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Resumo: O diabetes mellitus um distúrbio metabólico crônico que afeta grande parcela da população mundial, 

no Brasil o número de indivíduos com diabetes vem crescendo significativamente com o passar dos anos. A 

qualidade de vida dos pacientes com diabetes está intimamente relacionada ao tratamento adequado o que pode 

reduzir as complicações decorrentes da doença. Em casos de difícil controle ou avançados e não responsivos a 

tratamentos orais, utilizam-se as insulinas para o tratamento da doença. Para que o tratamento seja efetivo é 

necessário que certos cuidados sejam tomados no tocante à administração parental da insulina. Com o foco neste 

relevante fator, o objetivo deste trabalho foi detectar as principais fontes de erro na aplicação de insulina por 

pacientes atendidos pelas Unidades Básicas de Saúde Júlio de Azevedo, Lubomir Urban e Zilda Arns, do 

município de Ponta Grossa. Com as ações realizadas tornou-se possível evidenciar e quantificar as fontes 

predominantes de erro dos pacientes das Unidades Básicas de Saúde abordadas em relação ao uso da insulina e 

com isso esplandecer a importância da orientação farmacêutica para pacientes portadores de diabetes 
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Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Localidades adstritas às UBS do município de Ponta Grossa: Júlio de Azevedo 

(Jardim Carvalho), Lubomir Urban (31 de março), Zilda Arns (Parque Nossa Senhora das 

Graças). 

JUSTIFICATIVA 

O Diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por 

hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência na produção de insulina ou na sua ação, 

ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo. O tratamento 

farmacológico do DM pode ser por meio de medicamentos orais e insulina, dependendo das 

necessidades apresentadas pelo paciente. Pacientes com DM tipo 1 requerem insulinização 

plena, enquanto que pacientes com DM tipo 2 podem ser tratados com medicamentos orais e, 

se necessário, insulina (SBD, 2017).  

No Brasil, as insulinas convencionais (NPH de ação intermediária e regular de ação 

rápida) são ofertadas à população gratuitamente nas UBS e em farmácias participantes do 

programa Farmácia Popular. Para que a insulina seja efetiva no tratamento, é necessário que 

alguns cuidados sejam empregados, aumentando assim as chances de um tratamento 

adequado e de manter os níveis de glicemia controlados, reduzindo a possibilidade de 

complicações, as quais o DM não controlado pode ocasionar. Posologia correta, 

homogeneização, local de armazenamento, transporte, gerenciamento dos resíduos e maneira 

de aplicação são fatores que devem ser analisados e realizados corretamente quando se trata 

de insulina, pois neles se encontram a maior parte de erros de tratamento. 

Para auxiliar no automonitoramento do DM, são utilizados aparelhos medidores 

chamados glicosímetros, que utilizam apenas uma gota de sangue obtida por punção capilar 

para determinar a quantidade de glicose sérica apresentada pelo paciente no momento. Desta 

forma, o paciente pode fazer a verificação várias vezes ao longo do dia, o que torna possível 

saber em que momento os níveis de glicose encontram-se mais elevados ou demasiadamente 

reduzidos. 
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Considerando os vários fatores que podem interferir na efetividade do tratamento de 

pacientes insulinizados, é necessário a identificação destes para que sejam feitas as devidas 

orientações aos usuários.  

OBJETIVOS 

Este trabalho objetivou identificar as principais fontes de erros cometidos por 

pacientes atendidos pelas UBS Júlio de Azevedo, Lubomir Urban e Zilda Arns, do município 

de Ponta Grossa, em relação ao uso da insulina. 

METODOLOGIA 

Integrantes do projeto de extensão “Educação em Saúde” elaboraram um 

instrumento (prontuário farmacêutico) para acompanhamento de visitas domiciliares 

realizadas pelo grupo de extensionistas a pacientes com DM em uso de insulina assistidos 

pelas UBS de interesse. Por meio destas visitas, foram coletadas informações neste prontuário 

individual sobre o tratamento prescrito e o realizado, da mesma forma em que foram 

avaliados aspectos relacionados ao uso da insulina e do glicosímetro, sendo eles: tipo de 

insulina administrada e posologia (prescrita frente à utilizada); homogeneização; 

armazenamento; transporte; descarte de agulhas, tiras e lancetas; locais de aplicação; rodízio 

de aplicação; realização de prega cutânea; ângulo de aplicação e uso do glicosímetro.  Além 

disso, foi estabelecido um escore de pontuação para as ações realizadas corretamente. Nesse 

escore, atribuiu-se 1 ponto para cada item que fosse realizado corretamente pelo paciente, 

desta forma, podendo o resultado variar de zero (nenhum item realizado corretamente) até 10 

(todos os itens realizados corretamente).  

Os prontuários das visitas realizadas no período de março a junho de 2019 foram 

reunidos e analisados, sendo os resultados expressos na forma de estatística descritiva e 

quantitativa (média, desvio padrão e moda). 

RESULTADOS 

Por meio da análise dos prontuários farmacêuticos, foi possível identificar a maior 

fonte de erro apresentada pelos pacientes com DM usuários de insulinas, conforme 

demonstrado na tabela 1.  

