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RESUMO 

 

SILVA, Janaina Pereira da. Construção, validação e avaliação de diferentes 

métodos educativos em diabetes mellitus para aplicação de insulina: 

simulador de paciente de baixo custo, vídeo e cartilha. 2018. 126 p. Dissertação 

(Mestrado). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2018.  

 

Objetivo: este estudo teve como objetivo a construção, a validação e a avaliação de 

métodos educativos para uso na capacitação de pacientes com diabetes mellitus e 

de seus cuidadores para a aplicação de insulina. Metodologia: o estudo foi 

realizado em três etapas. Na etapa 1 foi realizada uma pesquisa ação e um estudo 

metodológico sobre a construção e validação de um simulador de paciente de baixo 

custo para uso na capacitação para aplicação de insulina. Na etapa 2 foi 

desenvolvido um estudo metodológico, de caráter descritivo, sobre a construção e a 

validação de um vídeo e de uma cartilha para capacitação de pacientes e 

cuidadores para a aplicação de insulina. O processo de validação dos materiais 

produzidos foi feito por experts na área. Na etapa 3, foi realizado um estudo quase-

experimental, com abordagem quantitativa e caráter descritivo, em um ambulatório 

de especialidades, com pacientes adultos em uso de insulina. Resultados: o 

processo de construção e validação do simulador, da cartilha e do vídeo foram 

descritos detalhadamente. O simulador construído apresentou maior fidelidade 

anatômica funcional que os simuladores encontrados no mercado. A cartilha e o 

vídeo educativo foram elaborados incluindo a abordagem dos principais problemas 

relacionados à aplicação de insulina e foram considerados pelos experts, 

ferramentas úteis para a educação em diabetes. O estudo de campo permitiu a 

caracterização dos pacientes e o reconhecimento de suas deficiências de 

conhecimento sobre a aplicação de insulina. No estudo descritivo que comparava os 

diferentes métodos de ensino foi possível observar que todos os métodos 

colaboraram para melhorar o conhecimento sobre o processo de aplicação de 

insulina, mas o uso da simulação possibilitou melhor desempenho dos participantes. 

Conclusão: Nesse estudo foram construídos e validados materiais educativos, que 

podem ser utilizados na capacitação de pacientes com diabetes e de seus 

cuidadores para a aplicação de insulina. 

 

Palavras Chave: Simulação. Insulina. Educação em saúde. Tecnologia de baixo 

custo. Enfermagem 

 



 

ABSTRACT 

 

SILVA, Janaina Pereira da. Construction, validation and evaluation of different 

educational methods in diabetes mellitus for insulin application: low cost 

patient simulator, video and booklet. 2018. 126 f. Dissertation (Master degree). 

School of Nursing of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Objective: This study aimed to construct, validate and evaluate educational methods 

for use in the training of patients with diabetes mellitus and their caregivers for the 

application of insulin. Methodology: the study was carried out in three stages. In 

step 1 an action research and a methodological study on the construction and 

validation of a low cost patient simulator for use in training for insulin application were 

performed. In step 2, a descriptive methodological study was carried out on the 

construction and validation of a video and a booklet for the training of patients and 

caregivers for the application of insulin. The process of validation of the materials 

produced was done by experts in the field. In step 3, a quasi-experimental study, with 

quantitative approach and descriptive character, was carried out in an outpatient 

clinic of specialties, with adult patients taking insulin. Results: the construction and 

validation process of the simulator, the booklet and the video were described in 

detail. The built simulator presented higher anatomical functional fidelity than the 

simulators found in the market. The educational booklet and video were developed to 

address the main problems related to insulin delivery and were considered by 

experts to be useful tools for diabetes education. The field study allowed the 

characterization of the patients and the recognition of their deficiencies of knowledge 

about the application of insulin. In the descriptive study that compared the different 

teaching methods, it was possible to observe that all the methods collaborated to 

improve the knowledge about the process of insulin application, but the use of the 

simulation allowed better performance of the participants. Conclusion: In this study 

were constructed and validated educational materials, which can be used in the 

training of patients with diabetes and their caregivers for the application of insulin. 

 

Key words: Simulation, insulin, health education, low cost tecnology, nursing 

 
 

 

  



 

RESUMEN 

 

SILVA, Janaina Pereira da. Construcción, validación y evaluación de diferentes 

métodos educativos en diabetes mellitus para aplicación de insulina: 

simulador de paciente de bajo costo, vídeo y cartilla. 2018. 126 f. Disertación 

(Maestría). De la Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Objetivo: este estudio tuvo como objetivo la construcción, la validación y la 

evaluación de métodos educativos para uso en la capacitación de pacientes con 

diabetes mellitus y de sus cuidadores para la aplicación de insulina. Metodología: el 

estudio se realizó en tres etapas. En la etapa 1 se realizó una investigación- acción y 

un estudio metodológico sobre la construcción y validación de un simulador de 

paciente de bajo costo para uso en la capacitación para aplicación de insulina. En la 

etapa 2 se desarrolló un estudio metodológico, de carácter descriptivo, sobre la 

construcción y la validación de un vídeo y de una cartilla para capacitación de 

pacientes y cuidadores para la aplicación de insulina. El proceso de validación de los 

materiales producidos fue realizado por expertos en el área. En la etapa 3, se realizó 

un estudio cuasi-experimental, con abordaje cuantitativo y carácter descriptivo, en un 

ambulatorio de especialidades, con pacientes adultos en uso de insulina. 

Resultados: el proceso de construcción y validación del simulador, de la cartilla y del 

vídeo se ha descrito detalladamente. El simulador construido presentó mayor 

fidelidad anatómica funcional que los simuladores encontrados en el mercado. La 

cartilla y el vídeo educativo fueron elaborados incluyendo el abordaje de los 

principales problemas relacionados con la aplicación de insulina y fueron 

considerados por los expertos, herramientas útiles para la educación en diabetes. El 

estudio de campo permitió la caracterización de los pacientes y el reconocimiento de 

sus deficiencias de conocimiento sobre la aplicación de insulina. En el estudio 

descriptivo que comparaba los diferentes métodos de enseñanza, fue posible 

observar que todos los métodos colaboraron para mejorar el conocimiento sobre el 

proceso de aplicación de insulina, pero el uso de la simulación posibilitó un mejor 

desempeño de los participantes. Conclusión: En este estudio se construyeron y 

validaron materiales educativos, que pueden ser utilizados en la capacitación de 

pacientes con diabetes y de sus cuidadores para la aplicación de insulina. 

 

Palabras clave: Simulación, insulina, educación en salud, tecnología de bajo costo, 

enfermería 
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1 INTRODUÇÃO 
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1.1 Diabetes mellitus 

 

As doenças crônicas não transmissíveis são caracterizadas pela 

multiplicidade de causas, início gradual e tempo de duração longo e indefinido 

(BRASIL, 2013). O diabetes mellitus é uma doença crônica não transmissível, que 

pode levar a graves complicações. Trata-se de um distúrbio metabólico 

caracterizado pela elevação dos níveis glicêmicos, decorrente da deficiência na 

produção e/ou ação da insulina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017a). 

Em 2017, o número de pessoas com diabetes mellitus, na faixa etária 

entre 20 e 79 anos no mundo, foi estimado em 425 milhões, com perspectiva de 

alcançar 628 milhões em 2045 (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017).  

Frear o aumento do diabetes mellitus, reduzir a mortalidade prematura a 

ele vinculado e melhorar o acesso aos medicamentos essenciais e às tecnologias 

para a atenção integral às pessoas por ele acometidos, são objetivos do plano de 

ação global para a prevenção e controle de doenças não transmissíveis de 2013 a 

2020 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013).  

A natureza crônica da doença e a gravidade das complicações resultantes 

de seu controle inadequado conferem ao diabetes mellitus um caráter oneroso, não 

apenas para os indivíduos afetados e suas famílias, mas também para o sistema de 

saúde e para o sistema previdenciário (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2017a). 

O diabetes mellitus pode ser classificado como tipo 1, tipo 2 e gestacional. 

O diabetes tipo 1, se caracteriza pela deficiência completa na produção de insulina, 

corresponde de 05 a 10 % dos casos e acomete principalmente crianças e 

adolescentes. O diabetes tipo 2, se caracteriza pela perda progressiva da secreção 

e pela resistência periférica à insulina, corresponde de 90 a 95% de todos os casos, 

acomete principalmente adultos a partir da quarta década de vida e está relacionado 

a fatores genéticos e de estilo de vida (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2017b). O diabetes gestacional se caracteriza pela identificação de hiperglicemia 

durante a gestação, quando inexistente no período pré-gestacional, pode acometer 

de 01 a 14% das gestantes. Existem outras etiologias para o diabetes mellitus, como 

as endocrinopatias, as doenças do pâncreas exócrino, as hiperglicemias 

desencadeadas por medicamentos e/ou infecções e os defeitos genéticos 
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(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017a). 

A insulina é a medicação indicada para o tratamento de pacientes com 

diabetes mellitus tipo 1, mas também para o tratamento de pacientes com diabetes 

mellitus tipo 2, quando os alvos terapêuticos não são alcançados com o uso de 

medicação via oral e a adoção de medidas não-farmacológicas, como a prática de 

atividade física e controle do peso (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017a). 

 

1.2 Insulina 

 

A insulina é um hormônio essencial, produzido pelo pâncreas. Ela é 

responsável pelo transporte da glicose da corrente sanguínea para as células do 

organismo, local onde a glicose é convertida em energia. A falta de insulina ou a 

incapacidade das células do organismo em responder à sua presença, resulta em 

hiperglicemia. A hiperglicemia persistente, característica do controle inadequado da 

doença, favorece o desenvolvimento de complicações, como neuropatia, nefropatia, 

retinopatia, doença cerebrovascular e doença coronariana (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2017).  

A técnica de aplicação de insulina é um ponto crucial para o controle do 

diabetes mellitus, sua compreensão pelo paciente e pelo cuidador, é tão 

imprescindível quanto a adequação da prescrição médica às necessidades do 

paciente (FRID et al., 2016). Os serviços de saúde da atenção primária, secundária 

e terciária, precisam dispor de recursos para capacitar o paciente e o cuidador para 

a aplicação de insulina, nas mais diversas oportunidades de cuidado (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). 

Em função da absorção gradativa que proporciona, a via subcutânea é 

indicada para a administração de insulina pelo paciente no domicílio (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). A aplicação de insulina por via oral, mais 

conveniente e desejável, ainda é um desafio para os pesquisadores e para a 

indústria farmacêutica. O desafio é o desenvolvimento de tecnologias que impeçam 

a degradação da insulina pelas enzimas do sistema digestivo (TAKALE, 2012). 

Outras vias de aplicação como a nasal e transdérmica estão sendo investigadas 

(SCHMID, 2018; YU, 2017). 

A insulina é classificada como uma medicação potencialmente perigosa, 
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recebe essa classificação, por apresentar risco considerável de provocar agravos, 

quando sua utilização é feita de maneira inadequada (INSTITUTE FOR SAFE 

MEDICATION PRACTICES, 2014). É fato que a inclusão da insulina no tratamento 

acrescenta complexidade ao processo terapêutico, tanto para o autocuidado do 

paciente, quanto para as ações da equipe. Sendo assim, é essencial identificar e 

superar quaisquer barreiras que possam comprometer o sucesso do tratamento ou 

oferecer riscos (GUEDES et al., 2005). 

Complicações graves, como hipoglicemia, hiperglicemia e lipohipertrofia 

podem estar relacionadas a erros na técnica de aplicação de insulina (BLANCO et 

al., 2013; INTERNATIONAL HYPOGLYCAEMIA STUDY GROUP, 2015).  

A adesão à insulinoterapia é objeto de estudo de muitos pesquisadores e 

ainda é um desafio para a assistência.  Entre as barreiras identificadas sobre o uso 

de insulina, destaca-se: via de aplicação injetável, múltiplas injeções diárias, 

necessidade de planejamento das refeições, modificação da rotina diária, limitação 

da liberdade, dificuldades técnicas, dor no local da injeção, ganho ponderal, medo 

de hipoglicemia, utilização de múltiplos medicamentos, custos e deficiência de 

instruções e conhecimento (FARSAEI, 2014; FERREIRA, 2013). 

O preparo de pacientes com diabetes mellitus e de seus cuidadores para 

a aplicação de insulina requer o desenvolvimento de soluções factíveis e acessíveis 

(SPOLLET et al., 2016).  Estudos apontam muitos problemas em relação à técnica 

de aplicação, portanto, é premente a necessidade de concentrar esforços na 

educação do paciente para a autoaplicação e/ou do cuidador para assumir essa 

responsabilidade junto ao paciente (BARUAH, 2017; DE CONINCK et al., 2010; 

FRID et al., 2016). 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.583 de 10 de outubro de 2007, que 

trata sobre as medicações fornecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde para 

pacientes com diabetes mellitus no Brasil, destaca a indispensabilidade de 

investimentos em ações educativas no âmbito individual e coletivo (BRASIL, 2007). 

 

1.3 Educação em diabetes para aplicação de insulina: simulação 

clínica, vídeos e cartilhas educativas 

 

A educação em diabetes é a principal ferramenta para a garantia do 

autocuidado. É a interface entre a prática clínica e a pesquisa. Os principais 
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objetivos da educação em diabetes são: reduzir as barreiras entre as pessoas 

acometidas pelo diabetes, suas famílias, a comunidade e os profissionais da saúde, 

capacitar as pessoas com diabetes para o autocuidado, melhorar os resultados 

clínicos, proporcionar qualidade de vida e prevenir e/ou retardar complicações 

crônicas e agudas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017a). 

A educação em diabetes mellitus tem impacto na redução do risco de 

complicações agudas e na prevenção de complicações crônicas (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2017a). Estudos mostram quedas dos níveis de 

hemoglobina glicada em pacientes submetidos a intervenções educativas  (BELL et 

al., 2012; WEAVER et al., 2014). 

A complexidade e a grande quantidade de informações fornecidas aos 

pacientes e aos cuidadores, quando a insulina é iniciada, torna compreensível que 

algumas orientações não sejam assimiladas (DIGGLE, 2015). 

Frente a essa situação, independente da estratégia adotada para a 

capacitação inicial, revisões do processo de aplicação de insulina precisam ser 

realizadas periodicamente, a fim de identificar lacunas de conhecimento e de 

habilidade (FRID et al., 2016).  

A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda, em suas Diretrizes 2017-

2018, que após a explicação e/ou demonstração das técnicas de preparo e 

aplicação da insulina, o profissional solicite ao paciente e/ou cuidador que 

demonstre o que foi explicado, a fim de observar a compreensão do que foi 

apresentado (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017a). Para tanto, a 

simulação clínica e os simuladores de pacientes podem ser os meios mais 

adequados a serem utilizados.  

A simulação pode ser considerada um recurso eficaz, relevante e 

inovador para ensinar procedimentos. É uma ferramenta de ensino que favorece a 

identificação de pontos críticos (DAUPIN et al., 2016). Consiste na reprodução de 

uma situação real, em um ambiente artificial, com o objetivo de ensinar, praticar ou 

avaliar determinada situação ou habilidade. A simulação permite a integração de 

aspectos teóricos e práticos, possibilitando ainda a repetição, o feedback, a 

avaliação e a reflexão em um ambiente controlado (MEAKIM et al., 2013). 

Pode ser classificada como de alta, média ou baixa fidelidade. O termo 

fidelidade descreve o realismo da experiência, e não faz referência à robotização 

dos simuladores (INASCL BOARD OF DIRECTORS, 2011). A fidelidade da 
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simulação e a tecnologia dos simuladores devem ser analisados separadamente 

(WALSH; JAYE, 2012). 

Em relação a classificação dos simuladores, os de baixa fidelidade são 

caracterizados pela baixa integração de tecnologia e são destinados à 

aprendizagem e prática de habilidades simples, não possuem dispositivos que 

permitam respostas interativas. Já os simuladores de média e de alta fidelidade são 

caracterizados pela integração de níveis crescentes de tecnologia, que permitem o 

fornecimento de respostas frente às intervenções neles praticadas (CANT; 

COOPER, 2010). A seleção do simulador deve ser precedida pela definição do 

objetivo de aprendizagem que se almeja alcançar (MUNSHI; LABABIDI; ALYOUSEF, 

2015). 

Na educação em diabetes, a simulação deve ser explorada como uma 

estratégia de ensino que favorece a problematização de conceitos abstratos 

transportando-os para o campo concreto, o que pode favorecer a compreensão da 

técnica de aplicação de insulina.  

Estudo utilizou a simulação clínica para capacitar pais de crianças com 

diabetes mellitus tipo 1 para atuação em situações de urgência, como a hipoglicemia 

e a crise convulsiva. Esse estudo apontou que a possibilidade de praticar no 

simulador, antes da ocorrência de uma situação real, diminuiu significativamente o 

nível de ansiedade dos pais e aumentou a sensação de segurança para a atuação 

(RAMCHANDANI et al., 2016). Outros estudos têm relatado o uso da simulação na 

capacitação de pacientes e de cuidadores para o autocuidado (ESTEVES et al., 

2013; SILVA et al., 2015; TOFIL et al., 2013).  

Todavia, apesar das experiências exitosas relatadas, a simulação clínica 

não é uma estratégia de ensino amplamente difundida entre os profissionais de 

saúde para a capacitação de pacientes e de cuidadores. Seu acesso encontra 

obstáculos que vão desde o conhecimento dos profissionais, até aos custos 

onerosos e à dificuldade de acesso aos simuladores. Mesmo os simuladores de 

baixa fidelidade, podem ser considerados onerosos frente a algumas realidades 

econômicas e socioculturais. Um estudo realizado na África com o objetivo de 

desenvolver e avaliar um simulador portátil de baixo custo para a capacitação de 

parteiras e enfermeiras obstétricas na zona rural do país, mostrou que investimentos 

dessa natureza são bastante eficazes (PEROSKI et al., 2011). 

Materiais educativos devem ser incorporados na rotina de cuidados do 
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paciente com diabetes mellitus (FRACOLLI; CHIESA, 2010). Eles são ferramentas 

que dão suporte aos profissionais na interação com o paciente, permitindo a 

construção do conhecimento de maneira fácil e simplificada (GONÇALVES et al., 

2015). 

O vídeo educativo é considerado uma ferramenta de comunicação 

atrativa, pois dada sua composição em áudio e imagem, é capaz de deter a atenção 

do público-alvo (LIMA et al., 2017). Os recursos visuais e audiovisuais têm se 

destacado entre os materiais educativos, por promoverem maior absorção de 

conteúdo, além de se caracterizarem como uma prática de desenvolvimento 

simples, de baixo custo e que favorecem a acessibilidade (NETO et al., 2017). 

Os materiais educativos impressos, como as cartilhas e os panfletos, têm 

sido utilizados como ferramenta de reforço das orientações feitas verbalmente na 

educação de pacientes para o autocuidado. Por permitirem a consulta em momento 

posterior à interação com o profissional da saúde, podem favorecer o esclarecimento 

de dúvidas (HOFFMAN; WORRALL, 2004). 

A incorporação de recursos educacionais, como vídeos e cartilhas, no 

processo de educação em diabetes, permite o alívio da carga do profissional da 

saúde enquanto único provedor de informações e dessa maneira, maximiza a 

possibilidade de abordagem de todo o denso conteúdo relacionado (HAZEN et al., 

2010).  

Os investimentos em estratégias de educação para capacitar o paciente 

e/ou cuidador para a aplicação de insulina são, muitas vezes, suprimidos pelas 

inúmeras demandas concorrentes, pela escassez de tempo e de recursos materiais 

e humanos. As equipes de saúde precisam ser estimuladas a experimentar a 

repercussão que os investimentos na capacitação do paciente e do cuidador têm, no 

controle dos níveis glicêmicos. 
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2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

 

 Construir e validar métodos educativos para uso na educação de pacientes 

com diabetes mellitus com ênfase na aplicação de insulina: simulador de 

paciente de baixo custo, vídeo e cartilha . 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Construir e validar um simulador de paciente de baixo custo para uso na 

capacitação de pacientes e de cuidadores para a aplicação de insulina; 

 Construir e validar vídeo e cartilha educativa sobre a aplicação de insulina 

para uso na capacitação de pacientes e de cuidadores para a aplicação de 

insulina; 

 Caracterizar os pacientes em uso de insulina, segundo variáveis 

sociodemográficas, clínicas e terapêuticas; 

 Descrever a conduta dos sujeitos da pesquisa, antes e após três tipos de 

intervenções educativas, em relação ao transporte, armazenamento, preparo 

e aplicação de insulina, descarte de resíduos perfurocortantes e 

monitorização da glicemia capilar. 
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Para o alcance dos objetivos, este estudo foi realizado em três etapas:  

 

 Etapa 1 – Construção e validação de simulador de paciente de baixo custo 

para aplicação de insulina;  

 Etapa 2 – Construção e validação de vídeo e cartilha educativa sobre 

aplicação de insulina;  

 Etapa 3 – Estudo de campo. 

