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SEGURANÇA DO PACIENTE NA
ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA E
ESTRATÉGIAS DE MINIMIZAÇÃO DE RISCOS

Erro de medicação é qualquer evento evitável que,
de fato ou potencialmente, pode levar ao uso inadequado de medicamentos, quando estes se encontram sob o controle de profissionais de saúde,
do paciente ou do consumidor1. Embora muitos
erros de medicação não causem danos graves aos
pacientes, uma parte deles pode resultar em eventos
adversos significativos, com impactos importantes
para os pacientes e instituições de saúde2.

com Diabetes Mellitus tipo 1 ou estado hiperglicêmico hiperosmolar nos pacientes com Diabetes
Mellitus tipo 2 6,7. Estudos mostram que a insulina
está entre os cinco medicamentos que mais causam
danos aos pacientes adultos e pediátricos, o que ratifica a necessidade de desenvolver estratégias de
prevenção para os erros de medicação envolvendo
este medicamento3,4,5.
A minimização dos riscos na administração de insulina está relacionada a ações coordenadas como a
padronização da sua prescrição, a adoção de medidas de segurança para sua identificação e armazenamento, adequações para sua dispensação e preparo
seguros além de ampla disponibilização de informações para profissionais e pacientes5,6.

Alguns medicamentos são conhecidos por apresentar um risco maior de causar danos ao paciente quando usados inadequadamente. Erros na
administração desses medicamentos podem ter
desfechos clínicos catastróficos. A insulina é um
dos medicamentos classificados pelo Instituto para
Práticas Seguras no uso de Medicamentos (ISMP)
como potencialmente perigoso (MPP) ou de alta
vigilância (MAV), por possuir um risco aumentado de provocar dano significativo ao paciente em
decorrência de falhas no processo de utilização. O
uso de sobredoses de insulina pode resultar em hipoglicemia grave, que pode progredir para estados
convulsivos, coma e morte. Em caso de subdose,
o paciente poderá desenvolver hiperglicemia grave,
que pode progredir para cetoacidose nos pacientes

Características da Insulina:
A insulina é um hormônio polipeptídico produzido
através da técnica de DNA recombinante. A insulina humana regular é uma insulina cristalina dissolvida em uma solução límpida. A insulina NPH
é uma suspensão de insulina regular complexada
com protamina, o que altera suas propriedades farmacocinéticas, prolongando a sua absorção8,9.
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Fatores de risco envolvendo a
administração de insulina

Após administração via injeção subcutânea, a insulina é absorvida diretamente na corrente sanguínea.
A absorção é a etapa limitante da sua taxa de atividade. A literatura mostra que ocorrem variações individuais e entre indivíduos na absorção da insulina.
A maior parte dessa variabilidade está relacionada
às diferenças do fluxo sanguíneo nos vários locais
de injeção (abdômen, deltoide, glúteo e coxa). O
abdômen é o local preferido para a injeção porque é
o menos suscetível a fatores que afetam a absorção
de insulina8.

Prescrição – uso de siglas, abreviaturas e
pontos:
As prescrições de insulina podem ser mal interpretadas devido ao uso de abreviações, como “U”, “u”
ou “UI” ao invés do termo “unidades”. Prescrições
elaboradas desta maneira podem resultar em erros
de dosagem, com administração de dose 10 vezes
superior ao necessário. Isso decorre da interpretação do “U” como “zero” ou do “I” em “UI” foi interpretado como “um”3, 5-7.

Os rins e o fígado são responsáveis pela maior parte
da degradação da insulina. Entretanto, a função renal geralmente precisa estar muito diminuída para
que seja observado um efeito clinicamente significativo. Pacientes com estágios avançados de disfunção renal, há um declínio progressivo nas necessidades de insulina exógena e um risco aumentado
de hipoglicemia8,9.

O uso de símbolos com “+” e “,” também podem
induzir a erros na interpretação das prescrições. Recomenda-se não utilizar o número zero após a vírgula nas prescrições, pois interpretações equivocadas poderão levar a administração de dose 10 vezes
superior ao recomendado3, 5-7.

Exemplos de erros
de medicação

Recomendações para
prevenção dos erros

Uma prescrição de insulina subcutânea de
4 UI foi administrada como 41 unidades7.

Prescrições claras e preferencialmente
digitadas; Substituir as siglas pelo termo
“unidades”

Uma prescrição de insulina escrita como
7U foi interpretada como 70 unidades,
resultando em danos permanentes ao
paciente7.

