
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

VAI INICAR INSULINOTERAPIA? 

Algumas dicas 
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1. O que é a insulina? 
A insulina é o principal fator de regulação de açúcar (glicose) no organismo, e é 
normalmente produzida pelo pâncreas. No diabético há falha na produção e/ou 
na atuação da insulina. A terapêutica com insulina usa-se para compensar esta 
falha. 
Há diferentes tipos de medicamentos de insulina. Embora todas tenham a 
mesma função, são muito diferentes em relação à rapidez e duração de atuação 
no organismo. De uma forma geral, existem insulinas “lentas”, “rápidas”, e 
também misturas de ambos os tipos. As lentas destinam-se a manter níveis 
adequados e estáveis de glicose ao longo do dia. As rápidas destinam-se a 
controlar as subidas de glicose que se seguem a uma refeição. Cada uma tem a 
sua utilidade. Siga as indicações do seu Médico de Família.   
 

2. Porque preciso de insulina? 
Pode ser porque a sua diabetes não fica bem controlada com os comprimidos, 
porque tem contra-indicações para os comprimidos, ou porque é uma grávida 
com diabetes. A insulina é um medicamento muito eficaz e que o vai ajudar a 
ter a diabetes controlada. 

Iniciar terapêutica com insulina é para muitas 
pessoas difícil de aceitar, e até assustador. 
Provavelmente para se adaptar a esta nova 

terapêutica vai precisar de algum tempo. 
Depois verá que fazer insulina não é difícil nem 

consome muito tempo. 
A sua equipa de saúde e os tratamentos que lhe 
receitaram vão estar do seu lado para o ajudar a 

manter a sua doença sob controlo. 
A terapêutica com insulina é eficaz e reduz as 

complicações da diabetes. 
Se tiver dúvidas conte connosco. 
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3. Tomo comprimidos para a diabetes, devo parar ao iniciar 
insulina? 

Depende dos casos, siga as indicações do seu Médico de Família. 
 

4. Como se usa a caneta de insulina? 
A insulina tem de ser aplicada com uma pequena injeção nos tecidos abaixo da 
pele (subcutânea). Para isso usa-se um dispositivo parecido com uma caneta, 
onde está contida a insulina, e que contém uma pequena e fina agulha.  
Existem 2 grandes tipos de canetas. O modo de uso da caneta é semelhante 
entre as marcas, mas as insulinas podem tem aspeto diferente. 
 
Canetas descartáveis 
Neste tipo toda a caneta é descartada após terminar a insulina, porque o 
reservatório de insulina não é recarregável. 
 
A caneta é constituída por um corpo (1) e uma tampa (2). As agulhas (3) são 
adquiridas à parte. O selo de borracha protege e impede a saída de insulina (4). 
O reservatório (5) contém a insulina e pode ver-se a quantidade de insulina 
existente. O botão doseador (6) serve para selecionar a dose de insulina que vai 
aplicar. Junto do doseador a janela de dose mostra a dose que está selecionada 
(7). O botão de injeção (8) serve para administrar a injeção. A agulha contém o 
adesivo protetor (9), a tampa exterior (10), a tampa interior (11) e a agulha 
propriamente dita (12).  
 

 
 

 

Reservatório de insulina(5) 

Corpo da caneta(1) 

Tampa da caneta(2) 

Selo de borracha(4) 

Janela de dose(7) 

Botão doseador(6) Botão de injeção(8)  

Agulha da caneta(3) 

Adesivo protetor(9) 

 
Tampa 

exterior(10) 
Tampa 

interior(11) 

 

Agulha(12) 

Adaptado de http://www.lantus.com/docs/pdf/SoloSTAR-QRG.pdf 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bFcwrAto7Lm6KM&tbnid=iYUWn0TE1A0O0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://xpil.medicines.org.uk/PrintFriendlyPil.aspx?DocID=24568&Mode=text&ei=3cF-UobBAYqy0QX7x4CQAQ&psig=AFQjCNH4ngbmpw0_MJ9X8aAwZk2-W4RJ0Q&ust=1384124485898088
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gs7_vcX8-NDZXM&tbnid=cEyez0G0R_jpzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://xpil.medicines.org.uk/PrintFriendlyPil.aspx?DocID=23855&Mode=text&ei=58F-UveXKamc0AXJ8oHgDg&psig=AFQjCNH4ngbmpw0_MJ9X8aAwZk2-W4RJ0Q&ust=1384124485898088
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1) PREPARAÇÃO INICIAL 
• remova a tampa da caneta 
• se a sua insulina for branca-leitosa, mexa a caneta entre as mãos (cerca de 

