


INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES
Farmacêuticos e Farmácias

Bem-vindo(a)! Nos próximos slides você encontrará um 
passo-a-passo sobre como participar da Campanha 
Novembro Diabetes Azul. Boa leitura!



PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA
NOVEMBRO DIABETES AZUL
Para rastreamento de pessoas em risco para diabetes
Siga esses 4 passos:



PASSO 1:
Leia o manual do agente da pesquisa.
Ele é importante para que você entenda os objetivos detalhados 
dessa campanha e como participar. Você encontrará o que 
precisa neste link: https://bit.ly/2P21M6j

Nos próximos slides, você terá um resumo sobre o projeto.

https://bit.ly/2P21M6j


O que é esta campanha?
Esta campanha é uma ação de caráter nacional, organizada pelo 
Conselho Federal de Farmácia, em parceria com Sociedade 
Brasileira de Diabetes e com farmácias e farmacêuticos de todo 
país.

Além de ser uma campanha, trata-se de um projeto de pesquisa, 
conduzido pela UFPR e UFOP, aprovado em comitê de ética, que 
visa levantar a prevalência de risco do diabetes na população 
brasileira. Será o maior estudo dessa natureza já realizado no 
setor privado da saúde, no Brasil.



Qual é o objetivo do projeto?
Realizar ação de caráter nacional visando o rastreamento de 
pacientes com diabetes mellitus ou alto risco para a doença.

Para quem se destina?
Pessoas entre 20 e 79 anos de idade, que não possuem 
diagnóstico prévio de diabetes. Portanto, esta campanha não
está voltada a pessoas que já tem diabetes e fazem tratamento.



Onde serão feitos os atendimentos?
Na farmácia, em espaço que permita atendimento com privacidade. 
Por exemplo, na sala de serviços ou consultório farmacêutico.

Quem fará os atendimentos?
O(a) farmacêutico(a), utilizando os formulários específicos da 
pesquisa, que são: formulário de atendimento, termo de 
consentimento do paciente e declaração de serviço farmacêutico.



Quando os atendimentos serão feitos?
Entre 14 e 30 de novembro. 

Quantas pessoas eu preciso atender?
O objetivo é que cada farmácia participante atenda, no mínimo, 30 
pessoas, seguindo o protocolo da pesquisa. Mas você pode atender 
o número de pessoas que quiser.



Como eu devo atender essas pessoas?
Durante o atendimento você fará:
1. Explicação sobre o objetivo do atendimento e coleta da assinatura do 

paciente no termo de consentimento.
2. Medida do peso, altura e cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal)
3. Medida da circunferência abdominal, usando fita antropométrica.
4. Teste de glicemia capilar
5. Preenchimento do formulário de atendimento, coletando informações 

do paciente. 
6. Entrega da Declaração de Serviço Farmacêutico e orientação ao 

paciente sobre os resultados encontrados.



O que devo fazer após os atendimentos?
Após os atendimentos você deve guardar os formulários 
preenchidos e os termos de consentimento. É fundamental que 
você colete a assinatura do paciente e preencha todos os campos 
do formulário de atendimento.

Como o formulário de atendimento contém todas as informações 
que estão na Declaração de Serviços Farmacêuticos, não há 
necessidade de você guardar uma cópia da DSF que foi entregue ao 
paciente. Guarde o formulário de atendimento preenchido.



O que faço com os dados após a 
campanha?
Você enviará os dados para nós, utilizando um formulário online, 
que está neste link:

https://pt.surveymonkey.com/r/diabetescff

É só clicar no link e preencher as informações de cada paciente que 
você atendeu.

https://pt.surveymonkey.com/r/diabetescff


PASSO 2:
Organize a campanha na sua farmácia.
Você precisará de material de divulgação, alguns equipamentos 
e cópias impressas dos formulários da pesquisa. Veja mais 
detalhes nos próximos slides.



Que materiais de divulgação usar?
Recomendamos que você produza cartazes, banners ou impressos 
que ajudem a divulgar sua campanha. Assim você alcançará mais 
participantes, o que será uma boa oportunidade de divulgação da 
sua farmácia.

O CFF criou alguns materiais padronizados que você pode baixar e 
imprimir. Baixe esses materiais neste link: https://bit.ly/2P21M6j

https://bit.ly/2P21M6j


Que equipamentos eu preciso?
Você precisará no mínimo de:
1. Fita antropométrica, para medida da circunferência abdominal 

dos pacientes (medida em centímetros)
2. Balança de peso corporal, para medida do peso (em quilos).
3. Glicosímetro (para realização do teste de glicemia)
4. Tiras (recomendamos ter no mínimo 50 tiras para teste)
5. Cópias impressas do formulário de atendimento, termo de 

consentimento e declaração de serviço farmacêutico.



PASSO 3:
Realize os atendimentos
Você atenderá pessoas sem diagnóstico prévio de diabetes, 
entre 20 e 79 anos. Veja a seguir detalhes técnicos de como 
atender cada paciente.



Como é o termo de 
consentimento?
O TCLE (termo de consentimento livre e 
esclarecido) é um documento obrigatório 
que o paciente deve assinar para 
participar da pesquisa. A participação 
deve ser consciente e voluntária. Esse 
formulário assinado ficará com você, após 
a pesquisa.