Não utilizar as abreviaturas “U” ou
“UI” nas prescrições. Utilizar a palavra
“unidades”;

Um médico prescreveu “insulina SC
NPH 15U pela manhã +6U à noite”. A
prescrição foi interpretada como “insulina
SC NPH 15U pela manhã e 46 U à noite”.
Após a administração da dose noturna, o
paciente apresentou hipoglicemia, que foi
corrigida com tratamento adequado.3

Não utilizar o símbolo “+” nas prescrições.
Utilizar as palavras “mais” ou “e”;

Uma prescrição de insulina subcutânea de
4,0 UI foi administrada como 40 unidades.5

Não utilizar “zero” após a vírgula nas
prescrições de insulina;
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Tipos de insulinas:

No Sistema Único de Saúde, a rotulagem para esses
dispositivos é regulamentada pela RDC número 71
de 200912. As similaridades nos rótulos podem ampliar o risco de ocorrência de erros, principalmente
nos momentos da dispensação e administração13.
Recentemente, foram publicadas três consultas públicas sobre rotulagem de medicamentos com o objetivo de aprimorar os procedimentos e promover o
uso seguro de medicamentos.

Há variações no início, pico e duração do efeito entre as preparações de insulina. As insulinas disponíveis comercialmente são categorizadas como ação
ultrarrápida, rápida, intermediária e longa8. Atualmente estão incorporadas para uso no SUS as insulinas NPH e regular, insulinas análogas de ação rápida (lispro, asparte e glulisina) e análogas de longa
ação (glargina, detemir e degludeca)10. A variedade
nos tipos e apresentações disponíveis pode levar a
equívocos e resultar em erros em vários estágios do
processo de uso do medicamento, particularmente
na prescrição, dispensação e administração. A utilização da insulina inadequada pode resultar em danos significativos ao paciente3,5-7.

Para minimizar a ocorrência de erros relacionados
à apresentação farmacêutica e a rotulagem dos diferentes tipos de insulina, é essencial realizar a dupla
checagem com a prescrição no momento da dispensação, padronizar a forma de armazenamento
das distintas apresentações, e envolver o paciente no
processo de utilização do medicamento, prestando
informação clara e precisa, especialmente em caso de
mudanças na terapia, de modo que ele seja capaz de
identificar e prevenir possíveis erros2,3,5.

Apresentação farmacêutica,
embalagem e nomes semelhantes:
Atualmente no Brasil estão disponíveis insulinas na
apresentação solução ou suspensão injetável, disponibilizada em frasco-ampola para administração
com seringas de insulina ou carpule com solução
ou suspensão injetável para administração utilizando canetas de insulina11. A variedade de opções terapêuticas disponíveis pode resultar em trocas no
momento da dispensação e da administração da insulina.

Devido ao aumento do número dos tipos de insulina
disponíveis, a utilização do nome de referência para
prescrição da insulina, vem sendo classificado como
uma fonte potencial de erros de medicação. Relatos
do ISMP descrevem a ocorrência de erros cometidos
devido a trocas entre Humulin e Humalog, Humulin N (NPH) e Humulin U (Ultralenta) e Humulin
L (Lenta) e Insulina Lantus5-7.

Exemplos de erros
de medicação

Recomendações para
prevenção dos erros

Um médico prescreveu erroneamente
“HUMALOG 70/30”, mas na realidade,
pretendia que fosse administrada a insulina
“HUMALOG MIX 25” (75% lispro
protamina suspensão e 25% lispro). Sabendo
que a apresentação prescrita não existia no
mercado, o farmacêutico inferiu que se
tratava da insulina “HUMULIN 70/30”
(70% NPH e 30% regular) e dispensou
este medicamento. O paciente apresentou
hipoglicemia que foi corrigida com a
administração de glicose hipertônica7.

Incentivar a prescrição pelo nome do
princípio ativo e, em caso de necessidade de
prescrever pelo nome de marca, acentuar
as diferenças entre nomes similares com
uso de maiúsculas (Ex.: humaLOG e
humuLIN);
Prescrições claras e preferencialmente
digitadas;
Armazenar as insulinas com nome e
embalagem similar em lugares separados.
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Técnica de utilização das canetas de
insulina:

que as canetas são mais convenientes, são de mais
fácil aplicação e são associadas a menor ocorrência de dor e/ou irritação durante a aplicação, melhorando a adesão ao tratamento14. Mesmo com
os benefícios relatados, a educação dos pacientes
sobre o uso adequado do dispositivo caneta é essencial para reduzir os riscos de erros de administração14,15.

