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Orientações 
Básicas para 
Aplicação da 

Insulina 

DICAS: 
  Durante uma viagem é importante manter a 

temperatura da insulina. Você pode usar uma 

caixa de isopor ou refrigerador portátil, mas não 

deixe a insulina congelar nem ficar em contato 

direto com gelo.

  Se você utilizar dispositivo em forma de 

caneta para aplicação ou agulhas menores 

(5mm), não precisa fazer a prega cutânea, ao final 

da aplicação despreze a agulha. 

  Nunca use seringa ou agulha utilizada por 

outra pessoa.

  A temperatura do corpo, a dieta, o exercício e o 

nível de estresse podem afetar a absorção da 

insulina. Por isso, fique atento ao controle da sua 

glicemia, usando seu glicosímetro.

  Descarte dos Resíduos

(Seringas,  Agulhas e Fitas do Glicosímetro 

Usadas):

  Para jogar fora agulhas, seringas e fitas 

usadas em sua casa, coloque esse material em 

uma CAIXA RÍGIDA (papelão ou plástico mais 

grosso) ou  dentro de GARRAFA PET rosqueada, 

evitando acidentes para si, seus familiares e 

pessoas que recolhem o lixo.

  A seringa descartável é de uso único.

  Na falta absoluta de seringas e agulhas de uso 

único, alguns pacientes podem receber 

orientação de reutilizar sua seringa/agulha até 

três (3) vezes antes de descarta-la. Para isso os 

seguintes cuidados devem ser tomados 

RIGOROSAMENTE:

 1) Ter sido avaliado pela enfermagem 
 para descartar presença de infecção nos 
 locais de aplicação;
 2) Realizar higiene pessoal de modo 
 independente e completo;
 3)  Manter unhas curtas e limpas;
 4) Lavar rigorosamente as mãos sempre  
 antes de tocar na seringa, no frasco e na 
 área de aplicação;
 5) Nunca tocar na agulha;
 6) Manter a seringa-agulha com capa em 
 refrigerador (porta da geladeira);
 7) Nunca reutilizar seringa-agulha que
 tenha caído no chão, mantida 
 desencapada ou tocada 
 por muitas pessoas.

Cuidados 
  Guarde a insulina na parte baixa ou na porta da 

geladeira.

  Frascos de insulina podem ser mantidos em 

temperatura ambiente (em local fresco e seco) 
mas só podem ser utilizados em, no máximo, 30 
dias. Depois disso perdem capacidade de ação.

  Coloque etiqueta no frasco e escreva nela a 

data que você abriu o frasco para controlar a 
validade da medicação.

  A insulina NÃO PODE ficar exposta à luz direta 

do sol nem em temperaturas abaixo de 2°C ou 
acima de 30°C.

  A cor da insulina pode variar: a insulina regular 

é l ímpida e incolor e a NHP é turva e 
esbranquiçada. 

  A presença de grumos, cristais ou agregados 

indica que a insulina está inadequada para 
consumo. Descarte!



O que é a Insulina?

 - Abdome (barriga);
 - Coxa (frente e lateral externa);
 - Braço (parte posterior do terço superior);
· - Glúteo (parte superior e lateral das  
 nádegas).

  A absorção da insulina depende do local da 

aplicação. 

  Evite aplicar sempre no mesmo local. Troque a 

área de aplicação periodicamente.
 

Aplicação da Insulina 9 Passos da Aplicação 
Insulina 

Posições Adequadas para 
Aplicação da Insulina  A insulina é um hormônio que regula o uso da 

glicose pelos tecidos e órgãos do corpo. 

  Pacientes diabéticos podem necessitar de 

aplicações de insulina como parte de seu 
tratamento por alguns períodos, de forma 
definitiva ou podem depender exclusivamente 
dessa substância para sobreviver.

   Aplicação adequada da insulina previne 

variações perigosas dos níveis de açúcar no 
sangue, evita sintomas desagradáveis e garante 
a segurança do paciente.

  A insulina deve ser aplicada diretamente na 

camada de gordura abaixo da pele (tecido 
subcutâneo) e agulha deve penetrar na pele em 
ângulo de 90 graus.  

  A pele e a gordura abaixo dela devem ser 

dobradas entre os dedos, formando uma prega 
ou dobra, evitando que a agulha atinja os 
músculos.

Quais os Locais Adequados 
para Aplicação da Insulina?


	Página 1
	Página 2