Como é o formulário de 
atendimento?
É um questionário de duas páginas, que 
você pode imprimir frente e verso.

É simples de preencher, mas deve ser 
preenchido de forma completa a cada 
atendimento, em uma entrevista com o 
paciente. Nele você registrará todos os 
dados do paciente e resultados de 
saúde.



Como é a Declaração de 
Serviço Farmacêutico?
É um formulário de duas páginas, onde 
você registra os resultados e entrega ao 
paciente, ao final do atendimento.

A entrega da DSF é obrigatória, de acordo 
com a RDC 44/09 da Anvisa.



Como calculo o IMC do 
paciente?
1. Peça ao paciente para subir na balança, sem estar 
segurando bolsas ou sacolas. Registre o resultado do peso 
em Kg.

2. Para medida da altura, você pode usar uma fita 
antropométrica fixada à parede, pedindo ao paciente que 
fique ereto, de costas para a parede, sem sapatos. Caso não 
disponha, pergunte a altura do paciente (auto-relato) e 
anote o resultado em metros.

3. Para cálculo do índice de Massa Corporal, divida o peso 
(em Kg), pelo quadrado da altura (em metros).

IMC = Peso (kg) / altura2 (m)



Como faço a medida da 
circunferência abdominal?
1. Deve ser realizada de preferência com o paciente sem roupa 
no local da medida. Pode-se pedir ao paciente que levante a  
blusa/camisa, de forma a mostrar o abdômen.

2. Pede-se ao paciente que fique em pé, de frente para o 
profissional e levante os braços em angulo de 90 graus. O 
paciente deve ficar relaxado, sem prender a barriga, 
respirando normalmente.

3. O profissional passa a fita antropométrica por detrás do 
paciente, por toda extensão do abdômen. A fita deve estar no 
ponto médio entre a crista ilíaca e o rebordo intercostal. Pode-
se padronizar a medida pela altura do umbigo do paciente.



Como faço o teste de 
glicemia?
1. Passar álcool swab no dedo, priorizando o anelar, no sentido 
da ponta para a base (Figura 2), esperar secar naturalmente.

2. Puncionar o dedo indicado, obtendo a amostra de sangue 
capilar em quantidade suficiente.

3. Aproximar a tira teste da amostra, permitindo que o sangue 
flua por capilaridade para o interior do sistema.

Para mais detalhes sobre este procedimento, consulte o projeto 
de pesquisa.



Glicosímetros validados para a 
pesquisa
Para que os resultados do estudo sejam válidos é preciso 
padronizar o equipamento utilizado para teste de glicemia.

Os glicosímetros ao lado são registrados na Anvisa e possuem 
certificação ISO 15.197:2013, por isso são os únicos 
recomendados. Sua farmácia pode utilizar qualquer um deles.

Para mais detalhes sobre glicosímetros validados consulte o 
projeto de pesquisa.



Como calculo o Findrisc?
Findrisc é um teste que avalia o risco da pessoa 
desenvolver diabetes no futuro. Este teste está 
inserido dentro do questionário (formulário de 
atendimento).

Entreviste o paciente, respondendo às oito 
perguntas do Findrisc (itens de 15 a 22 no 
questionário).

Cada resposta marcada corresponde a uma 
pontuação. Some os pontos de todas as 
respostas para obter o Escore Total do Findrisc. 
Interprete o resultado conforme a pontuação 
obtida.



Como registro o resultado 
da glicemia?
Você precisa registrar o estado alimentar 
do(a) paciente. Há apenas duas opções: jejum 
ou casual.

Se a glicemia do(a) paciente der abaixo de 70 
mg/dl ou acima que 300 mg/dl, repita o teste 
para confirmação e registre o resultado mais 
alto obtido.

No próximo slide, veja um fluxograma de 
como fazer o atendimento e interpretar o 
resultado obtido.





PASSO 4:
Envie os resultados
Nós precisamos receber os resultados, para podermos fazer as 
análises e divulgá-los para todo Brasil. Esses resultados serão 
importantes para ações de saúde pública e na divulgação dos 
serviços farmacêuticos juntos à opinião pública.



Como envio os resultados?
Você irá acessar o formulário de envio online, 
pelo link: 
https://pt.surveymonkey.com/r/diabetescff

É necessário que você preencha o formulário para 
cada um dos pacientes que você atendeu.

Portanto, as informações enviadas serão 
individualizadas, isto é, de cada paciente em 
separado. 

https://pt.surveymonkey.com/r/diabetescff


RESUMO:
Veja no próximo slide um fluxo 
resumido da campanha.





TENHO DÚVIDAS, COM 
QUEM POSSO FALAR?

Acesse o site
para ter mais informações:

https://bit.ly/2P21M6j

Se você ainda tiver dúvidas sobre o protocolo da pesquisa, 
escreva para cassyano.correr@gmail.com

https://bit.ly/2P21M6j
mailto:cassyano.correr@gmail.com


MUITO OBRIGADO POR SUA 
PARTICIPAÇÃO!

Vamos fazer dessa campanha um marco na 
história da farmácia brasileira e dos serviços 

farmacêuticos. Contamos com você!