 

O planejamento inicial de incorporar a simulação ao processo de 

capacitação dos pacientes e dos cuidadores para a aplicação de insulina, encontrou 

como primeiro desafio a indisponibilidade no mercado de um simulador adequado e 

com preço acessível. Frente a essa dificuldade, a primeira etapa desse estudo 

consistiu no desenvolvimento de um simulador de paciente de baixo custo para uso 

na capacitação de pacientes e de cuidadores para a aplicação de insulina. 

Todavia, no momento do exame de qualificação, observou-se que se 

faziam necessários investimentos em estratégias educacionais auxiliares, que 

facilitassem a abordagem do denso conteúdo envolvido no processo de aplicação de 

insulina. Foi então sugerido por um dos membros da banca examinadora, o 

desenvolvimento e a validação de uma cartilha e de um vídeo educativo para apoio 

à simulação. Esse processo foi descrito na segunda etapa desse estudo. 

A terceira etapa desse estudo consistiu no desenvolvimento de um estudo 

de campo, de caráter descritivo e avaliativo. Pacientes com diabetes mellitus em uso 

de insulina foram distribuídos em três grupos distintos e avaliados em relação à 

características sociodemográficas, clínicas e terapêuticas, com ênfase na técnica de 

aplicação de insulina. Cada grupo foi submetido a um conjunto distinto de 

intervenções educativas:  

 

 Grupo 01 - pacientes foram submetidos a educação tradicional (verbal), sem 

uso de recursos de apoio; 

 Grupo 02 - pacientes foram submetidos a educação tradicional (verbal), com 

apoio do vídeo e da cartilha educativa; 

 Grupo 3 - pacientes foram submetidos a educação tradicional (verbal), com 

apoio do vídeo, da cartilha educativa e da simulação clínica. 
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Antes e após as intervenções, o conhecimento sobre o processo de 

aplicação de insulina foi avaliado e descrito entre os grupos. O estudo de campo foi 

descrito na terceira etapa desse estudo 

 

Considerações éticas 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo sob o parecer 

consubstanciado nº 2.144.495 (Anexo 1) e pela Comissão de Avaliação de Projetos 

de Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, sob o Ofício nº 

1447 de 11 de abril de 2017 (Anexo 2). 

Foram respeitados os fundamentos da Resolução do Conselho Nacional 

de Saúde CNS 466/2012, que trata sobre os aspectos éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos. A formalização do aceite em participar do estudo foi 

feita por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndices A e B). 

 

3.1 Etapa 1 - Construção e validação de simulador de paciente de 

baixo custo para aplicação de insulina 

 

3.1.1 Metodologia - Etapa 1 

 

Esta etapa do estudo foi realizada em duas fases:  Fase 1 - pesquisa-

ação, de caráter aplicado, exploratório e abordagem qualitativa (POZZEBON; DE 

FREITAS, 1998) e Fase 2 - estudo metodológico de validação do simulador (POLIT; 

BECK, 2011). 

A pesquisa-ação é caracterizada pelo processo sistematizado, no qual 

práticos buscam por meio da pesquisa científica efetuar transformações em suas 

próprias práticas. Na pesquisa-ação o aprimoramento da prática se dá pela 

oscilação sistemática entre o agir no campo da prática e o pesquisar acerca dela. 

Esse tipo de pesquisa obedece a um ciclo clássico: planejar, implementar, descrever 

e avaliar (TRIPP, 2005). 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social, que considera a resolução 
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de um problema coletivo, na qual, pesquisadores e participantes se envolvem de 

modo cooperativo e participativo. Nesse sentido, o problema coletivo, foco dessa 

fase do estudo, foi a escassez de simuladores adequados e acessíveis aos 

profissionais da saúde para a capacitação de pacientes com diabetes mellitus para o 

uso de insulina.  

Nesse contexto, em busca de recursos para incorporar a simulação ao 

processo de capacitação dos pacientes e dos cuidadores, foi realizado um 

levantamento de mercado com a finalidade de identificar simuladores que pudessem 

ser utilizados e seus preços de venda. A seleção das empresas foi feita pela internet 

em sites de busca, aleatoriamente. A solicitação da cotação, preço de venda e 

descrição técnica, foi realizada via e-mail ou no próprio site da empresa.  

Após identificados, os simuladores encontrados na pesquisa de mercado 

foram avaliados, a fim de verificar se suas características permitiam o 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades relacionadas ao processo de 

aplicação de insulina.  

As recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes, sobre os 

aspectos importantes para o manejo seguro no preparo e aplicação da insulina 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016), foram considerados na definição 

das características esperadas nos simuladores, que seguem descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Características definidas como esperadas nos simuladores para uso na 
capacitação de pacientes e cuidadores para a aplicação de insulina. 
Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
 Possibilitar o reconhecimento e a delimitação de todas as áreas recomendadas para 

aplicação de insulina 

 Possibilitar treinamento da antissepsia da pele 

 Possibilitar a realização da prega subcutânea 

 Possibilitar a inserção da agulha no tecido subcutâneo com angulação de 90o e 45o 

 Possibilitar a injeção de líquido no tecido subcutâneo e a manutenção da agulha no tecido 

subcutâneo por cinco segundos 

 Possibilitar o planejamento do rodízio dos pontos de aplicação. 

Fonte: arquivos do pesquisador. 
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Frente aos resultados onerosos e incompatíveis às características 

esperadas, encontrados nos simuladores de mercado, optou-se por desenvolver um 

simulador. Dessa forma, foram realizados buscas e testes de materiais para o 

desenvolvimento de um protótipo. 

A proposta e os materiais selecionados foram apresentados aos técnicos 

da Oficina de Precisão da Universidade de São Paulo – Campus de Ribeirão Preto, 

que procederam, com o auxílio dos pesquisadores, o desenvolvimento do protótipo.  

Após a construção, o protótipo foi validado por um grupo de experts, 

selecionados segundo os critérios adaptados de Fehring (1987). Foram 

selecionados profissionais da área da saúde e educação, com pelo menos um 

certificado de especialização na área do estudo, e/ou titulação de mestre, e/ou tese 

de doutorado, e/ou prática de pelo menos um ano na área, e/ou publicação de 

pesquisa relevante para a área de interesse do estudo. 

Os experts foram selecionados dentre os profissionais que atuam nos 

serviços de saúde do município onde o estudo foi desenvolvido, por meio da análise 

do Currículo Lattes. Foram convidados 14 experts, que apresentavam pelo menos 

um dos itens mencionados acima. O convite foi feito por e-mail, pessoalmente e/ou 

por telefone. 

Para a avaliação do simulador, foi utilizada uma escala sociométrica 

(Apêndice C) desenvolvida pelos próprios pesquisadores. A escala avaliou oito itens: 

permitir o reconhecimento de todas as áreas recomendadas para aplicação de 

insulina e a compreensão de sua delimitação, permitir o treinamento da antissepsia 

da pele, permitir o treinamento da realização da prega cutânea, permitir o 

treinamento da inserção da agulha no tecido subcutâneo com angulação de 90o e 

45o, permitir o treinamento da injeção de conteúdo líquido no tecido subcutâneo, 

permitir o treinamento da manutenção da agulha no tecido subcutâneo por cinco 

segundos, permitir o planejamento do rodízio dos pontos de aplicação e ser útil na 

capacitação de pacientes com diabetes mellitus usuários de insulina e/ou de seus 

cuidadores para a aplicação de insulina, em cinco níveis de concordância: concordo 

fortemente, concordo, concordo parcialmente, discordo e não sei. 

 

3.1.2 Resultados - Etapa 1 

 

No total, 17 empresas foram consultadas, todavia, apenas oito enviaram 
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carta respostas, sendo que uma delas, informou não comercializar produtos que 

pudessem ser utilizados na capacitação de pacientes e/ou de cuidadores para 

aplicação de insulina.  

Entre as empresas que responderam, houve indicação de quatro 

simuladores de corpo inteiro e três simuladores por partes, tipo peças anatômicas. 

Para a composição do Quadro 2, foi considerado o menor valor de cotação por 

simulador entre as empresas. 

O Quadro 2, apresenta os preços de venda, tipos, origens e avaliação à 

luz dos resultados esperados, dos simuladores encontrados na pesquisa de 

mercado. 

 

Quadro 2 - Avaliação dos simuladores de paciente encontrados na pesquisa de 
mercado, tipo, preço de venda, origem e adequação aos resultados 
esperados. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2017.  
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Permite o reconhecimento e a delimitação de todas as 
áreas recomendadas para aplicação de insulina e a 
compreensão de sua delimitação 

Não Não Não Não Não Não Não 

Permite o treinamento da antissepsia da pele. Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Permite o treinamento da realização da prega cutânea Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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Permite o treinamento da inserção da agulha no tecido 
subcutâneo com angulação de 90o e 45o 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Permite o treinamento da injeção de conteúdos líquidos no 
tecido subcutâneo 

Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Permite o treinamento da manutenção da agulha no tecido 
subcutâneo por cinco segundos 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Permite o planejamento do rodízio dos pontos de aplicação Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

Em relação ao desenvolvimento do protótipo, com o objetivo de garantir o 

reconhecimento e permitir a delimitação das áreas recomendadas para aplicação de 

insulina, foi selecionado para constituir a estrutura do simulador, um manequim 

utilizado para exposição de roupas em lojas, tamanho adulto, caracterizado como 

obeso e do sexo feminino. O manequim adquirido, fabricado em plástico rígido, oco, 

com suporte de ferro nos pés para garantir a posição ortostática, teve custo de R$ 

150,00 e está representado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Manequim utilizado como estrutura no protótipo do simulador para 
aplicação de insulina, visão anterior. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018.  

 

 

Fonte: arquivos do pesquisador. 
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Para simular o tecido subcutâneo, utilizou-se a espuma laminada de oito 

centímetros de espessura e densidade 20, conforme pode ser visualizado na Figura 

2, o custo da espuma laminada utilizada no desenvolvimento do protótipo foi de R$ 

40,00. Foram realizados testes com espuma viscoelástica, todavia, devido a seu 

tempo lentificado de recuperação pós deformação, ela não foi selecionada para 

compor a estrutura do protótipo. 

 

Figura 2 - Espuma laminada utilizada como simulador de tecido subcutâneo no 
protótipo do simulador para aplicação de insulina. Ribeirão Preto – SP, 
Brasil, 2018.  

 

 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

Materiais foram testados para constituir o simulador de pele, como peles 

artificiais utilizadas para treinamento de tatuagem e borrachas, todavia, nenhum 

material foi considerado adequado. Então, foi desenvolvido um simulador de pele 

utilizando-se silicone líquido, catalisador e tinta à base de água em um processo 

artesanal, cujo resultado pode ser visualizado na Figura 3. O simulador de pele 

alcançou boa fidelidade em relação a cor, textura e espessura da pele, quando 

comparado a outros materiais testados.  O custo do simulador de pele foi de R$ 

15,50.  
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Figura 3 - Pele simulada, fabricada em borracha de silicone, utilizada no simulador 
para aplicação de insulina. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018.  

 

 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

O desenvolvimento do simulador foi feito pela equipe de técnicos da 

Oficina de Precisão da Universidade de São Paulo - Campus Ribeirão Preto, em 

parceria com os pesquisadores, com custo de mão-de-obra de R$100,00. A Oficina 

de Precisão tem como missão propiciar benefícios contínuos à sociedade e oferecer 

apoio técnico às atividades de docência e pesquisa, sendo escolhida para o 

desenvolvimento do protótipo.  

As áreas recomendadas para aplicação de insulina, foram demarcadas 

utilizando-se uma caneta marcadora permanente azul. Para a delimitação das áreas 

adotou-se as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). O recorte das áreas foi feito, utilizando-se uma 

lâmina de serra manual e as bordas resultantes foram lixadas com folhas de lixa 

seca, conforme demonstrado na Figura 4.  
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Figura 4 - Recorte das áreas recomendadas para aplicação de insulina no 
manequim e materiais utilizados no recorte, serra manual e folha de lixa 
seca. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018.  

 

 
Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

As bases plásticas resultantes do recorte as áreas foram fixadas na parte 

interna do manequim a cerca de oito centímetros de profundidade, utilizando hastes 

metálicas e parafusos embutidos. As hastes metálicas foram fixadas internamente a 

cerca de cinco centímetros da borda recortada para evitar o desacoplamento do 

simulador de tecido subcutâneo, quando a prega fosse realizada. A Figura 5, 

representa essa estrutura de fixação. O custo com hastes metálicas e parafusos foi 

de R$ 32,00. 
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Figura 5 - Estrutura de fixação do tecido subcutâneo do protótipo do simulador para 
aplicação de insulina, visão interna, externa e preenchida com o 
simulador de tecido subcutâneo. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018.  

 

 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

Nos braços do manequim, em função das dimensões limitadas, a 

estratégia adotada foi diferente, a base plástica recortada foi ajustada e fixada com 

cola plástica, a 04 centímetros da superfície, não sendo necessário a instalação de 

hastes metálicas, o custo da cola foi de R$ 2,00. A Figura 6 apresenta a adaptação 

da estrutura do braço. 
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Figura 6 - Estrutura do braço do protótipo do simulador para aplicação de insulina, 
visão posterior. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018.  

 

 

Fonte: arquivos do pesquisador 

 

 

O simulador foi desenvolvido utilizando-se recursos de baixa tecnologia e 

teve como custo total R$ 339,50. O protótipo final de simulador de baixo custo, 

desenvolvido para a capacitação de pacientes e/ou de seus cuidadores para a 

aplicação de insulina encontra-se apresentado na Figura 7.  
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Figura 7 - Protótipo do simulador de paciente de baixo custo para aplicação de 
insulina, visão anterior, posterior e lateral. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 
2018.  

 

 
Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

Em relação à validação, dos 14 experts convidados, apenas nove 

participaram da validação do simulador. Entre eles uma farmacêutica, um dentista, 

uma psicólogo, três médicos endocrinologistas, uma médica especialista em 

doenças crônicas e duas enfermeiras. Todos com expertise comprovada na área do 

estudo. 

Os itens avaliados pelos experts no processo de validação do protótipo do 

simulador estão descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Itens avaliados pelos experts para validação de um simulador de baixo 
custo para capacitação de pacientes com diabetes mellitus e de seus 
cuidadores para a aplicação de insulina. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 
2018. 

 

Itens avaliados 
Concordo 
fortemente 

Concordo 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Não 
sei 

Permite o reconhecimento de 
todas as áreas 
recomendadas para 
aplicação de insulina e a 
compreensão de sua 
delimitação 
 

08 (89,0%) 01 (11,0%) - - - 

Permite o treinamento da 
antissepsia da pele. 
 

09 (100,0%) - - - - 

Permite o treinamento da 
realização da prega 
subcutânea 
 

09 (100,0%) - - - - 

Permite o treinamento da 
inserção da agulha no tecido 
subcutâneo com angulação 
de 90o e 45o 

 

09 (100,0%) - - - - 

Permite o treinamento da 
injeção de conteúdo líquido 
no tecido subcutâneo 
 

08 (89,0%) 01 (11,0%) - - - 

Permite o treinamento da 
manutenção da agulha no 
tecido subcutâneo por cinco 
segundos 
 

09 (100,0%) - - - - 

Permite o planejamento do 
rodízio dos pontos de 
aplicação 
 

06 (67,0%) 03 (33,0%) - - - 

É útil na capacitação de 
pacientes com diabetes 
mellitus usuários de insulina 
e/ou de seus cuidadores 
para a aplicação de insulina 
 

09 (100,0%) - - - - 

Fonte: arquivos do pesquisador 

 

3.1.3 Discussão - Etapa 1 

 

Nesse estudo foi proposto e desenvolvido um simulador de baixo custo 

para aplicação de insulina. O desenvolvimento de equipamentos e tecnologias no 

âmbito nacional é uma meta do Governo Federal com vistas a diminuir a 

dependência do mercado externo (BRASIL, 2017). Todos os simuladores 
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encontrados na pesquisa de mercado realizada nesse estudo eram importados.  

Apesar de ser considerada uma doença de grande relevância 

epidemiológica, o diabetes mellitus parece ainda não ter sido reconhecido pelo 

mercado de simuladores. Conforme pode ser observado no Quadro 2, os 

simuladores encontrados na pesquisa de mercado, parecem ainda não contemplar a 

abordagem dos principais pontos críticos. 

A Sociedade Brasileira de Diabetes  recomenda a aplicação de insulina 

nos braços, no abdome, nas coxas e/ou nas nádegas. No que tange a delimitação, 

tem-se: 1) nos braços pode-se utilizar a face posterior, quatro dedos abaixo da axila 

e quatro dedos acima do cotovelo; 2) no abdome pode-se utilizar as regiões laterais, 

a quatro dedos da cicatriz umbilical; 3) nas coxas pode-se utilizar as faces anterior e 

lateral externa, quatro dedos abaixo da virilha e quatro dedos acima do joelho e 4) 

nas nádegas pode-se utilizar o quadrante lateral superior (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). No simulador desenvolvido, as áreas 

recomendadas para aplicação de insulina foram adaptadas, a fim de permitir o 

reconhecimento e a compreensão da delimitação.  

A região deltóide não é recomendada para aplicação de insulina, todavia, 

os simuladores encontrados na pesquisa de mercado, possuem essa região 

adaptada para aplicação de injetáveis. A aplicação de insulina na região deltóide, 

pode resultar em aplicação no tecido muscular, o que aumenta a velocidade de 

absorção da insulina, podendo provocar sérios danos à saúde do paciente, com 

episódios severos de hipoglicemias intercalados por períodos de hiperglicemia.  

Os simuladores tipo peça anatômica são facilmente transportados e 

armazenados, todavia, por não permitirem a visualização dos pontos de referência, 

não favorecem a compreensão da delimitação das áreas recomendadas para 

aplicação da insulina. Um estudo realizado na Austrália, descreveu o passo a passo 

da construção de um simulador de alta fidelidade e baixo custo para o treinamento 

da habilidade de verificação glicemia capilar (ANDERSEN; O´BRIEN; COX, 2016). 

As chances de alcançar bons resultados com o uso de um simulador 

aumentam quando o desenvolvimento do simulador é feito em parceria com as 

equipes que farão sua utilização final (JABIR, 2012). Nesse estudo, a opinião dos 

experts demonstra que o simulador proposto pode ser uma ferramenta útil para a 

educação de pacientes e/ou cuidadores.  

A maioria dos pacientes com diabetes mellitus tratados com insulina 
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apresenta déficit de conhecimento sobre o procedimento de aplicação, desta forma, 

investir em educação sobre técnicas de aplicação, pode resultar em melhores 

resultados (IBRAHIM, 2014).  Investimentos em estratégias inovadoras para 

educação em diabetes mellitus tem eficácia superior em relação à educação 

tradicional (HUANG et al., 2017). 

O uso de dispositivos para aplicação de insulina com alto grau de 

tecnologia integrada, como as bombas de insulina e as canetas de aplicação vêm 

aumentando no Brasil, todavia, na ausência de um programa estruturado de 

educação em diabetes, os resultados podem ser insatisfatórios (STROLLO; 

GENTILE, 2017). 

De acordo com a avaliação dos experts, o uso do protótipo desenvolvido 

permite que o paciente compreenda o sistema de rodízio dos pontos de aplicação 

proposto nas orientações. A realização correta do rodízio dos locais de aplicação de 

insulina parece estar relacionada à prevenção da lipohipertrofia, uma complicação 

comum, que está relacionada a variabilidade dos níveis glicêmicos (BLANCO et al., 

2013). 

A espessura da pele, em adultos que utilizam insulina, raramente 

ultrapassa três milímetros, independentemente do local de aplicação, do sexo, do 

índice de massa corporal (IMC), da idade e da etnia (GIBNEY et al., 2010). A pele 

desenvolvida para a construção do protótipo tem espessura de três milímetros na 

maior parte de sua extensão. Apresentou boa fidelidade em relação a cor, textura e 

espessura. Todavia, apesar de ser resistente a múltiplas perfurações com agulha de 

insulina e à realização da prega, algumas vezes, durante a manipulação para 

acoplamento e desacoplamento da estrutura do simulador, apresentou ruptura, 

portanto, mais investimentos em relação à resistência precisam ser realizados. 

A espessura do tecido subcutâneo em pacientes que aplicam insulina 

apresenta grande variabilidade, tem se observado que esse tecido é mais espesso 

na região abdominal e glútea (GIBNEY et al., 2010). Na construção do protótipo, a 

espuma laminada de oito centímetros de espessura foi selecionada para simular o 

tecido adiposo, já que se caracteriza como uma estrutura macia, com capacidade de 

absorção e retenção de pequenos volumes de líquidos. Outro tipo de espuma, 

denominada viscoelástica, também foi testada, todavia, apresentou tempo de 

recuperação à forma inicial lentificado, distanciando-se da fidelidade funcional 

desejada.  
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A aplicação de insulina no ambiente domiciliar deve ser feita no tecido 

subcutâneo, a aplicação intramuscular é considerada um erro de aplicação e está 

relacionada à seleção inadequada do tamanho da agulha, à angulação inadequada 

para a realização da injeção e à não realização de prega cutânea, tendo como 

consequência a variabilidade glicêmica, por esse motivo e com vistas a reduzir 

custo, o tecido muscular não foi representado no simulador.  