10 vezes) e depois debaixo para cima (cerca de 10 vezes) 
• se a sua insulina for transparente, não precisa mexer 
• verifique o aspeto e a cor da insulina que deve ser homogéneo e sem 

partículas em suspensão (ver ponto 7. QUANDO REJEITAR INSULINA) 
 

2) ENCAIXE DA AGULHA NA CANETA 
• Remova o selo protetor da agulha da caneta 

 
 

 
• Adapte a agulha à caneta, alinhadas 

 
 

 
 
 

3) TESTE DE SEGURANÇA 
• Remova a cápsula exterior da agulha e não deite fora 

 
 Adaptado de http://www.lantus.com/docs/pdf/SoloSTAR-QRG.pdf 

Adaptado de http://www.lantus.com/docs/pdf/SoloSTAR-QRG.pdf 
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• Remova a cápsula interior da agulha e deite fora 
 

 
 

• Selecione a dose em 2 unidades, rodando o anel na extremidade da caneta 
(em algumas canetas pode ter de puxar um pouco para fora antes de 
rodar) 

 
 
 

• Dê pequenas pancadas no reservatório com a caneta na vertical, para 
libertar bolhas de ar 

• Pressione o botão de injeção  
• Certifique-se que sai um pouco de insulina pela agulha 

 

Adaptado de http://www.lantus.com/docs/pdf/SoloSTAR-QRG.pdf 

Adaptado de http://www.lantus.com/docs/pdf/SoloSTAR-QRG.pdf 

Adaptado de http://www.lantus.com/docs/pdf/SoloSTAR-QRG.pdf 
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• Se não sair, repita 2 vezes. Se continuar a não sair insulina rejeite a agulha 
e a caneta.  
 

4) SELEÇÃO DA DOSE 
Rode o anel na extremidade da caneta e selecione o número que corresponde 
às unidades de insulina que lhe foram prescritas. 

 
 

5) INJEÇÃO DE INSULINA 
Ver o ponto 5. COMO SE DÁ A INJEÇÃO? 

 
6) RETIRADA DA AGULHA 
• recoloque a cápsula exterior da agulha 
• desencaixe a agulha da caneta 
• deite fora a agulha em contentor apropriado 
• para cada nova injeção, uma nova agulha 

 
 

 
 

Canetas reutilizáveis 
Funcionam exatamente da mesma forma, mas neste caso o reservatório de 
insulina é recarregável. Nestas canetas, dentro do reservatório, está um 

Adaptado de http://www.lantus.com/docs/pdf/SoloSTAR-QRG.pdf 

Adaptado de http://www.lantus.com/docs/pdf/SoloSTAR-QRG.pdf 
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cartucho que contém a insulina. Deve remover o cartucho vazio e colocar um 
cartucho novo, sem deitar fora a caneta.  
Para isso deve separar o reservatório (1) do restante corpo da caneta (2). 

  
 
 
Seguidamente retirar o cartucho vazio de dentro do reservatório (1) e substituir 
por um novo cartucho (3).  

 
 
Depois deve adaptar o reservatório com o novo cartucho inserido (4), 
novamente na caneta. Pode existir ou não um plástico saliente (5). 

 
 
 
 
 
Certifique-se que ficaram corretamente encaixadas. 
Todos os restantes procedimentos são semelhantes. 
 

Reservatório(1) Corpo da caneta(2) 

Reservatório(1) Novo cartucho(3) 

Corpo da caneta (o plástico pode estar 
retraído ou não existir)(5) 

Reservatório com novo cartucho inserido(4) 

http://www.sanofidiabetes.in/allstar-pen.aspx 

http://www.sanofidiabetes.in/allstar-pen.aspx 

http://www.sanofidiabetes.in/allstar-pen.aspx 
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Outros sistemas de administração de insulina 
Pode utilizar-se insulina com administração por seringa. 
Existem sistemas de infusão contínua de insulina (bomba infusora). 
 

5. Como se dá a injeção? 
O procedimento é prático e seguro, mas requer treino. 
Com treino, torna-se muito fácil e rápido. 
A insulina é administrada pelo doente ou por um cuidador, na gordura debaixo 
da pele (subcutânea). 

• Lave as mãos com água e sabonete. Não precisa desinfetar 
• Insira uma nova agulha para cada nova injeção (ver 3. COMO SE USA A 

CANETA DE INSULINA?) 
• Se a insulina que utiliza tiver aspeto branco-leitoso, mexa a caneta entre 

as mãos cerca de 10 vezes, e depois debaixo para cima cerca de 10 vezes, 
para ficar homogénea (líquido todo igual e sem partículas em suspensão)  

• Se a insulina for clara e transparente, não precisa de mexer 

 
• Se a insulina não tiver o aspeto habitual ou não ficar homogénea depois de 

mexer, rejeite (ver 7. QUANDO REJEITAR A INSULINA) 
• Rode o botão de injeção para selecionar a sua dose de insulina. A dose 

selecionada aparece na janela da dose (ver 3. COMO SE USA A CANETA DE 
INSULINA?) 

