
 Sempre que for ao Posto de Saúde o con-

trole da pressão e da glicemia capilar; 

 Faça também os exames: 

Você sabia que a Hipertensão arterial e a Diabetes?  

São doenças silenciosas que prejudicam tanto a sua saúde co-

mo o desenvolvimento do seu filho. 

 A Hipertensão é conhecida como pressão alta; 

 A Diabetes aumenta a concentração de açúcar 

no sangue;  

Boletim informativo I - Conhecendo suas doenças... 

Quais são os principais riscos na gravidez? 

 A Hipertensão pode evoluir para uma 

pré-eclâmpsia e posterior eclâmpsia; 

 A Diabetes pode provocar o cresci-

mento exagerado do bebê;  

Fique de olho !!! 

 Glicemia de jejum 

 Ultrassonográfica 

 Hemoglobina 

 Hematócrito 

 Quantificação da 

excreção de proteí-

na na urina 
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Problema Relacionado a Medicamento (PRM) 
identificado 

PRM 1: Não utilização da insulina (NPH 26U + 
Regular 14U/ NPH 9U + Regular  13U) uma 

vez que a mesma não é encontrada no posto 
de saúde próximo a sua residência. 

Intervenções Farmacêuticas 

 A paciente foi aconselhada a investigar 

a possibilidade de receber o medicamento na 

própria maternidade, e se não for possível 

falar com o médico para que este prescreva 

uma insulina encontrada nos postos  

de saúde do SUS. 

Dúvida? 
Consulte seu  

Farmacêutico. 
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