No processo de validação, os experts sugeriram a construção de um 

simulador em manequim pediátrico, tanto para o alcance dessa população e 

capacitação de pais e cuidadores, quanto para facilitar o transporte dessa 

ferramenta de ensino, devido suas dimensões reduzidas.  

 

3.2 Etapa 2 – Construção e validação de vídeo e cartilha educativa 

 

3.2.1 Metodologia - Etapa 2 

 

Trata-se de um estudo metodológico, de caráter descritivo, sobre a 

construção e a validação de um vídeo e de uma cartilha, para capacitação de 

pacientes e cuidadores na aplicação de insulina. 

Para a construção do vídeo e da cartilha, foram adotados os pressupostos 

de Echer (2005), que tratam das etapas do processo de construção de materiais 

didáticos para o cuidado em saúde. Dessa maneira, o estudo foi desenvolvido em 

três fases: 

Na Fase 1, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a aplicação 

de insulina e sobre o processo de produção e validação de materiais educativos. 

Para a construção dos materiais, o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e 

Diabetes (RIBEIRÃO PRETO, 2011) do município onde o estudo foi desenvolvido, 

foi adotado como referencial teórico. 

As evidências científicas resultantes do levantamento bibliográfico, 

divergentes ao protocolo do município, foram discutidas junto à equipe coordenadora 

do Programa de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 

Essas discussões permitiram a adequação dos materiais produzido à realidade do 

município e também foram substratos para a atualização do protocolo.  

O vídeo e a cartilha foram construídos contemplando as informações 
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essenciais para o desenvolvimento do procedimento, com ênfase no esclarecimento 

dos pontos críticos mais prevalentes, como: transporte e armazenamento dos 

frascos de insulina, técnica de homogeneização da insulina Protamina Neutra de 

Hagedorn (NPH), escala de graduação das seringas, áreas recomendadas para 

aplicação, organização de rodízio, descarte de perfurocortantes, sinais e sintomas 

de hipoglicemia e mensagens de alerta do aparelho de monitoramento da glicemia 

capilar. 

Foram elaborados roteiros para direcionar a produção do vídeo (Apêndice 

D)  e da cartilha (Apêndice E). O roteiro elaborado para a construção do vídeo foi 

dividido em duas colunas, a primeira referente ao áudio, e a segunda referente a 

ilustração. Para cada áudio foi atribuída uma ilustração correspondente. O áudio foi 

composto por trilha sonora e narração, e a imagem por vídeo, foto, desenho e 

animação.  

Após a definição dos áudios e das imagens, foram realizadas revisões 

cronometradas do áudio a fim de produzir um material educativo com tempo de 

duração e velocidade adequado às necessidades do público-alvo, sem prejuízo para 

a abordagem do conteúdo, para a compreensão e para a manutenção da atenção do 

público-alvo.  

A captação das imagens e do áudio foi realizada em um estúdio da 

universidade, por um profissional com formação na área de som e imagem, que 

também realizou a edição do material.  

O roteiro elaborado para a produção da cartilha também foi construído 

contendo duas colunas, sendo a primeira referente ao texto e a segunda à 

ilustração. A ilustração da cartilha foi feita com fotos e desenhos. Os desenhos, 

assim como o layout, foram desenvolvidos por um profissional da área de 

publicidade e propaganda.  

A cor predominantemente utilizada no layout da cartilha foi a amarela, 

para o texto utilizou-se predominantemente o preto e para as imagens utilizaram-se 

múltiplas cores. A fonte utilizada nos títulos foi “Mitr” número 18 e nos textos Arial 

número 10, os títulos foram dispostos na diagonal e os textos na horizontal 

justificados.  

O conteúdo abordado tanto no vídeo quanto na cartilha foi organizado em 

passos, na cartilha cada passo ocupou de uma a duas páginas.  

Na Fase 2, que consistiu na validação do vídeo e da cartilha construídos,  
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os materiais produzidos foram submetidos a avaliação de um grupo de experts em 

diabetes e doenças crônicas não transmissíveis. A seleção dos experts foi feita 

seguindo os critérios recomendados por Fehring (1987).  

Foram enviados convites por e-mail, pessoalmente e/ou por telefone para 

14 experts com atuação nos campos da assistência, da docência e da gestão no 

município onde o estudo foi desenvolvido, todavia, apenas 10 participaram da 

validação.  

A validação foi desenvolvida em um único encontro, com duração de três 

horas, no qual foi feita a apresentação do projeto de pesquisa, seguida pela 

exposição do material desenvolvido. O vídeo foi apresentado utilizando-se um 

aparelho multimídia e foi entregue um exemplar impresso da cartilha para cada 

participante. Após a apresentação do material, os experts participaram de uma 

discussão multiprofissional acerca do que havia sido produzido. Todos os passos do 

vídeo e da cartilha foram abordados e as sugestões resultantes foram registradas 

por escrito por um dos membros do grupo de pesquisadores presentes no processo 

de validação. Então, os experts preencheram o instrumento de caracterização dos 

experts (Apêndice F) e os instrumentos de validação (Apêndice G). 

Os instrumentos de validação utilizados foram construídos pelos próprios 

pesquisadores, já que não foram encontrados na literatura outros instrumentos que 

contemplassem os itens avaliados. A experiência dos pesquisadores na assistência 

direta a pacientes com diabetes em uso de insulina, direcionou a produção dos 

instrumentos. Na cartilha foram avaliados 28 itens e no vídeo 25 itens, referentes ao 

conteúdo e a aparência dos materiais. 

Os instrumentos foram construídos utilizando-se uma escala tipo likert, 

com os seguintes níveis de concordância: 04 = adequado, 03 = adequado com 

possibilidade de revisão, 02 = precisa ser reformulado e 01 = inadequado.  

Para avaliar a concordância entre os experts utilizou-se o índice de 

validade de conteúdo (IVC), cujo cálculo se faz a partir da seguinte fórmula:  

 

IVC=
Número total de respostas 03 e 04 

Número total de respostas
 

 

O índice de validade de conteúdo considerado satisfatório foi ≥ 0,8 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Além dos instrumentos de validação, os experts 
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também preencheram um instrumento de caracterização sócio-acadêmico-

profissional.  

Os itens da cartilha e do vídeo que obtiveram IVC < 0,8 foram 

reformulados considerando as avaliações e sugestões provenientes da validação. 

Mesmo na vigência de IVC ≥ 0,8, os itens que receberam pontuação “01” e “02” 

foram submetidos a adequações. 

A terceira fase dessa etapa do estudo consistiu no processo de 

adequação do material produzido às sugestões dos experts. Os roteiros da cartilha e 

do vídeo foram revisados e submetidos às modificações sugeridas.  

Para a adequação do vídeo optou-se por realizar nova captação de áudio 

e imagem. A nova captação de imagens foi feita em um ambiente domiciliar, em 

busca de favorecer a contextualização. A nova captação do áudio foi refeita em 

estúdio. Essa fase contou com a colaboração de um profissional da área de 

produção audiovisual. 

Para a adequação da cartilha foram utilizadas fotos realizadas durante a 

captação de imagens do vídeo e desenhos já utilizados na primeira etapa, 

respeitando-se, no entanto, as alterações sugeridas no processo de validação. Essa 

fase contou com a colaboração do mesmo profissional graduado em publicidade e 

propaganda vinculado à primeira fase dessa etapa do estudo.  

 

3.2.2 Resultados - Etapa 2 

 

O vídeo e a cartilha construídos foram intitulados: “Aplicação de insulina: 

passo a passo” e encontram-se disponíveis para acesso e download nos links:  

 

https://drive.google.com/file/d/1kEwrkKjrY4i9RJmFJG4JdCcde48IAQtJ/view?usp=sh

aring 

https://drive.google.com/file/d/1HdJtx8jNVY3Vkza9oPc_jdfQ_ZB7l_ij/view?usp=shari

ng 

https://drive.google.com/file/d/1zdlcQJ7HlJ_kQIHNObZABuoOULMY6ipg/view?usp=

sharing 

 

O material produzido teve como público-alvo pacientes adultos com 

prescrição médica de insulina NPH e/ou regular e seus cuidadores, que utilizam 

https://drive.google.com/file/d/1kEwrkKjrY4i9RJmFJG4JdCcde48IAQtJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kEwrkKjrY4i9RJmFJG4JdCcde48IAQtJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HdJtx8jNVY3Vkza9oPc_jdfQ_ZB7l_ij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HdJtx8jNVY3Vkza9oPc_jdfQ_ZB7l_ij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zdlcQJ7HlJ_kQIHNObZABuoOULMY6ipg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zdlcQJ7HlJ_kQIHNObZABuoOULMY6ipg/view?usp=sharing


Desenvolvimento do Estudo  43 

seringa para aplicação, já que no município onde o estudo foi desenvolvido, a 

administração de insulina com outros dispositivos, como caneta e bomba de infusão 

contínua, ainda é incipiente.  

O vídeo inicialmente produzido teve tempo de duração de oito minutos e 

34 segundos e foi dividido em 13 passos para facilitar a organização do conteúdo:  

 

01-Como transportar insulina 

02-Onde guardar a insulina 

03-Prazo de validade da insulina após abertura do frasco 

04-Materiais necessários para realizar a aplicação 

05-Áreas do corpo onde a insulina pode ser aplicada 

06-Como organizar a aplicação 

07-Como preparar a insulina para aplicação 

08-Como preparar dois tipos de insulina na mesma seringa 

09-Como realizar a aplicação 

10-Reutilização de seringas 

11-Descarte das seringas 

12-Monitoramento da glicemia 

13-Sinais e sintomas de hipoglicemia.  

 

A cartilha foi desenvolvida contendo 13 passos e foi composta pelos 

elementos adicionais: capa, introdução, índice, contracapa, contendo no total 20 

páginas coloridas, na medida de 100 x 140 mm (Anexo 3). 

Quanto ao processo de validação, entre os 10 experts encontravam-se 

três médicos endocrinologistas, três enfermeiras, uma farmacêutica, um dentista, 

uma psicóloga e uma médica clínica geral, todos com ampla experiência no cuidado 

ao paciente com diabetes em uso de insulina. O material produzido foi discutido à 

luz dos aspectos financeiros, gerenciais e burocráticos que tangem a assistência, 

pois entre os experts estavam profissionais da saúde com atuação na gestão da 

saúde no município. 

O vídeo foi avaliado em relação à potencialidade para o alcance dos 

objetivos educacionais que visam a resolução dos problemas identificados tanto na 

assistência quanto na literatura.  

Em relação aos aspectos relacionados ao transporte, ao armazenamento 
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e ao controle de infecção, o vídeo teve cinco itens avaliados pelos experts. Todos os 

itens avaliados, 05 (100,0%) obtiveram IVC ≥ 0,8. A Tabela 2 apresenta os dados 

referentes à avaliação do vídeo nos aspectos relacionados ao transporte e 

armazenamento dos frascos de insulina e ao controle de infecção. 

 

Tabela 2 – Avaliação do vídeo: “Aplicação de insulina: passo a passo” em relação 
aos aspectos relacionados ao transporte, ao armazenamento e ao 
controle de infecções. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Itens avaliados Adequado Adequado com 

possibilidade 
de revisão 

Precisa ser 
reformulado 

Inadequado IVC 

Favorece a compreensão do 
transporte adequado da 
insulina 
 

8 (80,0%) 2 (20,0%) - - 1,0 

Favorece a compreensão das 
condições ideais de 
armazenamento 
 

6 (60,0%) 4 (40,0%) - - 1,0 

Favorece a compreensão da 
validade do frasco de insulina 
após abertura 
 

7 (70,0%) 2 (20,0%) 1 (10,0%) - 0,9 

Favorece a compreensão da 
necessidade de retirada dos 
frascos de insulina da 
geladeira, 15-30 minutos 
antes da aplicação 
 

7 (70,0%) 2(20,0%) 1(10,0%) - 0,9 

Favorece a compreensão 
da necessidade de 
desinfecção da tampa 
emborrachada do frasco de 
insulina com algodão e álcool 
a 70% 

7 (70,0%) 2 (20,0%) 1 (10,0%) - 0,9 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

Em relação aos aspectos relacionados ao preparo e à aplicação de 

insulina, dos 07 (100,0%) itens avaliados, 06 (85,7%) obtiveram IVC ≥ 8. O item 

referente à capacidade que o vídeo tem em favorecer a compreensão da técnica de 

mistura de insulinas obteve IVC 0,7. A reformulação desse item foi sugerida por 03 

(30%) dos experts. A Tabela 3, apresenta a avaliação do vídeo em relação ao 

preparo e aplicação de insulina.  
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Tabela 3 – Avaliação do vídeo: “Aplicação de insulina: passo a passo” em relação 
aos aspectos relacionados ao preparo e à aplicação de insulina. Ribeirão 
Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Itens avaliados Adequado Adequado com 

possibilidade de 
revisão 

Precisa ser 
reformulado 

Inadequado IVC 

Favorece a compreensão 
da técnica de 
homogeneização do 
frasco de insulina NPH 
 

07 (70,0%) 03 (30,0%) - - 1,0 

Favorece a compreensão 
da escala de graduação 
da seringa 
 

03 (30,0%) 06 (60,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

Favorece a compreensão 
da necessidade de 
injeção de ar no frasco 
antes da aspiração 
 

06 (60,0%) 03 (30,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

Favorece a compreensão 
da técnica de mistura de 
insulinas 
 

04(40,0%) 03 (30,0%) 03 (30,0%)  0,7 

Favorece a identificação 
das áreas de aplicação da 
insulina 
 

07 (70,0%) 03 (30,0%) - - 1,0 

Favorece a compreensão 
da organização do rodízio 
do local de aplicação 
 

06 (60,0%) 03 (30,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

Favorece a compreensão 
da necessidade de 
manter a agulha no tecido 
subcutâneo por 5 
segundos após a 
aplicação 
 

07 (70,0%) 03 (30,0%) - - 1,0 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

O vídeo foi reformulado e optou-se por produzir dois vídeos distintos, um 

contendo o processo de preparação de apenas um tipo de insulina e outro referente 

ao processo de preparação de dois tipos de insulina na mesma seringa. O primeiro 

vídeo com duração de oito minutos e nove segundos e o segundo com duração de 

oito minutos e 55 segundos.  

Em relação aos aspectos relacionados a abordagem do vídeo quanto ao 

descarte de materiais perfurocortantes, à monitorização da glicemia capilar e à 

prevenção de hipoglicemia, 03 (100,0%) itens foram avaliados, todos com IVC ≥ 0,8. 

A Tabela 4 apresenta dos dados referentes à avaliação do vídeo no que tange o 
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descarte de resíduos perfurocortantes, à monitorização da glicemia e à prevenção 

de hipoglicemia. 

 

Tabela 4 – Avaliação do vídeo: “Aplicação de insulina: passo a passo” em relação 
aos aspectos relacionados ao descarte de resíduos perfurocortantes, 
monitorização da glicemia capilar e prevenção de hipoglicemia. Ribeirão 
Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Itens avaliados Adequado Adequado com 

possibilidade 
de revisão 

Precisa ser 
reformulado 

Inadequado IVC 

Favorece a compreensão 
do descarte adequado de 
perfurocortantes 
 

8 (80,0%) 2 (20,0%) - - 1,0 

Favorece a compreensão 
dos aspectos principais 
relacionados a monitori-
zação da glicemia 
 

6 (60,0%) 4 (40,0%) - - 1,0 

Favorece o reconhe-
cimento da hipoglicemia 
 

7 (70,0%) 2 (20,0%) 1 (10,0%) - 0,9 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

Em relação aos aspectos técnicos e organizacionais do vídeo, 10 

(100,0%) itens foram avaliados, todos alcançaram IVC ≥ 0,8. Todavia, conforme 

pode ser observado na Tabela 5, a qualidade do som foi considerada inadequada 

por 01 (10,0%) dos experts. Frente a essa avaliação o áudio foi regravado em outro 

estúdio.  
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Tabela 5 – Avaliação dos aspectos técnicos e organizacionais do vídeo “Aplicação 
de insulina: passo a passo”. Ribeirão Preto - SP, Brasil, 2018.  

 
Itens avaliados Adequado Adequado com 

possibilidade 
de revisão 

Precisa ser 
reformulado 

Inadequado IVC 

Tempo de duração 
 

07 (70,0%) 03 (30,0%) - - 1,0 

Qualidade do som 
 

07 (70,0%) 02 (20,0%) - 01 (10,0%) 0,9 

Imagens  
 

06 (60,0%) 03 (30,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

Linguagem  
 

07 (70,0%) 02 (20,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

Clareza e objetividade 
 

05 (50,0%) 04 (40,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

Organização do conteúdo 
 

09 (90,0%) 01 (10,0%) - - 1,0 

Concordância e ortografia 
 

06 (60,0%) 04 (40,0%) - - 1,0 

As informações 
apresentadas estão 
corretas 
 

08 (80,0%) 02 (20,0%) - - 1,0 

Coerência do conteúdo 
com as necessidades 
cotidianas do público-alvo 
  

07 (70,0%) 03 (30,0%) - - 1,0 

Atende aos objetivos de 
instituições que 
atendem/trabalham com  
pacientes usuários de 
insulina e seus cuidadores 
 

08 (80,0%) 02 (20,0%) - - 1,0 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

Para viabilizar o atendimento das sugestões dos experts, optou-se por 

realizar nova captação de áudio e de imagens. 

A nova captação de imagens foi feita em ambiente domiciliar para 

melhorar a contextualização e demonstrar por meio do vídeo aspectos relevantes 

que haviam sido demonstrados por meio de desenho no vídeo produzido 

inicialmente. Além disso, com a nova captação de imagens, foi possível aprimorar 

aspectos relacionados ao contraste na seleção das cores de fundo e dos objetos, 

melhorando a qualidade das imagens.  

Adequações relacionadas a linguagem, também foram feitas a fim de 

melhorar a compreensão do procedimento, como a descrição do aspecto dos dois 

tipos de insulina e a utilização de termos descritivos mais comuns, como insulina 

leitosa e insulina transparente.  
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Foi acrescentado um tópico, referente à descrição das partes que 

compõem a seringa, já que a palavra êmbolo foi utilizada em vários momentos do 

vídeo para explicar como realizar alguns procedimentos e não pode ser substituída 

por qualquer outra palavra compreensível pelo público-alvo. Além disso, legendas 

foram acrescentadas ao vídeo, como método de reforço da informação fornecida por 

meio do áudio. 

Conforme pode ser observado na Tabela 6, a cartilha foi avaliada em 

relação à cinco itens que contemplavam a potencialidade para o alcance de 

objetivos educacionais relacionados ao transporte, armazenamento e controle de 

infecção do processo de aplicação de insulina. Entre os cinco itens avaliados, 01 

(20%) apresentou IVC <0,8.  

Os experts sugeriram ainda que na abordagem das condições ideais de 

armazenamento dos frascos de insulina, fosse realizada uma modificação na 

coloração do desenho que representava a área da geladeira recomendada para o 

armazenamento.  