• Se é a primeira vez que está a usar a caneta, rejeite 6-10 unidades 

Corpo da caneta Reservatório com cartucho 
http://www.sanofidiabetes.in/allstar-pen.aspx 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eDKaw1dwyCV8pM&tbnid=SL6BJw4RX3uZ8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.misodor.com/FARMACON/INSULINA NOVOMIX.html&ei=YVyCUujGEoe60QXYm4HoAw&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNFrxol4qBDGhF3hnrudEtnQJiBrww&ust=1384361300963685
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• Antes de cada utilização rejeite 2 unidades de insulina 
• Escolha o local da injeção, dentro das áreas adequadas, que são: 
o Barriga, exceto a área de 5 cm à volta do umbigo 
o Coxas, na face anterior e lateral 
o Nádegas, na região superior 
o Braços, na região lateral e posterior  

 
• Limpe o selo de borracha da caneta com álcool 
• Limpe a pele no local da injeção com álcool  
• Dê a injeção da seguinte forma: 
o Segure a caneta de insulina como uma caneta vulgar  
o Faça suavemente uma prega no local da injeção, com a outra mão 

  
o Introduza a agulha da caneta rapidamente em ângulo de 90º 
o Carregue no botão de injeção até chegar ao zero na janela doseadora 

 
 

o Depois conte até 10 segundos, sem retirar a agulha  

Adaptado de http://www.lantus.com/docs/pdf/SoloSTAR-QRG.pdf 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UiR8pezewB4DQM&tbnid=SXvyPDh2DkCMcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.diabetesmine.com/2010/08/national-insulin-infusion-site-management-week.html&ei=Z-V-UsPNMqqu0QXakoGYAQ&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNGoDEkWp9XnLAXW5z9pLE2rS5nJvQ&ust=1384134085592218
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZGeUkXHLMzazCM&tbnid=eprX1wszn304AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://smsdc-cmspadremiguel.blogspot.com/2012/07/tenho-diabetes-mellitus-e-o-medico.html&ei=qft_UsHxKe6U0QWArIHYCQ&bvm=bv.56146854,d.ZG4&psig=AFQjCNFtzz7px8mE50Ul7CwBfSM6NWHVcw&ust=1384205455225861
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=a0HYKlpz3rc2rM&tbnid=oojfCpfl8AwbaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bd.com/brasil/diabetes/main.aspx?cat=19151&id=19414&ei=PV2CUsuwG-TK0QWz9IG4CA&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNFrxol4qBDGhF3hnrudEtnQJiBrww&ust=1384361300963685
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o Retire a agulha e liberte a prega 
o Reponha a tampa da agulha e a tampa da caneta  

 
 

 

• Não dê a insulina em pele com feridas, sinais ou cicatrizes 
• Aguarde que o álcool seque na pele antes de dar insulina 
• Relaxe os músculos no local da injeção 
• Faça rotação entre os locais possíveis de injeção 

o A administração de insulina sempre no mesmo local leva a alterações 
da pele e gordura debaixo da pele, formando papos (lipodistrofia)  

o Guarde distância de pelo menos 3 cm da injeção anterior 
• Não injete na área de 5 cm em volta do umbigo 
• A absorção do organismo não é igual em todos os locais  

o Abdómen mais rápido  Abdómen para rápida 
o Coxas e nádegas para intermédia e lenta  Coxas e nádegas para 

intermédia e lenta 
o Nádegas mais rápido que coxas 
o Braços e coxas são semelhantes (braços com precaução) 

• Evitar locais do corpo mais esforçados, se fizer exercício físico 

0:10 seg 

Adaptado de http://www.lantus.com/docs/pdf/SoloSTAR-QRG.pdf 

http://acritica.uol.com.br/vida/Novidades-tratamento-diabetes_0_524347838.html
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PARA CADA NOVA INJEÇÃO USE UMA AGULHA NOVA 
NUNCA PARTILHE AS SUAS AGULHAS COM OUTRAS PESSOAS 

 
6. Armazenamento e conservação 
• As canetas por abrir devem ficar no frigorífico até ao fim da validade 
• Antes de administrar a insulina, retire do frigorífico para ficar à 

temperatura ambiente 
• A caneta em uso deve ficar fora do frigorífico, em temperatura ambiente e 

sem exposição a luz solar direta ou calor extremo 
• Depois de aberta não deve voltar para o frigorífico, e pode ser usada até 

