificar o nível de conhecimento dos idosos sobre a 
doença, assim como, com perguntas norteadoras para obtenção dos objetivos deste trabalho. 
Paralelo a isso, levar informações necessárias para que esses pacientes não tenham seu quadro 
de saúde agravados.  
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