 

Tabela 6 – Avaliação dos aspectos relacionados ao transporte, armazenamento e 
controle de infecção da cartilha “Aplicação de insulina: passo a passo”. 
Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Itens avaliados Adequado Adequado 

com 
possibilidade 

de revisão 

Precisa ser 
reformulado 

Inadequado IVC 

Favorece a compreensão 
do transporte adequado 
da insulina 

05 (50,0%) 05 (50,0%) - - 1,0 

Favorece a compreensão 
das condições ideais de 
armazenamento 

06 (60,0%) 02 (10,0%) 02 (20,0%) 01 (10,0%) 0,7 

Favorece a compreensão 
da necessidade de 
retirada do frasco de 
insulina da geladeira, 15-
30 minutos antes da 
aplicação 

05 (50,0%) 04 (40,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

Favorece a capacitação 
do paciente/cuidador para 
o controle da validade do 
frasco de insulina após 
abertura 

06 (60,0%) 02 (20,0%) 02 (20,0%) - 0,8 

Favorece a compreensão 
da necessidade de 
desinfecção da borracha 
do frasco de insulina com 
algodão e álcool 

06 (60,0%) 04 (40,0%) - - 1,0 

Fonte: arquivos do pesquisador. 
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Em relação ao processo de preparo e aplicação da insulina, dentre os 07 

(100,0%) itens avaliados, 02 (28,6%) alcançaram IVC < 0,8. O item referente a 

capacidade da cartilha em favorecer a compreensão da escala de graduação da 

seringa e o item referente a capacidade de favorecer a compreensão do processo de 

mistura de insulinas, conforme pode ser observado na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Avaliação dos aspectos relacionados ao preparo e à aplicação de 
insulina da cartilha educativa “Aplicação de insulina: passo a passo”. 
Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Itens avaliados Adequado Adequado com 

possibilidade de 
revisão 

Precisa ser 
reformulado 

Inadequado IVC 

Favorece a compreensão 
da técnica de 
homogeneização 
 

05 (50,0%) 04 (40,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

Favorece a compreensão 
da escala de graduação 
da seringa 
 

03 (30,0%) 03 (30,0%) 04 (40,0%) - 0,6 

Favorece a compreensão 
da necessidade de injeção 
de ar no frasco antes da 
aspiração 
 

04 (40,0%) 05 (50,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

Favorece a compreensão 
da técnica de mistura de 
insulinas 
 

04 (40,0%) 02 (20,0%) 04 (40,0%) - 0,6 

Favorece a identificação 
das áreas de aplicação de 
insulina 
 

07 (70,0%) 03 (30,0%) - - 1,0 

Favorece a compreensão 
da organização do rodízio 
do local de aplicação 
 

07 (70,0%) 03 (30,0%) - - 1,0 

Favorece a compreensão 
da necessidade de manter 
a agulha no tecido 
subcutâneo por 5 
segundos após a 
aplicação 
 

07 (70,0%) 03 (30,0%) - - 1,0 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

Em relação ao descarte de perfurocortantes, à monitorização da glicemia 

capilar e à prevenção de hipoglicemia, os 03 (100,0%) itens avaliados alcançaram 

IVC ≥ 0,8, conforme pode ser observado na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Avaliação dos aspectos relacionados descarte de resíduos 
perfurocortantes, monitoramento da glicemia capilar e prevenção de 
hipoglicemia da cartilha educativa “Aplicação de insulina: passo a 
passo”. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Itens avaliados Adequado Adequado com 

possibilidade 
de revisão 

Precisa ser 
reformulado 

Inadequado IVC 

Favorece a com-
preensão do descarte 
adequado de 
perfurocortantes 
 

08 (80,0%) 01 (10,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

Favorece a com-
preensão dos aspectos 
principais relacionados 
a monitorização da 
glicemia 
 

05 (50,0%) 03 (30,0%) 02 (20,0%) - 0,8 

Favorece o reconhe-
cimento da hipoglicemia 
 

07 (70,0%) 03 (30,0%) - - 1,0 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

A Tabela 9 apresenta os dados referente a avaliação dos aspectos 

técnicos e organizacionais da cartilha. Dos 13 (100,0%) itens avaliados, 02 (15,4%) 

apresentaram IVC <0,8. 

 

Tabela 9 – Avaliação dos aspectos técnicos e organizacionais da cartilha “Aplicação 
de insulina: passo a passo”. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Itens avaliados Adequado Adequado com 

possibilidade de 
revisão 

Precisa ser 
reformulado 

Inadequado IVC 

Linguagem 
 

04 (40,0%) 05 (50,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

Facilidade para utilização 
 

09 (90,0%) 01 (10,0%) - - 1,0 

Organização em passos 
 

08 (80,0%) 02 (20,0%) - - 1,0 

Tamanho das letras 
 

08 (80,0%) 02 (20,0%) - - 1,0 

Tamanho / extensão da 
cartilha 
 

07 (70,0%) 02 (20,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

O espaçamento entre 
parágrafos  
 

07 (70,0%) 03 (30,0%) - - 1,0 

Comprimento das frases 
 

03 (30,0%) 04 (40,0%) 03 (30,0%) - 0,7 

continua... 
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Itens avaliados Adequado Adequado com 
possibilidade de 

revisão 

Precisa ser 
reformulado 

Inadequado IVC 

Ilustração  
 

03 (30,0%) 02 (20,0%) 05 (50,0%) - 0,5 

Clareza das informações 
 

05 (50,0%) 04 (40,0%) 01 (10,0%) - 0,9 

Pertinência do conteúdo 
 

08 (80,0%) 02 (20,0%) - - 0,9 

As informações que a 
cartilha apresenta estão 
corretas 
 

07 (70,0%) 03 (30,0%) - - 1,0 

A cartilha é um recurso 
relevante para que a 
equipe de saúde possa 
orientar pacientes e 
cuidadores 
 

09 (90,0%) 01 (10,0%) - - 1,0 

A cartilha permite a 
uniformização da conduta 
de orientação da equipe 
 

09 (90,0%) 01 (10,0%) - - 1,0 

conclusão. 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

Frente as avaliações e sugestões realizadas, o comprimento das frases 

foi submetido a adequação sem prejuízo à compreensão das sentenças. A ilustração 

da cartilha, foi reformulada por meio da incorporação de fotos do processo de 

aplicação e adequação de alguns desenhos. Além disso, a cor utilizada no layout foi 

modificada e o azul passou a ser a cor predominante, conforme sugerido pelos 

experts. 

A cartilha foi considerada pelos avaliadores como um recurso educacional 

relevante para uso pela equipe de saúde, de fácil compreensão e que permite a 

uniformização das orientações.  

 

3.2.3 Discussão - Etapa 2 

 

O atendimento do paciente com diabetes em uso de insulina inclui, 

habitualmente, ajustes de dose com base nos resultados dos exames laboratoriais e 

no registro domiciliar da glicemia capilar (GRASSI et al., 2014). Em muitos casos, o 

processo de aplicação de insulina não é adequadamente explorado para identificar 

fatores que possam estar interferindo nos resultados. Os profissionais da saúde, 
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precisam ser instrumentalizados para investir na capacitação dos pacientes e dos 

cuidadores. 

É fato, que a literatura relacionada ao diabetes e seus tratamentos é 

vasta, todavia, o movimento que transporta o conhecimento dado em livros e artigos 

científicos para o campo da prática, ainda é exíguo (SPOLLETT et al., 2016). Da 

observação dos campos de prática, tem-se que os investimentos em estratégias de 

educação são suprimidos pelas inúmeras demandas concorrentes, pela escassez de 

recursos materiais e humanos.  

Mesmo com o advento da internet, que propiciou melhora no acesso e na 

disseminação de informações, o acesso a materiais educativos ainda é difícil, fato 

que pode desencorajar as equipes de saúde, na utilização desses recursos 

(GONÇALVES et al., 2015).  

Os materiais educativos disponíveis direcionados à capacitação de 

pacientes e/ou cuidadores para a aplicação de insulina são, em sua maioria, 

publicados por sociedades de especialidades médicas e grandes empresas. A 

grande diversidade de realidades entre as regiões brasileiras, inviabiliza a utilização 

da maior parte desses materiais. 

O reuso de seringas, por exemplo, é uma prática amplamente difundida 

no Brasil. A Sociedade Brasileira de Diabetes (2016) contraindica o reuso de 

seringas, pelo risco de infecção e lipohipertrofia, todavia, o Ministério da Saúde 

recomenda que a seringa seja reutilizada pelo mesmo paciente no domicílio por até 

sete vezes, considerando critérios relacionados a ausência de ferimentos, acuidade 

visual adequada e habilidade na aplicação (BRASIL, 2013). No município onde este 

estudo foi desenvolvido, o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes 

(RIBEIRÃO PRETO, 2011) recomenda que a seringa seja reutilizada pelos pacientes 

que não fazem mistura de insulinas por no máximo quatro vezes, e para aqueles que 

fazem mistura de dois tipos de insulina na mesma seringa, por no máximo duas 

vezes, também considerando a necessidade de adotar os cuidados indicados pelo 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2013). 

Para a elaboração dos roteiros do material educativo, o confronto entre as 

evidências científicas e o protocolo do município sem prejuízo aos resultados ao 

paciente, pode ter sido a maior desafio encontrado. Essa dificuldade foi ressaltada 

por todos os experts durante a validação do material, já que seria inútil produzir um 

material, que orientasse a utilização de recursos não disponíveis. 
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As questões abordadas pelos experts neste estudo foram relevantes e 

contribuíram sobremaneira para a maior qualidade do produto final. A validação com 

experts foi uma notável estratégia para a adequação do material produzido, já que 

involuntariamente, dado o grande envolvimento dos pesquisadores na produção do 

material, alguns aspectos passam a não ser notados, fato que foi corrigido pela 

intervenção dos experts.  

A organização do vídeo e da cartilha em etapas proporcionou uma 

sequência lógica para a abordagem do denso conteúdo proposto. Um vídeo 

educativo devidamente construído, constitui-se como ferramenta de suporte no 

processo de ensino aprendizagem (RAZERA et al., 2013). A simplicidade dos 

recursos necessários à divulgação e ao acesso, essencialmente, internet e 

computador ou celular, conferem aos vídeos educativos possibilidade de ampla 

disseminação. 

Nesse estudo, a linguagem utilizada tanto no vídeo, quanto na cartilha, foi 

considerada adequada ao público-alvo. O uso de linguagem acessível é 

indispensável, uma vez que a falta de compreensão, inviabiliza o alcance dos 

objetivos do material educativo (DOAK; DOAK; ROOT, 1996; ECHER, 2005). 

Os experts consideraram o conteúdo do material construído coerente com 

as necessidades do público-alvo. Fato que favorece o despertar de interesse pelo 

material.  

A complexidade de alguns procedimentos, como a mistura de insulina, 

mesmo com múltiplas tentativas de simplificação para favorecer a compreensão, 

constituiu-se como um desafio para a produção desse material. Um estudo mostrou 

que apenas 34 (48,57%), realizavam esse procedimento adequadamente (PATIL et 

al., 2016). 

Apresentar a técnica de mistura de insulina para pacientes e/ou 

cuidadores que não a realizassem, poderia funcionar como um fator complicador, 

por este motivo, optou-se por construir dois vídeos distintos, um abordando o 

processo de preparação de apenas um tipo de insulina na seringa e outro, 

abordando o processo de preparação da mistura.  

Nos materiais, foram ainda incorporadas sugestões dos experts 

referentes ao layout, aos textos, as imagens e as cores, todas com fundamentação 

na literatura (DOAK; DOAK; ROOT, 1996; FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006).  

Ainda no período de desenvolvimento, buscou-se estabelecer parcerias 
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com a equipe gestora local do sistema de saúde, com o objetivo de garantir que o 

material desenvolvido fosse disponibilizado como material oficial no site da 

Secretaria de Saúde do município. Além disso, foi planejada, uma capacitação junto 

aos profissionais da rede municipal de saúde a fim de apresentar e disponibilizar o 

material produzido. A existência de materiais educativos por si só, não tem impacto 

nos resultados assistenciais, eles precisam ser utilizados pelas equipes na 

abordagem dos pacientes e de seus cuidadores (FRACOLLI; CHIESA, 2010). As 

pessoas a quem se destinam as ações educativas devem estar envolvidas no 

estabelecimento das necessidades de aprendizagem, no planejamento e na 

avaliação das ações (MANOEL; MARCON; BALDISSERA, 2013).  

Destaca-se que a utilização do material educativo na forma de vídeo e/ou 

cartilha não visa a substituição da intervenção do profissional da saúde, mas 

funciona como material de apoio garantindo a abordagem dos pontos essenciais. 

 

3.3 Etapa 3 – Estudo de campo 

 

3.3.1 Metodologia - Etapa 3 

 

Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo quase-experimental, com abordagem quantitativa 

e caráter descritivo (POLIT; BECK, 2011). 

 

Local do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido em um ambulatório de especialidades, da rede 

municipal de saúde de um município do interior do estado de São Paulo. 

 

População do estudo 

 

A população desse estudo foi constituída por pacientes com diabetes 

mellitus, de ambos os sexos, atendidos na especialidade de endocrinologia do 

ambulatório. A amostra de sujeitos desse estudo foi selecionada por conveniência.  
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Critérios de inclusão 

 

Pacientes com prescrição médica de insulina NPH e/ou regular, 

orientados, maiores de 18 anos, atendidos no local do estudo no período de 

novembro de 2017 a março de 2018, que concordaram em participar do estudo. 

 

Critérios de exclusão 

 

Pacientes com idade inferior a 18 anos, pacientes desorientados, 

pacientes que realizavam a aplicação de insulina utilizando canetas e/ou bomba de 

infusão de insulina, pacientes que não realizavam a autoaplicação de insulina, 

pacientes que estavam iniciando o uso de insulina no momento da coleta de dados e 

pacientes que após à explanação dos objetivos do estudo não concordaram com 

sua participação. 

 

Instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram desenvolvidos 

pelos próprios pesquisadores e intitulados: “Instrumento de caracterização 

sóciodemográfico, clínico e terapêutico” (Apêndice H) e “Instrumento de avaliação do 

procedimento de aplicação da insulina” (Apêndice I).   

 

Instrumento de caracterização sociodemográfica, clínica e terapêutica 

 

Para a caracterização sociodemográfica, clínica e terapêutica da amostra 

do estudo foi desenvolvido um instrumento de perguntas abertas e fechadas. Após a 

construção, o instrumento foi validado por um grupo de especialistas no assunto e 

na sequência foi realizado um teste piloto com 15 pacientes. Para o teste piloto 

foram selecionados os pacientes atendidos durante a primeira semana do estudo.  

Após o teste piloto a formatação do instrumento foi ajustada e foram 

incluídas três variáveis. Para o preenchimento dos instrumentos, foram coletados 

dados junto ao paciente e também junto ao prontuário. Por meio desse instrumento, 

foram coletados os seguintes dados: 

 Data da coleta de dados  
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 Data do próximo retorno consulta com endocrinologista na rede municipal de 

saúde – informação verificada no prontuário 

 Sexo – informação referida 

 Idade – informação verificada no prontuário 

 Peso em quilograma (kg) - informação verificada no prontuário 

 Altura em metros (m) - informação verificada no prontuário 

 Índice de massa corporal (IMC) – calculado a partir das informações 

contidas no prontuário a partir da fórmula 
Peso (kg)

Altura
2
(m)

 

 Escolaridade em anos - informação referida 

 Estado civil - informação referida 

 Última glicemia de jejum em miligramas por decilitro (mg/dl) - informação 

verificada no prontuário 

 Data da coleta glicemia de jejum - informação verificada no prontuário 

 Hemoglobina glicada em porcentagem (%) - informação verificada no 

prontuário 

 Data da coleta da hemoglobina glicada - informação verificada no prontuário 

 Creatinina em miligramas por decilitro - informação verificada no prontuário 

 Data da coleta da creatinina - informação verificada no prontuário 

 Tabagismo – informação referida 

 Sedentarismo – informação referida 

 Estado nutricional – classificação atribuída de acordo com o IMC 

 Hipertensão arterial sistêmica -  informação referida 

 Retinopatia diabética -  informação referida 

 Nefropatia diabética -  informação referida 

 Nefropatia diabética dialítica -  informação referida 

 Neuropatia diabética referida - informação referida 

 Pé diabético referido -  informação referida 

 Amputação secundária a pé diabético -  informação referida 

 Doença arterial coronariana -  informação referida 

 Acidente vascular cerebral -  informação referida 

 Lipodistrofia -  informação referida 

 Relato de hipoglicemia nos últimos 30 dias -  informação referida 

 Tipo de diabetes -  informação verificada no prontuário 
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 Tempo de diagnóstico -  informação referida 

 Tempo de uso da insulina referido -  informação referida 

 Uso de hipoglicemiantes orais -  informação verificada no prontuário 

 Capacitação para aplicação de insulina - informação referida 

 Revisão da técnica -  informação referida 

 Prescrição de insulina -  informação verificada em prontuário 

 

Instrumento de avaliação do procedimento de aplicação da insulina 

 

Para a avaliação do procedimento de aplicação de insulina foi 

desenvolvido um instrumento com 33 perguntas de múltipla escolha, sobre aspectos 

relacionados ao transporte, ao armazenamento e ao preparo da insulina, 

monitorização domiciliar da glicemia capilar e descarte de perfuro cortantes. 

Como o primeiro instrumento descrito, esse instrumento foi validado por 

um grupo de especialistas no assunto e na sequência foi realizado um teste piloto 

com 15 pacientes. Para o teste piloto foram selecionados os pacientes atendidos 

durante a primeira semana do estudo. Após o teste piloto, a formatação do 

instrumento foi ajustada, e optou-se por transformá-lo em um instrumento 

semiestruturado. Nele foi contemplado espaço para relato descritivo dos 

procedimentos e pontos críticos. Por meio desse instrumento foram coletados os 

seguintes dados: 

 Conhecimento sobre papel da insulina no organismo -  informação referida 

 Condições de transporte -  informação referida 

 Condições de transporte em viagens -  informação referida 

 Local de armazenamento de frascos em uso -  informação referida 

 Local de armazenamento de frascos lacrados -  informação referida 

 Conhecimento sobre a validade do frasco após abertura -  informação 

referida 

 Seringa utilizada para aplicação -  informação referida 

 Conhecimento sobre a escala de graduação das seringas de 30, 50 e 100 

unidades -  informação referida 

 Locais do corpo onde realiza a aplicação-  informação referida 

 Conhecimento sobre a delimitação de todos os locais onde a insulina pode 

ser aplicada -  informação referida 
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 Organização da aplicação -  informação referida 

 Lavagem das mãos antes da aplicação -  informação referida 

 Tempo de retirada do frasco da geladeira antes da aplicação -  informação 

referida 

 Técnica de homogeneização do frasco de insulina NPH -  informação 

referida 

 Desinfecção da tampa emborrachada -  informação referida 

 Injeção de ar no frasco de insulina antes da aspiração da medicação-  

informação referida 

 Técnica de mistura de insulinas -  informação referida 

 Conduta quando aspira dose maior que a prescrita-  informação referida 

 Antissepsia da pele antes da aplicação-  informação referida 

 Prega subcutânea -  informação referida 

 Tempo de manutenção da agulha no tecido subcutâneo após a aplicação -  

informação referida 

 Quantidade de vezes que reutiliza seringas -  informação referida 

 Procedimento para reutilização -  informação referida 

 Procedimento de descarte de perfurocortantes -  informação referida 

 Monitoramento domiciliar da glicemia capilar -  informação referida 

 Conduta frente a glicemia <70 mg/dl -  informação referida 

 Significado de “Hi “e “Lo” no monitor de glicemia capilar-  informação referida 

 Sinais e sintomas de hipoglicemia -  informação referida 

 Como evitar hipoglicemia -  informação referida 

 

Esse instrumento foi dividido em duas colunas, a primeira para registro 

das respostas dos pacientes antes das intervenções educativas e a segunda para 

registro das respostas do paciente após as intervenções educativas. 

 

Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada durante a consulta de enfermagem, de 

forma individual, em sala privativa, com duração aproximada de 60 minutos.  

Em todos os grupos, os instrumentos de coleta de dados foram 

preenchidos pelos pesquisadores a partir das respostas dos participantes. Para o 
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preenchimento do instrumento os pesquisadores que participaram da coleta foram 

capacitados em estudo piloto, com o objetivo de balizar a coleta de dados e 

padronizar o procedimento de pergunta, o registro das respostas e o conteúdo das 

intervenções. 

Os pacientes foram alocados em três grupos, e em cada grupo 

submetidos à intervenções educacionais diferentes. 

A alocação dos pacientes nos grupos se deu em ordem cronológica de 

data de consulta. Considerando uma amostra total estimada de 75 pacientes, os 

primeiros 25 pacientes foram alocados no Grupo 01, os 25 subsequentes no Grupo 

02 e os 25 últimos no Grupo 03.  

Antes de ser submetido a intervenção educacional correspondente, cada 

paciente foi entrevistado pelos pesquisadores, nesse momento o instrumento de 

caracterização sociodemográfico, clínico e terapêutico foi preenchido, assim como a 

primeira coluna do instrumento de avaliação do procedimento de aplicação de 

insulina.  

 

Intervenções educativas 

 

A) Educação tradicional (verbal) 

Educação tradicional, com abordagem verbal do paciente para orientação dos 

procedimentos relacionados ao processo de aplicação de insulina.  

 

B) Educação tradicional (verbal) com apoio do vídeo e cartilha educativa 

Educação tradicional, com abordagem verbal do paciente para orientação dos 

procedimentos relacionados ao processo de aplicação de insulina, associada à 

apresentação do vídeo intitulado “Aplicação de insulina: passo a passo”, na versão 

adequada à prescrição de insulina do paciente utilizando um computador portátil e à 

leitura conjunta e fornecimento da cartilha “Aplicação de insulina: passo a passo” 

impressa. 