28 dias (depois rejeite-a) 
• Não congele insulina 

 
7. Quando rejeitar insulina? 
• Se aspeto e cor da insulina não tiverem a aparência habitual 
• Fora do prazo de validade (dentro do frigorífico) 
• Fora do frigorífico mais de 28 dias 
• Exposição significativa a luz solar direta ou calor  

 
ASPETO E COR NOME COMERCIAL 

Branca-leitosa e 
uniforme após 

mexer 

Insulatard Penfill® 
Humulin NPH® 
Insuman Basal® 
Insuman Comb 25® 
Novomix 30 Penfill® 
Humalog Mix 25® 
Humalog Mix 50® 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lzTVWDiDEVxqsM&tbnid=0B6vms7bawDbXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bioinsulina.blogspot.com/2009/11/curiosidades-fatores-que-afetam.html&ei=zV2CUoKTBe_I0AXFkoBQ&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNFrxol4qBDGhF3hnrudEtnQJiBrww&ust=1384361300963685
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lzTVWDiDEVxqsM&tbnid=0B6vms7bawDbXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bioinsulina.blogspot.com/2009/11/curiosidades-fatores-que-afetam.html&ei=zV2CUoKTBe_I0AXFkoBQ&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNFrxol4qBDGhF3hnrudEtnQJiBrww&ust=1384361300963685
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Transparente e 
límpida 

Actrapid Penfill® 
Insuman Rapid ® 
Humulin Regular® 
Levemir® 
Lantus® 
Novorapid Penfill® 
Apidra® 
Humalog® 

 
8. Correspondência entre tipos de caneta e marca de insulina 

CANETAS DESCARTÁVEIS 
Solostar® 
 

Corresponde às marcas Insuman Basal®, Insuman Rapid®, 
Lantus®, e Insuman Comb 25® 

Kwikpen® Corresponde às marcas Humalog® Humalog Mix 25® e 
Humalog Mix 50® 

Flexpen® Corresponde à marca Levemir® 
 

CANETAS REUTILIZÁVEIS 
NovoPen4® 
 

Corresponde às marcas Insulatard Penfill®, Actrapid Penfill®, 
Novorapid Penfill®, Mixtard 30 Penfill®, Novomix 30 Penfill® 

Humapen® 
Luxura®/Savvi
o® 

Corresponde às marcas Humulin NPH®, Humulin Regular®, 
Humalog®, Humulin M3®, Humalog Mix 25®, Humalog Mix 
50® 

ClikSTAR® 
 

Corresponde às marcas Insuman Basal®, Insuman Rapid ®, 
Lantus, Apidra®, Insuman Comb 25® 

 
9. A insulina tem efeitos laterais? 

Tem, como todos os medicamentos. 
A hipoglicemia é o efeito mais comum, e pode ser grave.  
Com menor frequência pode haver alteração na pele e gordura debaixo da pele, 
no local da injeção, se não for rodando pelos vários possíveis locais. Assim, 
formam-se papos, que podem ser volumosos (lipodistrofias). No local afetado 
passa, também, a haver pior absorção de insulina, o que prejudica a eficácia do 
tratamento. 

 
10. Tenho de fazer picadas no dedo? 

Monitorizar o açúcar (glicose) no sangue (glicemia) é fundamental. É a principal 
forma de avaliar a resposta ao tratamento e saber como ajustá-lo às suas 
necessidades. Permite também identificar picos de elevação ou de descida do 
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açúcar e confirmar a sua associação a determinados sintomas. Use lancetas 
descartáveis para picar o dedo. 
Faça as picadas segundo o esquema combinado com o seu Médico. 
 

TODOS OS MATERIAIS CORTANTES OU PERFURANTES QUE 
UTILIZAR DEVEM SER USADOS SÓ POR SI 

QUANDO OS DEITAR FORA, USE RECIPIENTES APROPRIADOS 
 

 
 

11. Como agir em caso de baixa ou subida acentuada da glicose no sangue? 
Hipoglicemia 
A hipoglicemia define-se como baixa de glicose no sangue, abaixo de 70 mg/dl. 
Pode ser causada por erros na alimentação (não comer hidratos de carbono 
suficientes, saltar refeições), excesso de medicação, exercício físico não previsto 
e sem reforço de alimentação, consumo de álcool em excesso, problemas 
intestinais que alterem a absorção. É fundamental reconhecer os sintomas. mas 
mesmo que o valor não esteja tão baixo, deve-se agir se houver sintomas.  