Com os avanços na tecnologia de desenvolvimento das canetas de insulina, o uso desse dispositivo
tem sido ampliado. Estudos publicados comparando as canetas às seringas para administração
de insulina mostram que os pacientes consideram

Exemplos de erros
de medicação

Recomendações para
prevenção dos erros

Um paciente com 44 anos com
diagnóstico de diabetes referiu não se
adaptar às canetas de insulina, o que
prejudicou sua adesão ao tratamento. Ao
demonstrar o uso da caneta, o paciente
selecionou corretamente a dose prescrita
(5 unidades), inseriu uma seringa de
insulina no bocal da caneta, e apertou o
botão injetor da caneta. Posteriormente
retirou a seringa e aplicou em seu
abdômen14.

Educação aos pacientes e familiares sobre
técnica adequada de utilização das canetas
de insulina.
Educação aos pacientes e familiares sobre
transporte e armazenamento das canetas
de insulina.
Orientar o paciente na identificação das
diferentes apresentações farmacêuticas
e formas adequadas de uso de cada uma
delas.

Uma paciente com 65 anos, com
diagnóstico de diabetes, passou por
uma avaliação com um farmacêutico e
referiu que a insulina sempre derramava
por sua pele a cada aplicação. Ao
demonstrar como fazia a administração
do medicamento, usando canetas de
insulina, a paciente acoplou a agulha, e
ajustou o disco seletor de doses para 20
unidades. Retirou a proteção externa da
caneta, e, sem retirar a proteção interna,
dirigiu a caneta até o abdômen e apertou
o botão injetor14.

Estratégias de minimização de
riscos durante o uso de insulinas

do à disponibilidade ampla de tipos de insulina
e apresentações disponíveis, este medicamento
deve ser preferencialmente prescrito com o
nome do princípio ativo, conforme denominação comum brasileira (DCB). Instruções pouco claras e ambíguas devem ser evitadas, assim
como o uso de abreviaturas, símbolos e pontos.

1. O processo de prescrição deve ser padronizado,

sempre que possível utilizando prescrições digitadas com o objetivo de evitar equívocos no entendimento do conteúdo da prescrição. Devi-
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2. Para evitar erros durante o processo de dispen-

6. KASPRZAK, C; HO, C. Insulin: A high-alert medication. Safe Medication, n 17,
2005.

sação, as insulinas devem ser acondicionadas de
maneira padronizada, de acordo com o tipo e
por nome de referência, minimizando assim o
risco de dispensar a opção errada para o paciente. Dado o risco aumentado de erros devido a
grafia ou som semelhantes de alguns tipos de
insulina (Ex: HUMALOG e HUMULIN)
destaca-se a necessidade de priorizar a prescrição e armazenamento desses medicamentos
pelo nome de referência.

7. KOCZMARA,C; HYLAND, S; , JELINCIC, V. Institute for Safe Medication Practices. High alert: Preventing insulin erros.
Dynamics, v. 15, n. 1, 2004.
8. Donner, T.; Sarkar, S. Insulin – Pharmacology, Therapeutic Regimens, and Principles
of Intensive Insulin Therapy. In FEINGOLD, K. R. et al. Endotext . South Dartmouth: MDText.com, 2000. Disponível
em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK278938/. Acesso em 15 fev 2021.

3. Incluir pacientes e familiares no processo de

administração também pode auxiliar na prevenção de erros e eventos adversos. Os pacientes devem ter acesso às informações necessárias
para que possam ativamente identificar e prevenir os possíveis erros. Os momentos de atendimento médico e dispensação são pontos oportunos para orientar adequadamente pacientes e
familiares sobre: armazenamento, conservação
e transporte da insulina, uso adequado da agulha para caneta de insulina, preparo da caneta e
técnica correta de administração. Maximizar o
acesso às informações favorece o uso adequado
do dispositivo e minimiza a ocorrência de erros
na administração da insulina.

9. BINDER, C. et al. Insulin pharmacokinetics. Diabetes care, v. 7. n. 2, 1984.
10. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS. Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas do
diabetes melito tipo 1. 2019.
11. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS. Insulinas análogas de ação prolongada para o
tratamento de diabetes mellitus tipo I. 2018.
12. Brasil. RDC Nº 71, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009. Estabelece regras para a rotulagem de medicamentos.
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