 

C) Educação tradicional com apoio do vídeo, da cartilha educativa e da 

simulação Educação tradicional, com abordagem verbal do paciente para 

orientação dos procedimentos relacionados ao processo de aplicação de insulina 

associada à apresentação do vídeo intitulado “Aplicação de insulina: passo a passo”, 

na versão adequada à prescrição de insulina do paciente utilizando um computador 
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portátil e à leitura conjunta e fornecimento da cartilha “Aplicação de insulina: passo a 

passo” impressa e realização de simulação de baixa fidelidade em simulador de 

paciente de baixo custo, para demonstração dos procedimentos relacionados ao 

processo de aplicação de insulina na presença do pesquisador facilitador. Materiais 

utilizados: caixa térmica, cubos de gelo simulado, recipiente plástico transparente, 

seringas de 30, 50 e 100 UI, frascos de insulina NPH e regular, caneta, algodão, 

recipiente rígido de boca larga e o simulador de baixa fidelidade desenvolvido na 

Etapa 1 desse estudo.  

Cada grupo foi submetido a um conjunto distinto de intervenções educativas. 

Antes das intervenções, o conhecimento sobre o processo de aplicação de insulina 

foi avaliado e descrito entre os grupos. 

A) Grupo 01 - pacientes foram submetidos a educação tradicional (verbal), sem uso 

de recursos de apoio,  

 

B) Grupo 02 - pacientes submetidos a educação tradicional (verbal), com apoio do 

vídeo e da cartilha educativa, 

 

C) Grupo 3 -  pacientes submetidos a educação tradicional (verbal), com apoio do 

vídeo da cartilha educativa e da simulação, 

 

Ao final das intervenções, os pacientes foram novamente entrevistados e 

a segunda coluna do instrumento de avaliação do procedimento de aplicação de 

insulina foi preenchida, a fim de se verificar a compreensão sobre o que foi 

explicado. O processo de coleta de dados do estudo de campo, está demonstrado 

na Figura 8. 
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Figura 8 - Fluxograma do processo de coleta de dados do estudo de campo. 
Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018.  
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Análise dos dados 

 

Os dados obtidos por meio dos instrumentos foram codificados e 

digitados duplamente no SPSS (Statistical Package for the Social Science), versão 

23, analisados por estatística descritiva e apresentados na forma de quadros, 

tabelas e relatórios discursivos. 

 

3.3.2 Resultados - Etapa 3 

 

No período estipulado para coleta de dados, foram entrevistados 80 

(100,0%) pacientes. A Tabela 10, mostra a distribuição dos pacientes em relação ao 

sexo e ao estado civil.  

  

Tabela 10 – Distribuição dos sujeitos da amostra segundo sexo e estado civil. 
Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 

Variável Categoria n % 

Sexo Feminino 43 53,8 

Masculino 37 46,3 

Estado civil Casado ou união estável 48 60,0 

Solteiro 10 12,5 

Viúvo 18 22,5 

Divorciado 04 5,0 

Fonte: arquivos do pesquisador.  

 

 

Em relação à idade observou-se predominância de pacientes na faixa 

etária de 71 a 80 anos, 24 (30%). Os aspectos relacionados à idade estão 

representados na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com aspectos 
relacionados à idade. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Variável Faixa 

etária 
n % 

Média ± Desvio 
padrão 

Mínima Máxima 

Idade em 
anos 

11 a 20  01 1,3 

62,15 ± 14,31 19 89 

21 a 30  01 1,3 
31 a 40  07 8,8 
41 a 50  08 10,0 
51 a 60  14 17,5 
61 a 70  22 27,5 
71 a 80  24 30,0 
81 a 90  03 3,8 

Fonte: arquivos do pesquisador 

 

Em relação à escolaridade, destaca-se que 37 (43,6 %) pacientes 

possuíam ensino fundamental incompleto e que 07 (8,8%) relataram não ter 

frequentado a escola, conforme pode ser verificado na Tabela 12.  

 

Tabela 12– Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com aspectos 
relacionados à escolaridade. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Variável Categoria 

n % 
Média ± Desvio 

padrão 
Mínima Máxima 

Escolaridade 
em anos de 
estudo 

Não frequentou a 
escola 
 

07 8,8 

6,65±3,89 0 15 

Fundamental 
incompleto 
 

37 46,3 

Fundamental completo 
 

12 15,0 

Médio incompleto 
 

02 2,5 

Médio completo 
 

18 22,5 

Superior incompleto 
 

01 1,3 

Superior completo 03 3,8 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 
Em relação às variáveis antropométricas, o peso máximo encontrado na 

amostra foi de 150,0 kg e o maior IMC foi de 47,3 kg/m². A classificação do estado 

nutricional dos pacientes de acordo com o IMC, encontra-se descrita na Tabela 13. 

Destaca-se que 73 (91,3%) pacientes encontravam-se acima do peso.  
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Tabela 13 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com a classificação do 
estado nutricional baseado no cálculo do IMC. Ribeirão Preto – SP, 
Brasil, 2018. 

 
Estado nutricional n % 

Eutrofia 
 

07 8,7 

Sobrepeso 
 

27 33,8 

Obesidade grau I 
 

26 32,5 

Obesidade grau II 
 

12 15,0 

Obesidade grau III 
 

08 10,0 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 
 
A Tabela 14, apresenta os dados referentes a presença de fatores de 

risco modificáveis para doença cardiovascular, destaca-se que 16 (20,0%) pacientes 

informaram ser ex-fumantes. 

 

Tabela 14 – Distribuição dos pacientes de acordo com a presença de fatores de 
risco modificáveis para doença cardiovascular. Ribeirão Preto – SP, 
Brasil, 2018. 

 
Variável n % 

Tabagismo 09 11,3 

Sedentarismo 54 67,5 

Fonte: arquivos do pesquisador 

 
 
A Tabela 15 apresenta os dados referentes ao tipo de diabetes mellitus e 

a Tabela 16 apresenta os dados referentes ao tempo de diagnóstico e ao tempo de 

uso de insulina. 

 

Tabela 15 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com o tipo de diabetes. 
Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Variável Categoria n % 

Tipo de diabetes mellitus 
Tipo 1 07 8,8 

Tipo 2 73 91,2 

Fonte: arquivos do pesquisador.  
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Tabela 16 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com o tempo de 
diagnóstico e tempo de uso de insulina. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 
2018. 

 
Variável Categoria 

n % 
Média ± Desvio 

padrão 
Mínima Máxima 

Tempo de 
diagnóstico  

< 1 ano 02 2,5 

15,5±10,5 anos 02 meses 40 anos 

1 a 5 anos 11 13,8 
6 a 10 anos 23 28,7 

11 a 15 anos 13 16,3 
16 a 20 anos 08 10,0 
21 a 25 anos 10 12,5 
26 a 30 anos 04 5,0 
31 a 35 anos 05 6,2 

36 a 40 anos 
 

04 
 

5,0 
 

Tempo de 
uso de 
insulina 

< 1 ano 07 8,8 

7,71±7,9 anos 01 mês 34 anos 

1 a 5 anos 39 48,8 

6 a 10 anos 17 21,3 

11 a 15 anos 06 7,5 

16 a 20 anos 05 6,3 

21 a 25 anos 02 2,5 

26 a 30 anos 02 2,5 

31 a 35 anos 
 

02 
 

2,5 
 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

A Tabela 17, apresenta a distribuição dos pacientes em relação ao relato 

de presença de complicações crônicas e agudas. Nessa amostra não foram 

encontrados pacientes com amputação secundária a pé-diabético.  

 

Tabela 17 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com a presença de 
complicações crônicas e agudas do diabetes. Ribeirão Preto – SP, 
Brasil, 2018. 

 
Variável Categoria n % 

Complicações crônicas Retinopatia 29 36,3 
Nefropatia 33 41,3 
Nefropatia dialítica 02 2,5 
Pé-diabético 02 2,5 
Doença arterial coronariana 19 23,8 
Acidente vascular cerebral 08 10,0 
Lipodistrofia 
 

17 21,3 

Complicação aguda Hipoglicemia 
 

52 65,0 

Fonte: arquivos do pesquisador. 
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Em relação ao tratamento medicamentoso, o uso de antidiabéticos orais 

está descrito na Tabela 18.  

 

Tabela 18 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com o uso de 
antidiabéticos orais. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Variável Categoria n % 

Biguanidas Cloridrato de Metformina 850 mg 
Cloridrato de Metformina XR 500 mg 
 

24 
20 

30,0 
25,0 

Sulfoniluréia 
 

Gliclazida MR 60 mg 19 23,7 

Inibidor da Sodium-
glucose cotransporter 
type 2 
 

Dapaglifozina 5 mg /Cloridrato de Metformina 
1000 mg 

01 1,3 

Inibidor da dipeptidil 
peptidase 4 
 

Saxagliptina 2,5 mg 01 1,3 

Alogliptina 25 mg 
 

01 1,3 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

A Tabela 19 apresenta a distribuição dos pacientes de acordo com a 

prescrição de insulina NPH e regular. Observou-se que 27 (33,7%) pacientes 

possuíam prescrição simultânea de insulina NPH e regular no café da manhã, 14 

(17,5%) no almoço e 04 (5,0%) no jantar.  

 

 

Tabela 19 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com os horários da 
prescrição de insulina. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Variável Categoria n % 

NPH Antes do café da manhã 74 92,5 
Antes do almoço 25 31,3 
Antes do jantar 07 8,8 
Antes de dormir 
 

59 
 

73,8 
 

Regular Antes do café da manhã 27 33,8 
Antes do almoço 19 23,8 
Antes do jantar 20 25,0 

Fonte: arquivos do pesquisador. 
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Em relação aos exames laboratoriais, a Tabela 20 apresenta a 

distribuição dos pacientes de acordo com as metas terapêuticas para glicemia de 

jejum e hemoglobina glicada. 

 

Tabela 20 – Distribuição dos sujeitos da amostra em relação aos resultados dos 
exames de glicemia de jejum e hemoglobina glicada e adequação às 
metas terapêuticas. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Variável Categoria n % 

Glicemia de jejum Dentro da meta terapêutica 29 36,3 
Em níveis toleráveis 08 10,0 
Fora da meta terapêutica 
 

43 53,8 

Hemoglobina glicada Dentro da meta terapêutica 22 27,5 
Em níveis toleráveis 06 7,5 
Fora da meta terapêutica 
 

52 65,0 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

Em relação à capacitação quando do início da utilização da insulina, 69 

(86,3%) pacientes afirmaram ter recebido capacitação inicial. No que diz respeito a 

revisão do processo de aplicação, 20 (25,0%) pacientes relataram ter recebido esse 

tipo de assistência. A Tabela 21, faz referência ao responsável pela capacitação 

inicial. 

 

Tabela 21 – Distribuição dos pacientes de acordo com o responsável pela 
capacitação inicial para aplicação de insulina. Ribeirão Preto – SP, 
Brasil, 2018. 

 
Variável Categoria n % 

Capacitação para aplicação de 
insulina no início do tratamento 

Equipe de enfermagem 45 56,2 
Equipe médica 10 12,5 
Equipe de farmácia 08 10,0 
Familiar 01 1,3 
Não lembra 05 6,2 
Não receberam capacitação 
 

11 13,7 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

A Tabela 22 mostra a distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com 

o grupo e o tipo de intervenção adotada. 
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Tabela 22 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com o grupo e o tipo de 
abordagem educacional adotada. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 
Grupo Tipo de intervenção n % 

1 
Educação tradicional (verbal) 
 

23 28,7 

2 
Educação tradicional (verbal) + cartilha + vídeo 
 

27 33,8 

3 
Educação tradicional (verbal) + cartilha + vídeo + 
simulação 
 

30 37,5 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

A distribuição dos sujeitos da amostra em relação aos aspectos 

relacionados ao transporte, ao armazenamento e ao controle do prazo de validade 

dos frascos de insulina após abertura nos três grupos antes e após as intervenções 

educativas estão descritos no Quadro 3.  
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Quadro 3 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com o grupo e o tipo de 
abordagem educacional adotada. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

.  
 

Variável Categoria 

Pré intervenção Pós 
intervenção 

Grupo Grupo 

1 2 3 1 2 3 

Condições de 
transporte da 
insulina 

Em temperatura ambiente 18 25 26 01 02 02 
Em recipiente térmico com 
gelo, todavia, deixa que o gelo 
encoste na insulina 

03 01 04 05 02 00 

Em recipiente térmico com 
gelo, sem deixar o gelo 
encostar na insulina 
 

02 01 00 17 23 28 

Local de 
transporte da 
insulina em 
viagens 

Bagagem de mão 14 23 20 23 27 29 

Não sabe 05 00 05 00 00 00 

Não leva insulina 03 02 03 00 00 01 

Mala 
 

01 02 02 00 00 00 

Local de 
armazenamento 
dos frascos de 
insulina fechados 

Porta da geladeira 08 17 11 00 00 00 

Geladeira do meio para baixo 
ou na gaveta de verduras 

11 07 09 22 27 30 

Geladeira do meio para cima 02 01 06 00 00 00 

Geladeira compartimento extra 
frio 

02 01 03 01 00 00 

Temperatura ambiente 
inadequadamente 
 

00 01 01 00 00 00 

Local de 
armazenamento 
dos frascos de 
insulina em uso 

Porta da geladeira 09 15 12 00 00 00 

Geladeira do meio para baixo 
ou na gaveta de verduras 

10 08 09 22 26 30 

Geladeira do meio para cima 03 03 06 00 01 00 

Geladeira compartimento extra 
frio 
 

01 01 03 01 00 00 

Validade dos 
frascos de insulina 
após abertura 
 

Não sabe 17 22 27 02 03 02 
Sabe 06 05 03 21 24 28 

Tempo de retirada 
dos frascos de 
insulina da 
geladeira antes da 
aplicação 

Retira imediatamente antes de 
aplicar 

14 20 28 01 00 00 

Retira 05 minutos antes de 
aplicar 

04 05 02 02 01 01 

Retira de 6 a 14 minutos antes 
de aplicar 

03 02 00 03 01 00 

Retira de 15 a 30 minutos 
antes de aplicar 

02 00 00 17 25 29 

Fonte: arquivos do pesquisador. 
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O Quadro 4 apresenta a distribuição dos sujeitos da amostra de acordo 

com o grupo, nos períodos pré e pós intervenção em relação a questões 

relacionadas ao preparo da insulina para aplicação.  

 

Quadro 4 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com o grupo, nos 
períodos pré e pós intervenção em relação à higienização das mãos, 
desinfecção da tampa emborrachada do frasco de insulina, técnica de 
homogeneização da insulina NPH, injeção de ar dentro do frasco de 
insulina, compreensão da graduação das seringas de 100, 50 e 30 UI. 
Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018. 

 

Variável Categoria 

Pré 
 intervenção 

Pós 
intervenção 

Grupo Grupo 

1 2 3 1 2 3 

Higienização das 
mãos antes do 
procedimento 
 

Realiza 20 25 26 22 27 30 

Não realiza 03 02 04 1 0 0 

Desinfecção da 
tampa 
emborrachada dos 
frascos 

Não realiza 15 20 28 01 00 00 
Realiza com álcool em 
concentrações diferentes de 
70% 

03 04 02 01 00 00 

Realiza com álcool a 70% 04 02 00 22 27 30 

Realiza com algodão e água 01 00 00 00 00 00 

Realiza com água e 
detergente 
 

00 01 00 00 00 00 

Técnica de 
homogeneização 
da insulina NPH 

Agita o frasco 08 14 13 00 00 00 

Rola entre as palmas das 
mãos <20 vezes 

08 09 07 03 06 04 

Rola entre as palmas das 
mãos ≥ 20 vezes 

04 03 05 20 20 26 

Inverte o frasco < 20 vezes 02 01 03 00 00 00 

Não realiza a 
homogeneização 

01 00 02 00 00 00 

Não lembra 
 

00 00 00 00 01 00 

Injeção de ar 
dentro do frasco 
antes da aspiração 
da insulina 

Não injeta ar no frasco 13 24 18 01 03 00 

Injeta ar no frasco em 
quantidade igual à que será 
aspirada 

06 01 06 22 23 30 

Injeta ar no frasco em 
quantidade diferente da que 
será aspirada 
 

04 02 06 00 01 00 

Entende a 
graduação da 
seringa de 100 UI 
 

Não 10 22 20 04 06 01 

Sim 13 05 10 20 22 30 

Entende a 
graduação das 
seringas de 30 e 50 
UI 

Não 14 20 20 04 06 01 

Sim 09 07 10 19 21 29 

Fonte: arquivos do pesquisador. 
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O Quadro 5 apresenta os dados referentes ao procedimentos de mistura 

de dois tipos de insulina mesma seringa. 

 
Quadro 5 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com o grupo, no período 

pré e pós intervenção em relação a sequência de misturas de insulinas e 
a conduta frente a aspiração de dose maior de insulina durante uma 
mistura. Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018.  

 

Variável Categoria 

Pré 

intervenção 

Pós 

intervenção 

Grupo Grupo 

1 2 3 1 2 3 

Sequência de 
aspiração para 
mistura de dois tipos 
de insulina na 
mesma seringa 
 

1º regular / 2º NPH 07 06 04 09 08 06 

1º NPH / 2º regular 02 02 02 01 01 01 

Aplica separadamente 01 02 01 00 00 00 

Conduta quando 
aspira dose maior 
que a quantidade de 
insulina prescrita 
durante o 
procedimento de 
mistura 

Despreza volume o excedente 
no lixo 

04 03 02 00 02 00 

Despreza todo o conteúdo 
aspirado no lixo e reinicia 

01 02 03 09 06 07 

Devolve o excedente para o 
último frasco aspirado 

03 00 01 01 00 00 

Aplica o excedente 01 03 00 00 00 00 
Não lembra 
 

00 00 00 00 02 00 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

O Quadro 6 apresenta os dados referentes à técnica de aplicação, 

delimitação das regiões onde a insulina pode ser aplicada, prega subcutânea, 

manutenção da agulha no tecido subcutâneo e organização da aplicação.  
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Quadro 6 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com o grupo, no período 
pré e pós intervenção em relação à técnica de aplicação. Ribeirão Preto 
– SP, Brasil, 2018.  

 

Variável Categoria 

Pré 

intervenção 

Pós 

intervenção 

Grupo Grupo 

1 2 3 1 2 3 

Locais onde a 
insulina pode ser 
aplicada e a 
adequação da 
delimitação 
indicada 

Abdome, delimitação 
adequada 

19 20 21 23 27 30 

Abdome, delimitação 
inadequada 

4 7 8 0 0 0 

Não citou o abdome como 
área de aplicação 

0 0 1 0 0 0 

Braço, delimitação 
adequada 

18 21 21 20 27 30 

Braço, delimitação 
inadequada 

4 4 3 3 0 0 

Não citou o braço como área 
de aplicação 

1 2 6 0 0 0 

Coxa, delimitação adequada 12 16 14 20 27 30 

Coxa, delimitação inadequada 7 8 9 2  0 

Não citou a coxa como área 
de aplicação 

4 3 7 1 0 0 

Glúteo, delimitação 
adequada 

2 2 3 9 15 18 

Glúteo, delimitação 
inadequada 

0 2 0 0 0 0 

Não citou o glúteo como 
área de aplicação 
 

21 23 27 14 12 12 

Prega subcutânea Realiza e sustenta a prega 
até o final da aplicação 

12 14 12 20 25 29 

Realiza, todavia, não 
sustenta a prega até o final 
da aplicação 

7 6 12 1 1 0 

Não faz a prega 
 

4 
 

7 
 

6 
 

2 
 

1 
 

1 
 

Dedos usados na 
realização da 
prega subcutânea 

Todos os dedos 7 12 12 17 25 29 

Indicador e polegar 12 8 12 2 1 1 

Não faz a prega 
 

4 
 

7 
 

6 
 

4 
 

1 
 

0 
 

Tempo de 
permanência da 
agulha no 
subcutâneo após a 
aplicação da 
insulina 

Retira a agulha 
imediatamente após a 
aplicação 

13 24 22 0 0 0 

Permanece < 04 segundos 4 0 6 2 3 0 

Permanece 05 segundos 5 1 2 18 20 29 

Permanece 10 segundos 1 2 0 2 1 1 

Permanece 05 minutos 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

3 
 

0 
 

Organização da 
aplicação 

Alterna entre direita e 
esquerda na mesma área 

08 08 16 01 00 00 

Refere fazer rodízio, porém 
sem sistematização 

08 13 08 03 07 01 

Aplica sempre na mesma 
área e no mesmo ponto 

04 03 03 00 00 00 
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Aplica cada horário em uma 
região, espera 14 dias para 
voltar a aplicar no mesmo 
ponto 

01 02 01 16 19 27 

Aplica no sentido horário 01 00 01 00 00 00 

Troca de local quando 
começa a sentir dor 

00 01 01 00 00 00 

Aplica cada horário em uma 
região, mas não espera 14 
dias para voltar a aplicar no 
mesmo ponto 
 

01 00 00 02 01 01 

 Não lembra 
 

00 00 00 01 00 01 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

O Quadro 7 apresenta os dados referentes a reutilização das seringas de 

aplicação de insulina no ambiente domiciliar pelo mesmo paciente e ao descarte de 

resíduos perfurocortantes resultantes da aplicação autoaplicação de insulina.  