 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

4 

 

 

 

Tabela 1 – Frequência de erros cometidos por pacientes com DM com relação ao uso da insulina e do 

glicosímetro (N=44) 

 Frequência absoluta 

(n) 

Frequência relativa  

(%) 

 

INSULINAS E POSOLOGIA UTILIZADA  
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39% 

HOMOGENEIZAÇÃO  27 61% 

ARMAZENAMENTO 27 61% 

TRANSPORTE 0 0% 

DESCARTE DE AGULHAS 4 9% 

RODÍZIO DE APLICAÇÃO 10 23% 

LOCAIS DE APLICAÇÃO 14 32% 

PREGA CUTÂNEA 5 11% 

ÂNGULO DE APLICAÇÃO 6 14% 

GLICOSÍMETRO 3 7% 

Fonte: Os Autores (2019). 

Foram analisados 44 prontuários, sendo que os principais erros estão relacionados 

ao armazenamento e a homogeneização da insulina NPH, apresentados por 61% dos 

pacientes. Condições inadequadas de armazenamento podem comprometer a qualidade da 

insulina, sendo ideal que sejam guardadas na parte central da geladeira, entre 2 e 8 ºC. No 

tocante à homogeneização da insulina NPH, por se tratar de uma suspensão, é recomendado 

que seja realizada de maneira lenta, com a finalidade de evitar a formação de bolhas de ar e a 

dissociação da molécula da insulina, alterando a estabilidade do medicamento. É necessário 

que o frasco com o conteúdo seja homogeneizado de modo interpalmar, vinte vezes e 

lentamente (JEHLE et al., 1999), com movimentos circulares ou em pêndulo (SBD, 2017). 

Por outro lado, o transporte da insulina da UBS até a residência do paciente é 

realizado da maneira correta por todos os usuários visitados. Isto pode ser justificado pelo fato 

de que os pacientes só conseguem retirar as insulinas das UBS se apresentarem uma caixa 

pequena de isopor para transportar a insulina até que esta seja armazenada em refrigerador.  

A posologia prescrita deve ser adequada a cada indivíduo, além disso, é preciso 

haver adesão do paciente ao tratamento. Neste sentido, 39% dos pacientes relataram não 

seguir a posologia prescrita pelo médico da UBS, o que pode acarretar em episódios de 

hipoglicemia, além do mau controle glicêmico, contribuindo para o aparecimento de 

complicações futuras.  
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Com relação à técnica de aplicação, 32% dos pacientes realizavam em local errado, 

o que pode produzir dor local e modificação na absorção da insulina. A insulina deve ser 

aplicada na região subcutânea para que tenha sua absorção gradativa, em locais como o 

abdômen (afastar-se da região do umbigo), coxa (região lateral externa), braços (face 

posterior) e nádegas. Com isso, é necessário que o ângulo de aplicação seja de 90º para 

agulhas de 4 mm (podendo variar o ângulo de aplicação para 45º com a presença de algumas 

limitações, como pacientes submetidos ao Sistema de Infusão Contínua de Insulina, 

quantidade de tecido adiposo, entre outros) e que se realize a prega cutânea, isto é, uma 

pressão leve com os dedos indicador e polegar evidenciando o tecido subcutâneo, o que 

permite a aplicação correta. Além disso, 23% não realizavam rodízio das aplicações, ou 

realizavam da maneira inadequada, predispondo ao aparecimento de lipodistrofias.  

O descarte dos materiais utilizados para aplicação da insulina e para controle da 

glicemia devem ser realizados em local adequado, pois possuem materiais biológicos e 

perfurocortantes. Além do risco de contaminação ambiental, podem contaminar outros 

indivíduos em casos de acidentes. Somente 9% dos pacientes relatou não descartar os resíduos 

da maneira adequada, o que demonstra consciência do risco por parte da maioria e 

investimento na conscientização pela prefeitura municipal, que garante a distribuição de 

recipientes próprios para o descarte nas UBS. 

O uso do medidor de glicemia (glicosímetro) por meio de punção capilar também 

foi avaliado, sendo que somente 7% faziam uso da maneira incorreta. Cabe ressaltar que os 

insumos necessários para a monitorização da glicemia e aplicação da insulina (tira reagente, 

lanceta e seringa com agulha acoplada) são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), por meio da Portaria nº 2.583 de 2007, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2007). Desta 

forma, cabe ao usuário fazer o uso adequado destes insumos, evitando desperdícios e obtendo 

o benefício do automonitoramento. Nesse contexto, vale destacar a atuação dos farmacêuticos 

alocados nas UBS visitadas, que desempenham um serviço contínuo de educação e 

acompanhamento farmacêutico dos pacientes. 

A média de escore de pontuação atingida foi de 7,4 pontos ± 1,3, sendo que o valor 

que mais se repetiu foi 8 (moda). Embora a análise do escore possa remeter a um uso correto 

da insulina, quando os itens são analisados separadamente verifica-se ainda um 

comportamento inadequado em alguns quesitos importantes, como armazenamento, 

homogeneização e posologia. Estes resultados são preliminares, permitindo à equipe do 
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projeto traçar diretrizes futuras para o atendimento dos pacientes insulinizados. Cabe ressaltar 

que as devidas orientações foram realizadas aos pacientes pelos extensionistas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por se tratar de uma doença crônica e com vários riscos e complicações, o DM 

requer um tratamento especial, que muitas vezes é realizado inadequadamente, por vários 

motivos. A fonte dos erros cometidos pelos pacientes, quando identificada e corrigida, 

aumenta a efetividade do tratamento, prevenindo complicações da doença e 

consequentemente impactando positivamente na qualidade de vida dos pacientes com DM.  

Pelas ações realizadas, evidenciou-se a importância da atuação do profissional 

farmacêutico como educador em saúde pelo envolvimento direto nos serviços de atenção 

primária prestados em UBS. 

APOIO 

Fundação Araucária e Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 
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