 SINTOMAS DE HIPOGLICEMIA 
• Suar muito 
• Tremuras 
• Palpitações 
• Fome 
• Fraqueza 
• Tonturas 
• Visão turva 
• Comportamentos desadequados 
• Desorientação e confusão 
• Desmaio 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Xb3yTPITy13WM&tbnid=g6PkHn8kJgs_kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.saudemedicina.com/diabetes/&ei=Al2CUuXfC4SU0QXwy4DYBw&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNFrxol4qBDGhF3hnrudEtnQJiBrww&ust=1384361300963685
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O que fazer em caso de hipoglicemia? 
Aos primeiros sintomas deve fazer a pesquisa de glicemia (picar o dedo). 
É fundamental que as pessoas que convivem consigo também estejam 
informadas do que fazer nestes casos.  

 
Hipoglicemia moderada. Nestes casos tem sintomas de hipoglicemia 
mas está consciente e orientado 

• Avaliação da glicose por picada no dedo 
• Ingestão de 10 g a 15 g de açúcar (2 pacotes ou 2 colheres de chá) diluído 

ou em água, granulado, ou em torrões 
• Repetir a picada dentro de 3 a 5 minutos 
• Se se mantiver com valor <70 g/dl dar novamente açúcar 
• Após normalizar o valor, deve ingerir hidratos de carbono de absorção 

lenta (pão, bolachas, biscoitos), cerca de 10 minutos após ingerir o açúcar 
• Se estiver a perder os sentidos não devem tentar dar-lhe nada a comer 

ou beber 
 
 

  
 
Hipoglicemia grave 

• Nestes casos pode estar desorientado, agitado, com tonturas ou mesmo 
desmaiado 

Hidratos de carbono de absorção lenta 
(bolachas, biscoitos, pão) 

Sintomas de hipoglicemia Picada no dedo 

 

Picada no dedo 

 

15 g de açúcar 
(2 pacotes ou 2 colheres de chá) 

15 g de açúcar 
(2 pacotes ou 2 colheres de chá) 

Picada no dedo 

 

Se < 70 
mg/dl 

após 3 a 4 
minutos 

após 3 a 4 
minutos 

Se 
normalizado 
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• Devem posicioná-lo deitado de lado 
• Fazer uma papa de açúcar e colocar no interior da bochecha 
• Se esta estiver disponível, devem dar-lhe uma injeção de glucagon, um 

medicamento que corrige a hipoglicemia 
• Chamar a emergência médica 

 
Hiperglicemia 
Por outro lado, a glicemia pode ter uma subida acentuada. Todos os diabéticos 
podem ter por vezes hiperglicemia passageira. Pode ser causada por excessos 
na alimentação, stress acentuado, alterações na ação da medicação (na 
absorção intestinal ou erros na toma de medicação ou na injeção de insulina) ou 
infeção aguda. Se passar por uma destas situações deve aumentar a ingestão de 
água. 

SINTOMAS DE HIPERGLICEMIA 
• Boca seca 
• Sede 
• Urinar muito 
• Fome 
• Cansaço 
• Dor de cabeça 
• Enjoo 
• Sonolência 

• Pele quente sem transpirar 
• Hálito a maçã ou acetona 
• Perda de visão 
• Fraqueza  
• Alucinações 
• Convulsões  
• Desorientação e confusão 
• Desmaio 

 
O que fazer em caso de hiperglicemia? 
Nestes casos a atuação depende muito da gravidade dos sintomas. 
Pode estar indicado alteração de alimentação, ajuste da medicação, 
ou se maior gravidade, chamar a emergência médica.   
 

TENHA SEMPRE CONSIGO PACOTES DE AÇÚCAR 
TENHA SEMPRE CONSIGO INFORMAÇÃO DE 

QUE É DIABÉTICO E FAZ INSULINA 
NÃO CONDUZA SE TIVER SINTOMAS 
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12. Vai viajar?  
• Deve verificar os níveis de glicose no 

sangue, também em viagem 
• Informe-se sobre as diferenças de fuso 

horário no país para onde vai, para poder 
ajustar os horários da alimentação e da 
medicação 

• Leve consigo 2 a 3 vezes a quantidade necessária de insulina e de 
outros equipamentos necessários para a terapêutica 

• Não armazene a insulina na mala do carro nem em bagageiras de 
transportes, o calor excessivo pode deteriorá-la  

• Tenha junto de si a insulina e os dispositivos necessários, dentro 
de uma mala térmica 

• Também deve transportar consigo açúcar e alguns alimentos 
• Leve uma carta do seu Médico a informar que é diabético e 

necessita de insulina 
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