 

Quadro 7 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com o grupo, no período 
pré e pós intervenção em relação a reutilização de seringas pelo mesmo 
paciente no ambiente domiciliar, cuidados com a seringa no processo de 
reutilização e descarte de resíduos perfuro cortantes. Ribeirão Preto – 
SP, Brasil, 2018.  

 

Variável Categoria 

Pré 
 intervenção 

Pós 
intervenção 

Grupo Grupo 

1 2 3 1 2 3 

Reutilização das 
seringas de 
aplicação de 
insulina 

Reutiliza ≤ 04 vezes 14 16 18 20 26 30 
Reutiliza > 04 vezes 06 08 10 01 01 00 

Não reutiliza 03 03 02 02 00 00 

Local de 
armazenamento da 
seringa para 
reutilização 

Geladeira, com tampa 16 19 23 21 26 30 

Em ar ambiente, com tampa 04 05 05 02 01 00 

Não reutiliza 03 03 02 00 00 00 

Procedimento antes 
da reutilização 

Não passa nada na agulha 15 19 23 23 26 30 

Passa algodão com álcool 
na agulha 

05 04 04 00 01 00 

Ferve água e despeja sobre 
a seringa 

00 00 01 00 00 00 

Aspira álcool para dentro da 
seringa várias vezes 

00 01 00 00 00 00 

Não reutiliza 
 

03 
 

03 
 

02 
 

00 
 

00 
 

00 
 

 
Descarte de 
perfurocortantes 
resultantes da 

Garrafa PET e leva para 
unidade de saúde 

15 09 16 19 13 13 

Lixo comum 04 07 05 00 00 00 

Recipiente rígido de boca 00 04 04 04 14 16 
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aplicação de 
insulina 

larga e leva para unidade de 
saúde 

Entorta a agulha e descarta 
no lixo comum 

02 02 03 00 00 00 

Garrafa PET e depois 
descarta o lixo comum 

02 03 00 00 00 00 

Incineração no ambiente 
domiciliar 

00 01 00 00 00 00 

Saco plástico e leva para 
unidade de saúde 

00 00 01 00 00 00 

Caixa de sapato e leva na 
unidade de saúde 

00 01 01 00 00 00 

Caixa de descarte de perfuro 
cortantes e leva na unidade 
de saúde 

00 00 01 00 00 01 

Fonte: arquivos do pesquisador. 

 

 

O Quadro 8 apresenta os dados referentes à monitorização domiciliar da 

glicemia capilar, à prevenção e ao reconhecimento de hipoglicemia.  

 

Quadro 8 – Distribuição dos sujeitos da amostra de acordo com o grupo, no período 
pré e pós intervenção em relação a monitorização domiciliar da glicemia 
capilar, mensagens de alerta do aparelho de verificação da glicemia 
capilar, sinais e sintomas de hipoglicemia e prevenção de hipoglicemia. 
Ribeirão Preto – SP, Brasil, 2018.  

 

Variável Categoria 

Pré 
 intervenção 

Pós 
intervenção 

Grupo Grupo 

1 2 3 1 2 3 

Realiza o monito-
ramento domiciliar da 
glicemia capilar 

Sim 21 24 30 21 27 30 
Não 02 03 00 02 00 00 

Sabe o significado de 
“Lo” no glicosímetro 

Não 23 25 30 02 02 00 

Sim 00 02 00 21 24 30 
Sabe o significado de 
“Hi” no glicosímetro 

Não 18 22 22 06 03 01 
Sim 05 05 07 17 24 29 

Sabe reconhecer os 
sinais e sintomas de 
hipoglicemia 

Sim 19 25 26 22 27 30 
Não 04 02 04 01 00 00 

Sabe como evitar a 
hipoglicemia 

Sim 14 13 21 21 22 30 
Não 09 14 09 02 05 00 

Conduta frente a 
glicemia de 70 mg/dl 
no momento da 
aplicação da insulina 

Não aplica a insulina NPH 02 08 10 01 03 01 
Não aplica a insulina regular 02 01 00 02 01 00 
Não aplica as insulinas NPH e 
regular 

03 04 04 00 00 01 

Aplica dose reduzida 01 01 00 01 01 00 
Aplica depois de se alimentar 15 13 16 19 22 28 

Fonte: arquivos do pesquisador 
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3.3.3 Discussão - Etapa 3 

 

O estudo foi desenvolvido em um ambulatório de especialidades, que 

representa o nível secundário de atenção à saúde das pessoas. Os pacientes em 

seguimento nesse ambulatório são referenciados pela equipe de saúde da atenção 

primária quando não conseguem atingir as metas terapêuticas e/ou na vigência de 

complicações, e são contra referenciados pela equipe do ambulatório, quando 

alcançam as metas terapêuticas. Para o alcance das metas terapêuticas, garantir a 

adesão ao tratamento é essencial.  

A adesão ao tratamento para diabetes mellitus é um desafio para as 

equipes de saúde e para os pacientes. A baixa adesão pode estar relacionada a 

diversos fatores, entre os quais destacam-se a baixa escolaridade e a falta de apoio 

familiar. A literatura tem demonstrado que a baixa escolaridade pode influenciar 

negativamente na adesão ao tratamento (RODRIGUES et al., 2012). Discute-se 

ainda como fator de adesão ao tratamento, o apoio familiar, há indícios de maior 

adesão em relação à autoaplicação de insulina em pessoas com maior apoio familiar 

(MOREIRA et al., 2018). 

A adesão inadequada ao tratamento, resulta no controle inadequado da 

doença, que culmina com o desenvolvimento de complicações. As complicações 

mais prevalentes encontradas nesse estudo, conforme pode ser observado na 

Tabela 17,  foram a nefropatia, a retinopatia, a doença arterial coronariana e a 

lipodistrofia. A nefropatia diabética é uma complicação que acomete cerca de 20,0 a 

40,0 % dos pacientes com diabetes mellitus (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017a). Nesse estudo a nefropatia foi referida por 33 (41,3%) sujeitos, o 

que pode ser explicado por tratar-se de um ambulatório de atenção secundária. Já 

em relação à retinopatia diabética, 29 (36,3%) pacientes referiram ter desenvolvido 

essa complicação, dado que corrobora com a literatura, onde encontra-se uma 

média mundial de 35,0 % (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017).  

Em relação à lipohipertrofia, nesse estudo, observou-se que 17 (21,3%) 

pacientes referiram apresentar essa complicação, todavia, por trata-se de um dado 

referido e não da avaliação por meio de exame físico ou ultrassom, pode ser que 

este número esteja subestimado. Para avaliar lipohipertrofia, recomenda-se utilizar a 

inspeção e palpação (AJLOUNI et al., 2015).  Destaca-se que investimentos na 

técnica de educação para aplicação de insulina podem reduzir a prevalência de 
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lipohipertrofia (JI et al., 2017).  

No que diz respeito aos fatores de risco modificáveis para 

desenvolvimento o diabetes mellitus tipo 2, a obesidade, o tabagismo e o 

sedentarismo têm sido aspectos amplamente estudados (MASMIQUEL et al., 2016; 

ŚLIWIŃSKA-MOSSOŃ; MILNEROWICZ, 2017; ZHAO, 2011). Além de serem fatores 

de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, podem influenciar os resultados 

do tratamento, quando a doença já está instalada. O tabagismo interfere 

negativamente no controle do diabetes mellitus e favorece o estabelecimento de 

complicações vasculares (ŚLIWIŃSKA-MOSSOŃ; MILNEROWICZ, 2017). Os dados 

referentes aos fatores de risco modificáveis, estão de acordo com os achados de 

outros estudos, conforme pode ser observado na Tabela 14 (COELHO et al., 2015). 

Apesar de sua menor prevalência, estudos têm demonstrado que o 

diabetes mellitus tipo 1 está aumentando no mundo inteiro (YOU; FREEDMAN, 

2016). No tratamento dos pacientes com diabetes tipo 1, o uso de insulina exógena 

é indispensável e deve ser iniciado assim que o diagnóstico for feito. Já no 

tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, o uso de insulina exógena torna-se 

inevitável a medida que a doença progride sem reposta adequada frente às demais 

medidas adotadas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017a). A Tabela 16 

apresenta dados referentes ao tempo de diagnóstico e ao tempo de uso de insulina. 

Nos pacientes com diabetes tipo 2, dado o declínio progressivo da função das 

células beta pancreáticas, as chances de uso de insulina aumentam de forma 

proporcional ao tempo de diagnóstico. Além disso, algumas complicações como a 

retinopatia diabética e a nefropatia diabética tem relação com o tempo de duração 

da doença (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017a). O tempo de uso de 

insulina tem sido associado ao desenvolvimento de algumas complicações como a 

lipodistrofia (AJLOUNI, et al., 2015; FRID et al., 2016). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2017a), o tratamento 

combinado entre antidiabéticos orais e insulina apresenta vantagens em relação ao 

tratamento exclusivo com insulina, podendo inclusive favorecer o controle de peso, 

diminuir o risco de hipoglicemia e melhorar a aceitação dos pacientes. Conforme 

pode ser observado na Tabela 18, nesse estudo, mais da metade dos sujeitos 

possuíam prescrição combinada de metformina e insulina. A metformina é uma 

medicação antidiabética oral da classe das biguanidas, que reduz a produção 

hepática de glicose e aumenta a sensibilidade dos músculos à insulina, todavia, está 
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associada a intolerância gastrointestinal (NETO et al.,2015). 

A identificação de vias alternativas para a administração da insulina de 

maneira minimamente invasiva, indolor, segura e eficaz tem sido objeto de estudo 

de muitos pesquisadores e pode revolucionar o tratamento de pacientes com 

diabetes (SHAH, et al., 2016). Todavia, enquanto esse avanço científico não se 

estabelece, faz-se necessário investir em estratégias para minimizar as 

complicações e desconfortos relacionados à aplicação de insulina via subcutânea.  

Conhecer o tempo de ação da insulina favorece a organização do plano 

de autocuidados. O início da ação da insulina NPH é de 02 a 04 horas após a 

administração, seu pico ocorre de 06 a 10 horas após a aplicação e sua duração é 

de 10 a 18 horas. O início da ação da insulina regular ocorre de 30 a 60 minutos 

após a administração, seu pico ocorre de 02 a 03 horas após a aplicação e sua 

duração é de 05 a 08 horas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). No 

ambulatório onde o estudo foi desenvolvido, a prescrição medicamentosa é 

normalmente elaborada a partir da avaliação dos exames laboratoriais, do registro 

do monitoramento domiciliar da glicemia capilar e da avaliação da rotina do paciente 

e de seus cuidadores, a fim de garantir maior adesão e o alcance do controle 

glicêmico. A Tabela 19 apresenta a distribuição dos pacientes de acordo com a 

prescrição de insulina. 

O controle glicêmico dos pacientes pode ser avaliado por meio dos 

resultados de hemoglobina glicada e glicemia de jejum (SAUDEK; BRICK, 2009). A 

meta é que os pacientes apresentem hemoglobina glicada < 7,0 e glicemia de jejum 

< 100 mg/dl (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017a). Todavia, estudos 

têm demonstrado que existe maior probabilidade de controle glicêmico inadequado 

em pessoas tratamento farmacológico mais complexo e com maior tempo de 

duração da doença (LIMA et al., 2016). A Tabela 20 apresenta os dados referentes a 

amostra estudada em relação à adequação as metas terapêuticas. 

O tratamento substitutivo com insulina exógena constitui a opção 

terapêutica mais eficiente, frente à deficiência parcial ou total da secreção de 

insulina. Todavia, para que o tratamento seja eficaz é necessário que pacientes e 

cuidadores aprendam aspectos técnicos e gerenciais do uso do medicamento, uma 

vez que sua ação está diretamente relacionada a fatores que envolvem um processo 

dinâmico que vai da aquisição, à administração do medicamento (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017a). 
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A insulina deve ser conservada de acordo com as recomendações dos 

fabricantes. Nesse sentido, é recomendável que as pessoas com diabetes e os 

profissionais da saúde sejam encorajados a realizar a leitura das bulas, a fim de 

identificar especificidades de cada fabricante para garantir a estabilidade e ação 

adequada do medicamento. A faixa de temperatura a qual as insulinas podem ser 

submetidas é, habitualmente, de 02 a 30ºC, para garantir a manutenção das 

insulinas nesse intervalo de temperatura, cuidados em relação ao transporte e ao 

armazenamento são indispensáveis (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2017a). 

Conforme pode ser observado no Quadro 3, os pacientes desse estudo 

foram indagados em relação ao transporte dos frascos de insulina. Antes das 

intervenções educativas, alguns informaram realizar o transporte em recipiente 

térmico com gelo, permitindo que o gelo entre em contato direto com os frascos de 

insulina. A água líquida, se solidifica a 0ºC (YOUNG; FREEDMAN, 2008), portanto, 

ao permitir que o gelo encoste diretamente nos frascos de insulina, os frascos são 

submetidos a temperatura inferior a recomendada, podendo comprometer o efeito do 

medicamento.   

Em deslocamentos o medicamento deve ser transportado na bagagem de 

mão, para evitar a exposição a extremos de temperatura, que pode facilmente 

ocorrer caso os frascos de insulina sejam armazenados nos compartimentos de 

bagagens de ônibus, carros, aviões e trens, os dados referentes ao transporte dos 

frascos de insulina em viagens podem ser observados no Quadro 3. 

O armazenamento dos frascos de insulina em uso e dos frascos de 

insulina lacrados são distintos. A insulina em uso pode ser mantida em temperatura 

ambiente, desde que não seja exposta a luz solar, a fontes de calor ou a 

temperaturas superiores a 30ºC. Caso seja armazenada na geladeira, a orientação é 

que seja acondicionada nas prateleiras do meio para baixo ou na gaveta de 

verduras, longe das paredes. Já os frascos de insulina lacrados, conforme 

recomendação dos fabricantes, devem ser mantidos sob refrigeração. A aplicação 

de insulina gelada pode provocar dor e irritação local, portanto, os frascos de 

insulina devem ser retirados da geladeira de 15 a 30 minutos antes da aplicação 

(PEREIRA et al., 2016; GROSSI; DE PASCALI, 2009, SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES 2017a). Nesse estudo, antes das intervenções educativas, a maior 

parte dos pacientes armazenava a insulina na geladeira, todavia, em local não 
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recomendado, conforme pode ser observado no Quadro 3. 

Quando o frasco de insulina é aberto, recomenda-se anotar a data de 

abertura, com o objetivo de acompanhar o prazo de validade de acordo com o 

estabelecido pelos fabricantes. Após a abertura do frasco e início da utilização, a 

insulina pode ser considerada válida pelo prazo de 04 a 06 semanas, dependendo 

do fabricante (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). Nesse estudo, 

conforme pode ser observado no Quadro 3, antes das intervenções educativas, 

poucos pacientes informaram saber o prazo de validade dos frascos de insulina 

após abertura. Ao tomarem conhecimento desse cuidado em relação à validade dos 

frascos de insulina, alguns realizaram questionamentos sobre a disponibilidade de 

estoque das insulinas nas farmácias das unidades de saúde para atender a 

demanda, possiblidade de inclusão de frascos de insulina com apresentação em 

menor volume para evitar desperdício e ainda quanto ao procedimento para acesso 

a um novo frasco frente a expiração do prazo do frasco aberto.  

A insulina é comercializada em frascos-ampola multidoses. Para garantir 

a esterilidade, a concentração e a pureza da insulina, alguns cuidados devem ser 

considerados. Em relação à esterilidade, recomenda-se que a tampa emborrachada 

seja submetida a desinfecção com álcool 70% e que, antes do procedimento, seja 

realizada a higienização das mãos (GROSSI; DE PASCALI, 2009). Nesse estudo, 

conforme pode ser observado no Quadro 4, antes das intervenções educativas, a 

maioria dos pacientes relatou não realizar a desinfecção da tampa emborrachada do 

frasco de insulina com álcool a 70%, em contrapartida, a maioria informou realizar a 

higienização das mãos antes do procedimento.  

Além dos cuidados relacionados ao transporte, ao armazenamento e ao 

controle de infecção, outros aspectos podem influenciar o sucesso do tratamento, 

como o conhecimento da seringa para a aplicação do medicamento e o 

conhecimento do monitor de glicemia capilar, utilizado no domicílio para o auto 

monitoramento da glicemia. Estudos têm descrito divergência entre a dose de 

insulina prescrita e a dose de insulina aspirada (STACCIARINI; CAETANO; PACE, 

2011). A compreensão da escala de graduação das seringas pelos pacientes é 

essencial. No município onde esse estudo foi desenvolvido, apenas as seringas de 

100 e 50 unidades são fornecidas aos pacientes, a descrição da escala de 

graduação dessas seringas, antes das intervenções educativas, apontou 

deficiências em relação ao conhecimento desse importante insumo, conforme pode 
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ser observado no Quadro 4. O auto monitoramento da glicemia capilar permite o 

reconhecimento de episódios de hiperglicemia e hipoglicemia (GOLDSTEIN et al., 

2004). Nesse estudo observou-se que as mensagens em inglês “Hi” e “Lo”, 

registradas pelo monitor em situações de hiperglicemia e hipoglicemia severa, não 

foram compreendidas pela maioria dos pacientes antes das intervenções educativas, 

conforme pode ser observado no Quadro 8. 

Aspectos relacionados ao preparo da insulina para aplicação, também 

podem influenciar sobremaneira, o alcance do efeito terapêutico do medicamento. 

Por trata-se de uma suspensão, a insulina NPH precisa ser homogeneizada para 

garantir concentração uniforme de seu conteúdo. Em relação à técnica de 

homogeneização da insulina NPH, recomenda-se que sejam realizados 20 

movimentos de rolamento entre as palmas das mãos, de pêndulo ou movimentos 

circulares. A agitação do frasco é desaconselhada, em função do surgimento de 

bolhas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017a). Além disso, a injeção de 

ar no frasco de insulina antes da aspiração é medida recomendada para evitar a 

formação de vácuo e facilitar a aspiração da dose correta de insulina (GROSSI; DE 

PASCALI, 2009). Nesse estudo, conforme pode ser observado no Quadro 4, antes 

das intervenções educativas, observou-se que a maioria dos sujeitos informou não 

realizar adequadamente a homogeneização e não realizar a injeção de ar no frasco 

de insulina antes da aspiração da insulina.  

Além do preparo da insulina, aspectos relacionados à aplicação devem 

ser observados. As áreas recomendadas para a aplicação de insulina são 

caracterizadas pelo fácil acesso, presença de tecido adiposo, ausência de grandes 

vasos, nervos e articulações nas proximidades. Saber delimitar as áreas é 

extremamente importante para evitar erros e garantir a absorção correta da 

medicação. A região glútea, mesmo após as intervenções educativas, não foi 

amplamente reconhecida como área de aplicação, conforme pode ser observado no 

Quadro 6. O rodízio dos pontos de aplicação é cuidado diferencial para o alcance de 

controle glicêmico isento de complicações relacionadas à aplicação (FRID et al., 

2016; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017a). Nesse estudo, observou-

se que a delimitação e o rodízio devem ser alvos de ações para educação dos 

pacientes, os pacientes submetidos à intervenção educativa que incluía a simulação, 

apresentaram bons resultados na avaliação do conhecimento sobre a delimitação 

das áreas de aplicação e organização do rodízio, conforme pode ser verificado no 
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Quadro 6. 

A realização de prega subcutânea pode evitar a aplicação da insulina no 

tecido muscular. Vale ressaltar que no município onde o estudo foi desenvolvido, a 

seringa fornecida aos pacientes possui agulha de oito milímetros de comprimento, 

portanto, a realização da prega é indispensável (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017a). Outro cuidado, aparentemente pouco conhecido pelos 

pacientes, conforme pode ser observado no Quadro 6, é a necessidade de manter a 

agulha no tecido subcutâneo por no mínimo cinco segundos após a aplicação da 

insulina, a fim de evitar o refluxo do medicamento (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017b).  

O reuso de seringas é tema de discussão sob as mais diversas 

perspectivas. Nesse estudo, observou-se que algumas práticas incorretas, como a 

desinfecção da agulha com algodão e álcool, é uma realidade entre os pacientes, 

conforme pode ser observado no Quadro 7. Em todos os casos foi investigada a 

origem dessa orientação, observou-se que se trata de um cuidado autônomo, não 

orientado por qualquer profissional da saúde.  

O descarte dos resíduos perfurocortantes resultantes do processo de 

aplicação de insulina no domicílio, precisa ser objeto das ações educativas dos 

profissionais da saúde a fim de proteger as pessoas, os animais e o meio ambiente. 

Os dados referentes ao descarte de resíduos perfurocortantes estão descritos no 

Quadro 7 e corroboram com os achados da literatura (CUNHA et al., 2017). 

A deficiência de conhecimento dos pacientes, associada à inadequada 

capacitação e integração entre os profissionais de saúde, tem sido relacionada a 

problemas de adesão ao tratamento. Essas constatações apontam para a saturação 

das estratégias tradicionais de educação em diabetes, e para a necessidade de que 

novas abordagens sejam incorporadas nos serviços de saúde (COSTA et al, 2011). 

