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O diabetes mellitus (DM) faz parte de um grupo de doenças metabólicas que se 
caracterizam por hiperglicemia resultante da deficiência na secreção ou ação da 
insulina. Estudos têm demonstrado que níveis de glicemia próximos da 
normalidade diminuem drasticamente ou até previnem complicações. 
Entretanto, para que o controle glicêmico seja efetivo com o tratamento, é 
necessário aprendizado por parte do paciente de vários aspectos sobre a 
utilização da insulina desde obtenção até a aplicação. 

Objetivo  

Testar uma ferramenta (figura 1) a qual auxilia o paciente na aplicação correta da 
dose prescrita de insulina em seu domicílio e avaliar o impacto após o uso deste. 

Delineamento  

Estudo observacional no qual os dados foram obtidos acompanhando a evolução 
da paciente. 

 

 

Resultados  

Partindo do pensamento de que nem todos têm o conhecimento e habilidade 
necessária para realizar a insulinoterapia de acordo com a prescrição médica, e 
acreditando que o paciente tem direito e necessidade de uma correta dosagem e 
administração da insulina, como forma de manter controlado seu comorbidade e, 
assim, evitando consequências graves decorrentes de constantes erros de 
dosagem, foram identificados fatores que dificultam a administração da insulina e 
as variáveis envolvidas, então, conhecendo as reais necessidades da paciente foi 
construída uma ferramenta (figura 1) para auxiliar a correta dosagem e horários 
de aplicação, proporcionando maior segurança e motivação para o autocuidado. 
A ferramenta visa facilitar a dosagem das insulinas prescritas. A paciente recebeu 
da medica que a acompanhava a ferramenta com a dose prescrita, destacada nas 
cores azul (insulina NPH) e vermelha (insulina Regular) (figura 2), os frascos 
dispensados também foram identificados com as cores para facilitar o manejo em 
caso do usuário ser analfabeto (figura 3). 

Figura 1. Ferramenta para dosagem de insulina  

TM, feminina, 63 anos, previamente DM, retinopatia diabética, insuficiência renal 
crônica não-dialítica e hipertensão arterial sistêmica, acompanha na UBSF Parque 
Guarani – Joinville. Após observar a realidade da paciente em visita domiciliar, 
constatou-se que a paciente não executava corretamente o tratamento proposto 
(insulina regular (8UI/8UI/12UI) e NPH (38UI/36UI)), devido a dificuldades visuais 
causadas pela DM, e complexidade no preparo e aplicação da insulina.  
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Figura 3. Frascos de insulina dispensados (em azul NPH e em vermelho Regular) 

Figura 2. Dose de insulina Prescrita (em azul NPH e em vermelho Regular) 
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Fig. 4: Ferramenta para dosagem de insulina   
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Fonte: Prontuário medico paciente TM, Joinville – 2015. 

Para utilizar o instrumento, a paciente foi instruída a encaixar a seringa no campo 
correspondente o período a ser administrado (figura 4) e aspirar o conteúdo ate a 
cor correspondente ao frasco (figura 3). 
A paciente foi acompanhada trimestralmente com teste de hemoglobina glicada 
(HbA1c), de acordo com o proposto pela SBD 2014 como meta laboratorial para o 
tratamento do diabetes, os resultados estão expostos nos gráficos 1 e 2. 

Resultados    

Gráfico 1: Resultado hemoglobina glicada paciente TM 

Fonte: Prontuário medico paciente TM, Joinville – 2015. 

Gráfico 2: Doses de insulina prescritas 

A paciente iniciou insulinização em agosto de 2010, mantendo-se como a 
hemoglobina glicada (gráfico 1) (média HbA1c 9,525%) sempre acima da média 
proposta pela SBD 2014 (entre 7,5% e 8,5% em idosos), independentemente da 
inclusão ou aumento da dosagem de insulina (gráfico 2). 
Após a inclusão da ferramenta em fevereiro de 2013, a paciente apresentou uma 
visível melhora de hemoglobina glicada (média HbA1c 7,98%), estando acima da 
media proposta apenas em uma oportunidade, o que demonstra a efetividade do 
método, resultando em redução riscos e proporcionando uma melhor qualidade 
de vida a paciente. 
Diante do exposto, espera-se que este estudo subsidie ações que possam 
contribuir na melhor elaboração de estratégias que favoreçam os usuários que 
fazem uso da insulina. 

Considerações finais     

Referências      

Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2013 – 2014. São 
Paulo – AC Farmacêutica, 2014. 
 
GARBER AJ, ABRAHAMSON MJ, Barzilay JI et al. American Association of Clinical Endocrinologist’s 
Comprehensive Diabetes Management Algorithm 2013 Consensus Statement. Endocr Pract. 
2013;19(Suppl 2). 


