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Diabetes Mellitus (DM) é uma doença caracterizada pela falta, ou incapacidade da 

insulina em desempenhar ações fisiológicas no organismo, tendo como consequência o 

aumento da glicose no sangue e alterações no metabolismo de gorduras, proteínas 

e carboidratos. Essa enfermidade está relacionada aaltas taxas de morbidade e 

mortalidade na população, principalmente quando não está controlada, comprometendo 

a qualidade de vida e a sobrevida dos indivíduos. Diante disso, a consulta farmacêutica 

é primordial para o acompanhamento farmacoterapêutico, visto que a DM é uma doença 

muito complexa, que necessita de cuidados relacionados a terapia farmacológica e não 

farmacológico. Desta forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver um protocolo 

de consultafarmacêutica para atendimentos de pacientes diabéticos. A elaboração do 

protocolo de consulta foi realizada a partir da adaptação dos métodos Dader e 

Minnesota de atenção farmacêutica. Os pacientes foram selecionados a partir de amostra 

aleatória ocorrida a partir dos atendimentos farmacêuticos realizados na FARMAM 

Farmácia Escola da Faculdade Maria Milza no período de agosto a outubro de 2018. O 

formulário elaborado foi estruturado em 04 eixos básicos: anamnese, detecção de 

PRM’s, prescrição farmacêutica, orientação não farmacológicas e encaminhamento.As 

informações clínicas a respeito das patologias, exames laboratoriais e da farmacoterapia 

foram registrados no sistema software Formula Certa 6.0. As intervenções realizadas 

permitiram adesão a terapia em pacientes que apresentaram PRM’stipo 1. De acordo 

com as necessidades clínicasapresentadas os pacientes foram encaminhados para 

serviços de nutrição e acupuntura. Para complementar a terapia e solucionar distúrbios 

menores foi realizada a prescrição de MIPs, bem como intervenções não farmacológicas 

para o controle da glicemia, PA e solicitação de exames. O formulário desenvolvido 

neste trabalhoservira como base para o acompanhamentofarmacoterapêutico de 

pacientes diabéticos atendidos na Farmam – Farmácia Escola da FAMAM. 
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