O processo educativo deve valorizar o suporte familiar, as experiências e 

os conhecimentos prévios (SANTOS et al., 2005). Nesse sentido, é imprescindível 

desenvolver estratégias que sejam significativas para a promoção do autocuidado e 

que proporcionem ao paciente e ao cuidador segurança e condições para a 

manutenção do tratamento. 

De acordo com Malcolm Knowles, estudioso da aprendizagem, os adultos 

aprendem melhor quando a aprendizagem é experimental e ocorre no momento 

apropriado, em meio a um processo positivo e encorajador (KNOWLES, 1975).  
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No que diz respeito ao uso das diferentes métodos de ensino, pode-se 

observar que o uso do simulador associado as orientações verbais e ao uso dos 

vídeos e da cartilha educativa trazem ganhos consideráveis aos resultados dos 

pacientes, possivelmente por diminuir a abstração das orientações. 

A simulação é uma estratégia de ensino ativa, que compreende a 

aprendizagem significativa e que pode também ser utilizada como ferramenta de 

avaliação (PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2007; DAUPIN et al., 2016). No ensino de 

pacientes em uso de insulina, pode ser um valioso recurso para facilitar a 

compreensão do procedimento. 

A simulação diminui o tempo necessário para aprendizagem de 

habilidades (CAMACHO, 2011) e é uma poderosa ferramenta de ensino. Ela facilita 

a identificação e correção das habilidades inadequadas adquiridas anteriormente. 

Outra potencialidade da simulação é que seu uso é viável mesmo entre aprendizes 

analfabetos (PEROSKI et al, 2011).  

Embora esse estudo não tenha realizado a comparação dos resultados 

entre os grupos, uma vez que não fez uso de uma escala, foi claramente possível 

observar, que a simulação traz resultados significativos em relação ao conhecimento 

dos pacientes sobre o processo de aplicação de insulina.  

O uso da simulação para capacitar pacientes e cuidadores para a 

aplicação de insulina, tem custo baixo, já que demanda a utilização de recursos que 

fazem parte do cotidiano dos indivíduos, como seringas, frascos de insulina, caixa 

térmica, algodão e álcool. 

Observou-se que o simulador de paciente de baixo custo, desenvolvido 

na primeira etapa desse estudo, foi um diferencial para o desenvolvimento da 

capacitação. As Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes publicadas em 2017, 

apontam para alguns erros na capacitação dos pacientes, entre eles a 

demonstração da aplicação de insulina no antebraço, área não recomendada. Frente 

a escassez de recursos, os profissionais da saúde, utilizam o próprio antebraço para 

simular a realização da prega subcutânea e para mostrar o ângulo de inserção da 

agulha, todavia, em alguns casos, o paciente acaba identificando erroneamente 

essa região como área recomendada para aplicação (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017a). 

A cartilha e os vídeos facilitaram a abordagem do conteúdo e garantiram 

que os aspectos importantes fossem trabalhados, tendo sido útil inclusive, nas 
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capacitações que incluíam a simulação.  

Muitos pacientes após as intervenções educativas, solicitaram levar 

material educativo sobre o conteúdo abordado para consulta em casa, fato que 

evidencia, a importância de investimentos dessa natureza. 

A produção dos vídeos é mais cara, todavia, sua distribuição não 

demanda investimentos financeiros. As cartilhas podem ser produzidas a baixo 

custo, todavia, demandam a impressão, que pode representar um custo importante 

na sua adoção.   
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Nesse estudo foram construídos e validados materiais educativos, que 

podem ser utilizados na capacitação de pacientes com diabetes mellitus e de seus 

cuidadores para a aplicação de insulina. 

O simulador de pacientes construído, apresenta baixo custo e maior 

fidelidade anatômico funcional, que os modelos encontrados no mercado e foi 

considerado pelos experts, uma ferramenta útil para a abordagem da aplicação de 

insulina junto aos pacientes e aos cuidadores. 

O vídeo e a cartilha construídos, contemplam os principais pontos críticos 

relacionados ao tema, a partir de uma visão multiprofissional, com base nas 

necessidades de aprendizagem do paciente e do cuidador. Os materiais construídos 

foram considerados ferramentas de suporte do processo de ensino aprendizagem. 

No processo de validação foram considerados facilitadores para o processo de 

educação em diabetes mellitus e úteis na uniformização de orientações 

O estudo de campo realizado permitiu a identificação do perfil de 

pacientes atendidos no ambulatório onde o material foi aplicado. Nesse ambiente 

foram identificados como problemas no processo de aplicação de insulina a falta de 

conhecimento sobre as condições ideais de armazenamento, preparo e aplicação do 

medicamento, descarte de resíduos perfurocortantes e monitorização da glicemia 

capilar, fato que evidenciou a necessidade premente de concentrar esforços em 

estratégias de educação. 

Os resultados obtidos a partir da combinação dos diferentes materiais 

produzidos, demonstrou existência de complementariedade entre eles. Quando 

comparados os métodos de educação em diabetes mellitus para capacitação do 

paciente para a aplicação de insulina, observou-se que associar a educação 

tradicional, ao uso da cartilha, do vídeo e da simulação pode trazer melhores 

resultados. No que diz respeito à simulação foi possível observar que ela possibilitou 

a concretização da habilidade por parte do paciente na presença do pesquisador, o 

que lhe auxiliou na correção de falhas e no esclarecimento de dúvidas que na rotina 

poderiam causar incertezas no domicílio. 

Quando de forma descritiva os três métodos educativos foram 

comparados foi possível observar melhor desempenho dos pacientes no método que 

incluía a simulação. 

Novos estudos que comparem os resultados de forma objetiva serão 

efetuados para que os métodos empregados possam ser difundidos por sua eficácia. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, Janaina Pereira da Silva, enfermeira, mestranda da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, estou desenvolvendo a pesquisa: “Uso da 
simulação na capacitação de pacientes e / ou cuidadores para administração de 
insulina”, sob orientação da Profª Drª Alessandra Mazzo, com o objetivo de avaliar o uso 
dessa metodologia de ensino- aprendizagem na capacitação do paciente usuário de insulina 
e / ou do cuidador responsável pela aplicação da insulina. Para tanto, convido-o a participar, 
voluntariamente, na avaliação da cartilha, do vídeo e do simulador, propostos para o 
desenvolvimento da pesquisa. Descrevo a seguir como essa pesquisa pretende ser 
desenvolvida. Pacientes usuários de insulina exógena e / ou cuidadores de pacientes 
usuários de insulina exógena responsáveis pela administração desse medicamento, serão 
convidados a participar do estudo. Eles serão divididos em três grupos, todos os 
participantes responderão a um questionário sobre suas práticas habituais em relação ao 
transporte, armazenamento, preparo e aplicação de insulina. Em seguida, os participantes 
do grupo 1 serão submetidos a abordagem tradicional dialogada sobre o tema, os 
participantes do grupo 2 receberão uma cartilha e assistirão a um vídeo sobre aplicação de 
insulina e os participantes do grupo 3, além de receberem a cartilha e assistirem ao vídeo, 
participarão de atividade simulada sobre o tema. Após a intervenção, todo os participantes 
preencherão novamente o questionário inicial. A atividade simulada foi construída com base 
no instrumento de construção de cenário proposto por Fabbri (2015) e será validada em 
estudo piloto que será realizado com cinco pacientes, para permitir a realização das 
adequações necessárias nos instrumentos e no cenário. Avalie cada item e faça as 
considerações pertinentes. Caso considere necessário reformular, inserir ou retirar algum 
item, justifique as alterações propostas. A sua contribuição será de grande valia para o 
estudo, seu domínio sobre o assunto pode favorecer a fidedignidade dos dados coletados e 
sua adequação para o alcance dos objetivos desse estudo. A validação será desenvolvida 
no Núcleo de Gestão Assistencial - 59, em um único encontro e é provável que todo o 
processo demore em média 1 hora e 30 minutos. Você não terá nenhum tipo de despesa ao 
participar dessa pesquisa. Informo também, que nada será pago pela participação. Sua 
participação não lhe trará nenhum benefício direto, porém é provável que haja benefícios 
indiretos, como a melhora no controle metabólico de alguns dos pacientes que você 
acompanha, em função da atividade educativa adicional, caso esses venham a participar do 
estudo. Pode ser que você sinta algum desconforto ou constrangimento devido a 
possibilidade de dúvidas na avaliação dos itens propostos. Caso isso ocorra, você poderá 
conversar com a pesquisadora para esclarecer suas dúvidas e poderá desistir de participar 
da pesquisa. Você tem direito à indenização conforme as leis vigentes no país, por parte da 
pesquisadora e das instituições envolvidas na pesquisa por eventuais danos decorrentes de 
sua participação. Informo que será mantido o anonimato das informações obtidas e que 
estas ficarão sob minha responsabilidade. Essa pesquisa poderá ser divulgada em eventos 
científicos e / ou na mídia ou similares, mas enfatizo que, caso você aceite participar, seu 
nome não será divulgado, sendo mantido o caráter sigiloso das informações e o anonimato. 
Você tem total liberdade para retirar seu consentimento e deixar de participar desse estudo a 
qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou punição. Caso tenha dúvidas, você poderá 
comunicar-se com as pesquisadoras responsáveis através do telefone (016) 3315-0176 ou 
pelos e-mails: janaina.pereira.silva@usp.br e amazzo@eerp.usp.br ou ainda pelo telefone 
do Comitê de Ética em Pesquisa da EERP-USP (016) 3315 9197, cujo funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 horas às 16 horas. Essa 
pesquisa obedece aos critérios da ética na pesquisa com seres humanos, conforme 
Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – Brasília – DF e foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo, que tem a função de proteger eticamente o participante da pesquisa, garantir 
o respeito aos participantes da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua 
vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, 

mailto:janaina.pereira.silva@usp.br
mailto:amazzo@eerp.usp.br
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através de manifestação expressa, livre e esclarecida. Ao assinar esse documento, você 
concorda com as informações que foram descritas acima, e consente em participar da 
pesquisa nos termos descritos. Você receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, assinada pelas pesquisadoras responsáveis. 

 
        Janaina Pereira da 
Silva 

 Alessandra Mazzo 

Mestranda da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo 

 Professor Associado da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo 

Eu, ____________________________________________aceito participar da pesquisa 
intitulada: ““Uso da simulação na capacitação de pacientes e / ou cuidadores para 
administração de insulina” 
 

Ribeirão Preto, ______, de __________________________________ de 2017. 
_______________________________________________ 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Eu, Janaina Pereira da Silva, enfermeira, mestranda da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, estou desenvolvendo a pesquisa: “Uso da 
simulação na capacitação de pacientes diabéticos e de seus cuidadores para 
administração de insulina”, sob orientação da Professora Alessandra Mazzo, com o 

objetivo de avaliar o uso dessa técnica de ensino no treinamento do paciente usuário de 
insulina e / ou do cuidador responsável pela aplicação da insulina. 

Você está sendo convidado (a) a participar dessa pesquisa. Caso aceite participar, 
você responderá a algumas perguntas sobre você, para entendermos melhor sua história. 
Em seguida você responderá a um questionário sobre como realiza, quando está na sua 
casa, o transporte, o armazenamento, o preparo e a aplicação da insulina. Depois disso, 
você poderá participar de 3 abordagens diferentes: receberá uma explicação sobre o uso de 
insulina, receberá uma cartilha e assistirá um vídeo sobre esse tema ou você participará de 
uma demonstração sobre como aplicar insulina. Em seguida, você será convidado (a) 
responder novamente o questionário que respondeu no começo. Essa pesquisa será 
desenvolvida no Núcleo de Gestão Assistencial-59, em um único encontro, antes ou após a 
consulta médica e é provável que todo o processo demore em média 30 minutos. 

Você não terá nenhum tipo de despesa ao participar dessa pesquisa. Informo 
também, que nada será pago pela participação. 

Sua participação pode lhe trazer como benefício, a possibilidade de esclarecer 
algumas dúvidas sobre a aplicação de insulina. Pode ser que você sinta algum desconforto 
ou constrangimento devido a possibilidade de dúvidas na demonstração do transporte, 
armazenamento, preparo e / ou da aplicação da insulina. Caso alguma dessas situações 
ocorra, você poderá conversar com a pesquisadora para esclarecer suas dúvidas e poderá 
desistir de participar da pesquisa. Você tem direito à indenização conforme as leis vigentes 
no país, por parte da pesquisadora e das instituições envolvidas na pesquisa por eventuais 
danos decorrentes de sua participação. 

Informo que será mantido o anonimato das informações obtidas e que estas ficarão 
sob minha responsabilidade. Essa pesquisa poderá ser divulgada em eventos científicos e / 
ou na mídia ou similares, mas enfatizo que, caso você aceite participar, seu nome não será 
divulgado, sendo mantido o caráter sigiloso das informações e o anonimato. Você tem total 
liberdade para retirar seu consentimento e deixar de participar desse estudo a qualquer 
momento, sem nenhum prejuízo ou punição. Caso tenha dúvidas, você poderá comunicar-se 
com as pesquisadoras responsáveis através do telefone (016) 3315-0176 ou pelos e-mails: 
janaina.pereira.silva@usp.br e amazzo@eerp.usp.br ou ainda pelo telefone do Comitê de 
Ética em Pesquisa da EERP-USP (016) 3315 9197, cujo funcionamento é de segunda a 
sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 horas às 16 horas. 

Essa pesquisa obedece aos critérios da ética na pesquisa com seres humanos, 
conforme Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – Brasília – DF e foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, que tem a função de proteger eticamente o participante da 
pesquisa, garantir o respeito aos participantes da pesquisa em sua dignidade e autonomia, 
reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou 
não, na pesquisa, através de manifestação expressa, livre e esclarecida. 

Ao assinar esse documento, você concorda com as informações que foram descritas 
acima, e consente em participar da pesquisa nos termos descritos. Você receberá uma via 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinada pelas pesquisadoras 
responsáveis. 
 

Janaina Pereira da Silva  Alessandra Mazzo 

Mestranda da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo 

 Professor Associado da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo 

mailto:janaina.pereira.silva@usp.br
mailto:amazzo@eerp.usp.br
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Contato: janaina.pereira.silva@usp.br  Contato: amazzo@eerp.usp.br 

 

Eu, ____________________________________________aceito participar da pesquisa 
intitulada: ““Uso da simulação na capacitação de pacientes e / ou cuidadores para 
administração de insulina” 
 

Ribeirão Preto, ______, de __________________________________ de 2017. 
 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

  

mailto:janaina.pereira.silva@usp.br
mailto:amazzo@eerp.usp.br
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Apêndice C – Instrumento de avaliação do simulador 

 
 Instruções:  

 
Prezado juiz, solicito que você avalie o simulador e em seguida selecione a 

posição que melhor representa o grau de concordância atingido em cada item. 

 

Itens avaliados 
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o
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o
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D
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c
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o

 

N
ã
o

 s
e

i 

1. Permite o reconhecimento de todas 
as áreas recomendadas para 
aplicação de insulina e a 
compreensão de sua delimitação 

 

     

2. Permite o treinamento da antissepsia 
da pele. 

 
     

3. Permite o treinamento da realização 
da prega subcutânea 

 
     

4. Permite o treinamento da inserção da 
agulha no tecido subcutâneo com 
angulação de 90o e 45o 

 

     

5. Permite o treinamento da injeção de 
conteúdo líquido no tecido 
subcutâneo 

     

 
6. Permite o treinamento da 

manutenção da agulha no tecido 
subcutâneo por cinco segundos 

 

     

7. Permite o planejamento do rodízio 
dos pontos de aplicação 

 
     

8. É útil na capacitação de pacientes 
com diabetes mellitus usuários de 
insulina e/ou de seus cuidadores 
para a aplicação de insulina 
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Apêndice D – Roteiro para produção do vídeo educativo 

 
Áudio  
Aplicação de insulina: passo – a - passo 
 
 Para transportar insulina, utilize uma caixa 
térmica com gelo. Mas atenção! O gelo não 
pode encostar no frasco de insulina.  
 
Em viagens a insulina deve ser transportada 
na bagagem de mão. Não importa se a 
viagem será feita de carro, caminhão, ônibus 
ou avião! 
 
Sempre que abrir um frasco de insulina anote 
a data da abertura. Depois de aberta ela tem 
validade de 30 a 45 dias dependendo do 
fabricante. Passada essa quantidade de dias, 
vá até a farmácia e solicite um novo frasco. 
 
A insulina deve ser armazenada na geladeira 
nas prateleiras do meio para baixo ou na 
gaveta de verduras, longe das paredes  
 
 
Você também pode guardar a insulina em 
temperatura ambiente, mas deve estar atento! 
Ela não pode ficar exposta a luz solar e deve 
ficar longe de fontes de calor. Se a insulina 
não for mantida entre 02 e 30 graus ela pode 
perder o efeito! 
 
A insulina deve ser retirada da geladeira de 
15 a 30 minutos antes da aplicação. A 
aplicação com ela gelada é muito mais 
dolorosa 
 
 
 
Lave suas mãos antes da aplicação 
 
 
Para a aplicação você vai precisar de seringa, 
insulina e de dois pedaços de algodão com 
álcool 70% 
 
Entenda as partes que compõem a seringa: 
Embolo, protetor do embolo, agulha, protetor 
da agulha e corpo da seringa com graduação 
 
Atenção ao tipo de seringa que está 
utilizando. Existem seringas de 100, 50 e 30 
unidades. 
Nas seringas de 100 unidades cada risco 
pequeno corresponde a 2 unidades e nas 
seringas de 50 e 30 unidades cada risco 
pequeno corresponde a 1 unidade 
 
Verifique a receita médica 
Que tipo de insulina o médico receitou? 

Vídeo 
 Insulina e seringa 
 
Cena: 
Abre a caixa térmica com gelo, coloca o copo e 
coloca a insulina dentro do copo. Fecha a caixa 
 
Cena: 
Animação: carro, caminhão, ônibus e avião 
 
 
Cena: 
Anota com uma caneta a data de abertura.  
 
  
 
 
Cena 
Guarda a insulina em um recipiente com tampa 
na prateleira imediatamente acima da gaveta 
das verduras 
 
Cena 
Imagem 2-30 graus / sol cortado/ TV cortada / 
micro-ondas cortado 
 
 
 
 
Cena 
Abre a da geladeira, retira o frasco e coloca em 
cima da mesa  
Animação: relógio com indicação de 15 a 30 
minutos 
 
Cena 
Lavando as mãos 
 
Cena 
 Álcool 70%, duas bolas de algodão, seringa e 
insulina 
 
Foto da seringa com descrição das partes 
 
 
 
Foto dos três tipos de seringa 
Foco na seringa de 100 com seta saindo de um 
risco pequeno indicando 2 unidades 
Foco nas seringas de 50 e 30 unidades com 
seta saindo de um risco pequeno indicando 1 
unidade. 
 
 
 Cena 
Foca nos frascos de Existem dois tipos 
principais de insulina: NPH e regular.  A 
insulina NPH é leitosa e tem seu pico de ação 
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. 
 
 
 
 
Pronto, já podemos preparar a insulina para 
aplicação 
 
 
Depois de deixar o frasco de insulina fora da 
geladeira por no mínimo 15 minutos, pegue o 
frasco de insulina NPH ( leitosa) e role entre 
as palmas de suas mãos por 20 vezes para 
homogeneizar. Atenção: não agite o frasco 
para não criar bolhas! 
 
Passe o algodão com álcool a 70% na tampa 
emborrachada do frasco de insulina para 
diminuir o risco de infecção 
 
Pegue a seringa, retire a tampa do êmbolo 
coloque ar puxando o embolo até a dose de 
insulina que o médico receitou.  
 
 
Retire a tampa da agulha, introduza-a dentro 
do frasco e injete o ar 
 
 
Vire o frasco e aspire a insulina até a dose 
receitada 
 
 
Verifique se há bolhas. Se houver, de suaves 
toques no frasco para que a bolha suba e 
então ajuste a dose. 
 
_____________________________________ 
Se seu médico receitou uma mistura de 
insulinas NPH e Regular, o processo muda 
uma pouco, veja: 
 
Verifique a dose de insulina NPH que o 
médico receitou, tire a tampa do embolo e 
encha de ar a seringa até a dose receitada. 
Retire a tampa da agulha e então introduza a 
agulha no frasco de insulina NPH e injete o 
ar. Retire a agulha sem aspirar a insulina e 
reserve o frasco. 
 
Verifique a dose de insulina regular receitada. 
Com a mesma seringa, aspire ar até a dose 
de insulina regular receitada. Introduza a 
agulha no frasco de insulina regular e injete o 
ar. Vire o frasco e aspire a dose de insulina 
regular prescrita. 
 
