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A hipoglicémia é um reconhecido efeito adverso da insulinoterapia e um obstáculo ao bom controlo da diabetes. Está,
também, associada a alterações cognitivas, ao aumento do risco de quedas e de eventos cardiovasculares.
O Farmacêutico Comunitário pode ter um papel crucial tanto na identificação de pessoas com diabetes que sofram
episódios de hipoglicémia, como na identificação dos fatores precipitantes e na educação para a prevenção e tratamento
adequado.

Apresentar um caso clínico de 
intervenção do Farmacêutico na 
gestão de hipoglicémias em doente 
insulinotratado com diabetes tipo 2.

Apesar do controlo glicémico ainda carecer de otimização, as intervenções realizadas permitiram que a doente não voltasse a registar hipoglicémias e reduzisse a 
variabilidade glicémica, particularmente em jejum. O apoio na correta gestão e administração da insulina permitiu melhorar os resultados clínicos e minimizar os 
riscos da utilização do medicamento.

A avaliação dos dados recolhidos permitiu ao farmacêutico comunitário promover o uso correto do anti-hipertensor e da insulina. Simultaneamente, a intervenção do 
farmacêutico através da prestação de aconselhamentos ao nível da alimentação, incentivo à prática de atividade física e gestão adequada da administração da 
insulina permitiu obter os resultados clínicos já observados. Estes resultados são suporte evidente do papel relevante que o farmacêutico comunitário pode ter na 
promoção da saúde pelo exercício do acompanhamento farmacoterapêutico, em especial naquilo que se refere às pessoas com diabetes.

1. Griese-Mammen N, Hersberger K, Messerli M et al. PCNE definition of medication review: reaching agreement. International Journal of Clinical Pharmacy (2018) 40:1199–1208
2. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 6. Glycemic targets: Standardas of Medical Care in Diabetes – 2022. Diabetes Care 2022;45(Suppl.1):S83-S96 Nada a declarar

INTRODUÇÃO OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS

DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

BIBLIOGRAFIA CONFLITO DE INTERESSES

Doente-alvo

Hiperglicémia na ocasião
Preocupação pelo não controlo da 
diabetes, verbalizada pela doente 
Reporte de hipoglicémias

Convite
Consent. Informado

História clínica e farmacoterapêutica
Estilos de vida (ex.: anamnese alimentar, exercício físico)
Parâmetros antropométricos, glicémia ocasional e 
pressão arterial (PA), entre outros

Ação de avaliação da glicémia 
realizada na farmácia

Consulta de Acompanhamento 
Farmacoterapêutico (AF)

Acompanhamento Farmacoterapêutico

1ª consulta Consultas seguintes

Revisão da medicação tipo 3 (PCNE)1

Elaboração de plano terapêutico personalizado

Avaliação do impacto das intervenções efetuadas 
no estado de saúde do doente
Aplicação do plano terapêutico definido
Promoção do alcance dos objetivos terapêuticos
Monitorização de parâmetros/evolução clínica

Situação inicial

Reporte de 2-3 episódios de hipoglicémia (<70mg/dL2) / semana
Má gestão das unidades de insulina
Fraca adesão à insulina por receio de hipoglicémia
Lipodistrofias abdominais
Erros na utilização da insulina: reutilização excessiva das 
agulhas, conservação incorreta do cartucho em uso
Alimentação mal fracionada, hiperglucídica e hipoproteica
Toma incorreta do imidapril (com alimentos)

TC, género feminino, 69 anos 
Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão 
arterial, depressão, perturbação generalizada de 
ansiedade (PAG), entre outros
Não fuma

Redução dos episódios de hipoglicemia

Redução média da glicémia em jejum

Diminuição da variabilidade glicémica

Controlo da pressão arterial:

De 156/72 mmHg para 114/65 mmHg

8 meses
4 consultas

Correção dos erros detetados na 
insulinoterapia
Ensino do tratamento das 
hipoglicémias
Correção do processo de uso do 
imidapril (15 min. antes refeição)

Cuidados alimentares
Promoção da prática de exercício 
físico
Referenciação ao Médico de 
Família (por escrito) para 
reavaliação da terapêutica, devido 
ao elevado potencial 
hipoglicémico associado  
(aguarda consulta)

Descrição do caso

*A doente ajusta as unidades de acordo com a glicémia pré-prandial, por sua iniciativa

Evolução

Nota: Valores de autocontrolo da glicémia anteriores à 1ª consulta simulados de acordo com a informação reportada oralmente pela
doente

Intervenções farmacêuticas
(plano terapêutico)

Tabela 1. Estado de situação inicial (parcial)

Tabela 2. Parâmetros avaliados na primeira consulta

Gráfico 1. Evolução da glicémia