Pegue a mesma seringa, que já está com a  
insulina regular, e introduza a agulha no 
frasco da insulina NPH. Aspire a insulina 

de 4 as 10 horas após a aplicação. A insulina 
regular é transparente e tem seu pico de ação 
de 2 a 3 horas após a aplicação 
 
 
 
 
Cena 
Mãos rolando o frasco de insulina (perfil) 
 
 
 
 
 
Cena 
Passa a algodão embebido em álcool na tampa 
emborrachada 
 
Cena 
Pega a seringa, foca na retirada da tampa do 
embolo. Puxa o embolo enchendo a seringa 
com ar até a dose prescrita. 
 
Cena 
Retira a tampa da agulha e insere a agulha 
dentro do frasco e injeta o ar 
 
Cena 
Vira o frasco e aspira a insulina até a dose 
receitada 
 
Cena 
Foca na bolha e dá suaves batidas até que a 
bolha suba e então ajusta a dose. 
 
___________________________________ 
Foto insulina regular e NPH e da seringa 
 
 
 
Cena 
Tira a tampa do embolo e enche de ar a 
seringa até a dose receitada. Retira a tampa da 
agulha e então introduz a agulha no frasco de 
insulina NPH e injeta o ar. Retira a agulha sem 
aspirar a insulina e reserva o frasco. 
 
Cena 
Aspira ar até a dose de insulina regular 
receitada. Introduz a agulha no frasco de 
insulina regular e injete o ar. Vire o frasco e 
aspira a dose de insulina regular prescrita. 
 
 
Cena 
introduza agulha no frasco da insulina NPH. 
Aspire a insulina NPH. 
 
Foto  
Seringa cheia de insulina mostrando a conta da 
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NPH.  
 
O total de insulina na seringa deve 
corresponder a soma das doses das duas 
insulinas.  
 
 
_____________________________________ 
Pronto agora é só aplicar! 
 
Escolha uma área para realizar a aplicação 
Você pode aplicar na barriga, nos braços, nas 
coxas ou nos glúteos. 
 
Na barriga evite a região próxima ao umbigo, 
aplique no mínimo a 4 dedos de distância 
dele. 
 
 
Nos braços aplique na parte de trás, 4 dedos 
abaixo da axila e 4 dedos acima do cotovelo.  
 
 
 
Nas coxas aplique na região da frente e na 
lateral 4 dedos abaixo da virilha e 4 dedos 
acima do joelho 
 
 
No glúteo aplique na parte lateral superior 
 
 
Limpe a região que você escolheu para 
aplicar com algodão e álcool a 70% 
 
Faça uma prega na área que você escolheu 
para aplicar utilizando os dedos indicador e 
polegar 
 
 
Introduza a agulha em um movimento único, 
firme e leve 
 
 
Aperte o embolo da seringa até que toda a 
insulina seja injetada. Continue apertando por 
cinco segundos. Isso garante que toda a dose 
seja aplicada e impede que a insulina saia 
 
Retire a agulha e solte a prega. Atenção! 
Você não deve massagear a área onde 
aplicou porque isso modifica a velocidade de 
absorção da insulina. 
 
Se você for magro e estiver usando uma 
agulha longa, deve introduzir a agulha 
inclinada cerca de 45 graus 
 
Você deve organizar as aplicações de 
maneira que você só volte a aplicar no 

soma das duas insulinas. 
 
______________________________________ 
 
 
Foto 
Corpo com áreas demarcadas de frente e de 
costas 
 
 
Foto  
Barriga mostrando 4 dedos de distância do 
umbigo com a área indicada destacada 
 
Foto 
Braço mostrando 4 dedos abaixo da axila e 4 
dedos acima do cotovelo com a área indicada 
destacada 
 
Foto 
Coxa mostrando 4 dedos abaixo da virilha e 4 
dedos acima do joelho com a área indicada 
destacada 
 
Foto 
Glúteo com a área indicada destacada 
 
Cena 
Limpa a barriga com o algodão com álcool 
 
Cena 
Utilizando os dedos indicador e polegar faz a 
prega 
 
Cena 
Insere a agulha na pele com ângulo de 90 
graus  
 
Cena 
Injeta a insulina 
E depois de todo o conteúdo ter sido injetado 
continua apertando o embolo por 5 segundos. 
Aparece um relógio contando o tempo 
 
Cena 
Retira a agulha e solta a prega 
 
 
 
Foto 
Abdome magro coma agulha sendo inserida a 
45 graus. 
 
Foto 
Áreas de aplicação sai seta escrito: antes do 
café da manhã.....outra área antes do 
almoço.... antes do jantar  e outra área antes 
de dormir 
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mesmo local depois de 14 dias. Para isso, se 
você faz mais que uma aplicação de insulina 
por dia, escolha uma área para cada horário 
de aplicação.  
 
Dentro da área que você escolheu, aplique 
sempre respeitando uma distância de 1 cm do 
local onde aplicou no dia anterior. Assim você 
consegue melhorar a absorção da insulina e 
diminui as complicações 
 
 
 
A seringa pode ser reutilizada pelo mesmo 
paciente em casa por até 4 vezes. Mas isso 
só pode ser feito se quem faz a aplicação 
enxerga bem e manuseia com segurança a 
seringa para não contaminar a agulha. Para 
reutilizar a seringa com segurança, após a 
aplicação você deve colocar novamente a 
tampa da agulha e do embolo e guardar a 
seringa na geladeira. Atenção! Você não deve 
passar absolutamente nada para limpar a 
agulha, apenas  encapar e guardar na 
geladeira 
 
Quando você for jogar fora a seringa, deve 
colocá-la dentro de um frasco rígido de boca 
larga. 
 
Quando o frasco estiver quase cheio, você 
deve leva-lo até a unidade de saúde mais 
próxima. Lá a equipe de saúde enviará para o 
descarte adequado para evitar acidentes 
 
Você deve verificar a sua glicemia (taxa de 
açúcar no sangue) conforme seu médico 
solicitou. Anote os resultados e no dia sua 
consulta leve a anotação para o seu médico. 
Esse registro é muito importante para que seu 
médico possa acompanhar seu tratamento. 
 
Observe se a data e a hora marcadas no seu 
aparelho estão corretas.  
 
Verifique se seu aparelho está calibrado Caso 
tenha dúvidas leve o aparelho a unidade de 
saúde e peça ajuda de um profissional 
 
Atenção se no seu aparelho aparecer Hi, 
significa que a taxa de açúcar no sangue  
está muito alta e você deve ir  a um pronto 
socorro 
 
Se no seu aparelho aparecer Lo significa que 
a taxa de açúcar no sangue  está muito baixa, 
você deve tomar um copo de suco de laranja 
ou tomar um pouco de agua com uma colher 
de açúcar e chamar o SAMU imediatamente. 
 

Foto  
Braço demarcado com a divisão 
Barriga demarcada com a divisão 
Coxa demarcada com a divisão 
Glúteo demarcado com a divisão 
Desenho quadriculado de 1 cm 
 
 
Cena  
Tampa o embolo e a agulha e guarda no 
recipiente na geladeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena 
Joga a seringa no frasco de amaciante e tampa 
 
 
Cena 
Coloca o frasco quase cheio na sacola e leva 
no posto de saúde. 
 
 
Cena 
Perfura o dedo e coloca gota de sangue no 
aparelho. Anota o resultado no formulário 
próprio 
 
 
 
 
Foto 
Insulina e seringa 
 
 
Focar na data e hora 
 
 
Foto Hi 
 
 
 
Foto Lo 
Foto SAMU 
Foto colher de açúcar e copo de suco de 
laranja 
 
 
 
Cena: animação de tontura, suor e desmaio 
 
 
 
Cena: mostrar 1 maçã 
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Quando as taxas de açúcar no sangue caem 
muito você pode apresentar: tontura, suor frio, 
palidez e sensação de desmaio.  
Para evitar que isso aconteça, você não deve 
ficar longos período sem comer e deve fazer 
a aplicação da insulina prestando atenção em 
todo os cuidados citados nesse vídeo. 
 
Se você tem dúvidas sobre a aplicação da 
insulina, procure a unidade de saúde mais 
próxima da sua casa. 

 
 
 
 
 
Cena: animação ponto de interrogação 
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Apêndice E - Roteiro para produção da cartilha 
 

O que a insulina faz? 
Grande parte do que você come se 

transforma em açúcar no sangue. A insulina 
é responsável por pegar o açúcar que está 
no sangue e colocá-lo dentro de suas 
células. 

Quando falta insulina, as taxas de 
açúcar no sangue ficam altas, o que pode 
provocar danos aos seus olhos, aos seus 
rins, aos seus pés e ao seu coração.  

Mesmo que você não sinta nada, as 
altas taxas de açúcar no sangue são 
prejudiciais. 

O seu corpo produz insulina, mas seus 
exames de sangue mostraram que a 
produção não tem disso suficiente. A 
melhor maneira de resolver isso, é aplicar a 
insulina conforme seu médico receitou.  

 
 
O que você precisa saber aplicar 
insulina? 
1 – Como transportar a insulina 
2 – Onde guardar a insulina 
3 – Prazo de validade da insulina após a 
abertura do frasco 
4 – Materiais necessários para realizar a 
aplicação 
5 – Tipos de insulina 
6 – Como organizar a aplicação 
7 – Como preparar a insulina 
8 – Como preparar dois tipos de insulina na 
mesma seringa 
9- Como realizar a aplicação 
10 – Como reutilizar seringas 
11- Como descartar seringas 
12 – Monitoramento da glicemia 
13 – Sinais e sintomas de hipoglicemia 
 

 
Como transportar os frascos de insulina 

 Quando for buscar os frascos na farmácia, 
leve uma caixa térmica (caixa de isopor) 
com gelo. Mas atenção: o gelo não pode 
encostar diretamente nos frascos de 
insulina. 

  

 Quando viajar de avião, trem, ônibus, 
caminhão ou carro leve os frascos de 
insulina sempre na bagagem de mão, na 
caixa térmica com gelo. 
 
 
Onde guardar a insulina 

 Guarde os frascos de insulina na geladeira, 
nas prateleiras do meio para baixo ou na 
gaveta de verduras. Dentro de um 
recipiente de plástico com tampa. Não 

Descritivo inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice descritivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura - gelo, caixa térmica e insulina 
acondicionada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura – Geladeira aberta com foco nas 
prateleiras do meio para baixo e gaveta de 
verduras 
 
Chamar atenção para a mensagem: os frascos 
fechados sempre devem ser guardados na 
geladeira 
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deixe os frascos encostados nas paredes 
da geladeira. A insulina não deve ser 
guardada na porta e também não deve ficar 
próxima das paredes da geladeira ou do 
congelador. 
 

 Outra opção é manter os frascos de 
insulina que estão abertos, em temperatura 
ambiente. Nesse caso, eles não devem 
ficar próximos a fontes de calor, como a 
televisão ou o micro-ondas e não devem 
ser expostos a luz solar.  
Atenção! Se a insulina congelar ou 
esquentar muito, ela perde o efeito! 
 
 
Prazo de validade da insulina após a 
abertura do frasco 

 Depois de aberto o frasco, a insulina vale 
de 4 a 6 semanas, de acordo com o 
fabricante. Portanto, quando você abrir o 
frasco de insulina, deve anotar a data da 
abertura e verificar até que dia aquele 
frasco é valido.  

  

 Quando o frasco de insulina vencer, solicito 
outro na farmácia da unidade. 
 
Materiais necessários para realizar a 
aplicação 
Atenção! Fique atento se a seringa que 
você está usando é de30, 50 ou 100 
unidades. Nas seringas de 30 e 50 
unidades cada traço pequeno equivale a 1 
unidade e na seringa de 100 unidades cada 
traço pequeno equivale a 2 unidades.  
 
 
Tipos de insulina 
Existem dois tipos principais de insulina: 
NPH e Regular. 
A insulina NPH é leitosa e tem seu pico de 
ação de 06 a 10 horas após a aplicação.  
A insulina regular é transparente e tem seu 
pico de ação de 2 a 3 horas após a 
aplicação 
 
Como organizar a aplicação 
A insulina pode ser aplicada na barriga, nas 
coxas, nos braços e no glúteo. Atenção! Na 
barriga deve ser aplicada pelo menos a 4 
cm de distância do umbigo. Nas coxas 
apenas na região da frente e da lateral 
externa, 4 cm acima do joelho e 4 cm 
abaixo da virilha. Nos braços, apenas na 
região de trás, 4 cm abaixo da axila e 4 cm 
acima do cotovelo. No glúteo apenas na 
região superior e lateral. 

 
Faça um rodízio dos pontos de aplicação, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura – Calendário com 30 dias riscados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura – Um frasco de insulina, uma seringa 
com agulha, uma bola de algodão, 1 frasco de 
álcool 
 
 
 
 
 
Figura – Foto dos dois tipos de insulina 
Colocar em destaques as perguntas: que tipo 
de insulina seu médico receitou? Quantas 
unidades? Em quais horários? 
 
 
 
 
Figura: Corpo com as áreas de aplicação 
destacadas 
 
Colocar em destaque: “A insulina não deve ser 
aplicada em áreas com feridas ou veias visíveis 
e em regiões endurecidas” 
 
 
 
 
 
Figura: A figura anterior com as áreas 
recomendadas divididas em quadradinhos que 
representem 1 cm de distância, com uma seta 
saindo do abdome direito escrito “antes do 
café”, outra do abdome a esquerda escrito 
“antes do almoço” e outra da coxa escrito 
“antes de dormir” 
 
 
 
 
 
Figura – Lavagem das mãos  
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organize de maneira que você só volte a 
aplicar exatamente no mesmo ponto depois 
de 14 dias.             
Em uma mesma região, aplique a uma 
distância mínima de 1 centímetro do ponto 
onde aplicou no dia anterior. 
 
 
 
Como preparar um tipo de insulina para 
aplicação 
 

1. Lave as mãos 
 

2. Retire a insulina da geladeira de 15 a 30 
minutos antes da aplicação. Atenção: a 
aplicação de insulina gelada é muito mais 
dolorosa! 

 
3. Separe o material que você vai precisar: 

insulina, seringa e algodão com álcool a 
70%. 

 
4. Role, suavemente, o frasco de insulina 

NPH  entre as palmas mãos 20 vezes. Não 
agite, para não criar bolhas 
 
Limpe a tampa emborrachada do frasco 
algodão e álcool 
 

5. Retire a tampa do êmbolo.  
 

6. Puxe o êmbolo, enchendo a seringa de ar, 
até a dose de insulina receitada 
 
 

7. Retire a tampa da agulha, introduza a 
agulha no frasco e injete o ar dentro do 
frasco. 
 
 

8. Vire o frasco, sem retirar a agulha, e puxe o 
êmbolo da seringa aspirando a insulina até 
a dose receitada  
 
 
Como preparar dois tipos de insulina na 
mesma seringa 
 

9. Lave as mãos 
 

10. Retire a insulina da geladeira de 15 a 30 
minutos antes da aplicação. Atenção: a 
aplicação de insulina gelada é muito mais 
dolorosa! 

 
11. Separe o material que você vai precisar: 

insulina NPH e regular, seringa e algodão 
com álcool a 70%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura – Um frasco de insulina deitado entre as 
palmas das mãos 
 
 
 
 
 
 
 
Figura – mãos puxando o êmbolo da seringa, 
seta para baixo 
 
 
Destaque: “se houver bolhas na seringa, dê 
suaves toques para que as bolhas subam e 
então ajuste a dose”.  
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12. Role, suavemente, o frasco de insulina 
NPH entre as palmas mãos 20 vezes. Não 
agite, para não criar bolhas 
 
Limpe a tampa emborrachada do frasco 
algodão e álcool 
 

13. Retire a tampa do êmbolo.  
 

14. Pegue a seringa e puxe o êmbolo 
enchendo a seringa de ar, até a dose de 
insulina NPH receitada 
 

15. Injete o ar dentro do frasco de insulina NPH 
e retire a agulha do frasco sem aspirar a 
insulina. 
 

16. Com a mesma seringa,  puxe o êmbolo, 
enchendo a seringa de ar até a dose de 
insulina regular receitada. 
 

17. Injete o ar dentro do frasco e vire o frasco, 
sem retirar a agulha. Aspire a insulina 
regular até a dose receitada. 
 
Pegue novamente o frasco de frasco de 
insulina NPH e aspire a insulina NPH até a 
dose correspondente a somatória da 
insulina regular e NPH prescrita.  

 
 

 
Como realizar a aplicação da insulina: 
 

1. Escolha uma área do corpo para fazer a 
aplicação 
 

2. Faça uma prega na pele utilizando os 
dedos indicador e polegar com a sua mão 
não dominante 
 

3. Pegue a seringa e segure como se fosse 
uma caneta 
 

4. Introduza a agulha na pele com movimento 
único, rápido, firme e leve  
 

5. Aperte o êmbolo até que toda a insulina da 
seringa seja injetada 

 
6. Espere cinco segundos para retirar a 

agulha da pele. Conte: 1,2,3,4,5 
 

7.  
8. Remova a agulha suavemente e solte a 

prega 
 
 
Reutilização de seringas 
A seringa pode ser utilizada pelo mesmo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura – mão fazendo uma prega na pele com 
dedo indicador e polegar e agulha introduzida 
na pele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaque: “Quando ainda for utilizar a seringa, 
você deve colocar a tampa da agulha e guardar 
a seringa na geladeira. Na hora de usar, deve 
apenas retirar a tampa.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura: recipiente rígido de boca larga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Hi, Lo e folha de registro da glicemia. 
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paciente em casa por até 4 vezes se não 
for realizada mistura de 2 tipos de insulina 
 
Se a mistura de 2 tipos de insulina é 
realizada, a mesma seringa pode ser 
utilizada em casa pelo mesmo paciente por 
até 2 vezes.  
 
Cuidados: lave as mãos, não toque na 
agulha, não passe nada na agulha, não 
deixe sobrar insulina na seringa e não 
empreste suas seringas 
  
Descarte das seringas 
Utilize um frasco de plástico vazio de 
paredes rígidas e boca larga para jogar as 
seringas usadas.  
Quando o frasco onde você descarta as 
seringas estiver quase cheio, você deve 
leva-lo até a unidade de saúde mais 
próximo da sua casa.  
 
Atenção: Não jogue as seringas no lixo 
comum. O coletor de lixo pode se 
machucar! 
 
Monitoramento da glicemia 
 
Verifique se seu aparelho está calibrado! 
Caso tenha dúvidas, leve o aparelho na 
unidade de saúde e peça ajuda de um 
profissional 
 
Anote o resultado a cada medida e no dia 
da sua consulta leve a anotação para o seu 
médico. Esse registro é muito importante 
para que seu médico possa acompanhar 
seu tratamento 
 
Sinais e sintomas de hipoglicemia 
   
A hipoglicemia acontece quando as taxas 
de açúcar no sangue caem muito.  
Os sintomas da hipoglicemia são: confusão, 
suor frio, palidez, tremores, tontura e 
sensação de desmaio. 
Se observar que isso está acontecendo, 
tome um copo de suco de laranja ou 
coloque uma colher de sopa de açúcar na 
boca e chame por ajuda. 
A hipoglicemia pode ser evitada! 
 
Se você tem dúvidas sobre a aplicação de 
insulina, procure a unidade de saúde mais 
próxima de sua casa.          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaque: não fique longos períodos sem 
comer. No intervalo das grandes refeições, 
como o café da manhã, o almoço e o jantar, 
coma uma fruta. 
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Apêndice F – Instrumento de caracterização dos experts 

 

 
1- 

Gênero: 

 
( 

 
) Feminino 

 
                ( 

 
) Masculino 

 
1.2- Data de nascimento: _____________ 

 
1.3- Titulação acadêmica e ano de conclusão: 
( ) Graduação. Área:  Ano:   
(      ) Aprimoramento. Área:____________Ano:_________________ 
( ) Especialização. Área:______________Ano:    ( ) Mestrado Área:  Ano:   ( ) Doutorado Área:  Ano:   ( ) Pós Doutorado Área:   Ano:    

    (      ) Doutorado. Área_______________________Ano:__________ 

1.4- Área de atuação profissional atual: 
Ensino universitário: sim (   )  não (  )  

 
Instituição de Assistência de Saúde: sim (   )          não (   )    
 
  1.5 -Possui experiência assistencial /gerencial no atendimento a pacientes 
usuários de insulina? 
  sim (   ) Quantos anos?________________             não (   )  

 1.6 – Possui experiência na capacitação de pacientes diabéticos e ou seus 

cuidados para o uso de insulina?        sim (   )              não (   ) 

1.7- Possui experiência no ensino téorico / prático sobre cuidados a pacientes 

diabéticos usuários de insulina?        sim (   )              não (   ) 

1.8- Possui experiência com o uso da simulação no ensino de pacientes / 

cuidadores?            sim (   )              não (   ) 

1.9- Possui experiência no desenvolvimento e avaliação de materiais educativos  

destinados a pacientes / cuidadores?             sim (   )              não (   ) 

2.0- Possui publicação de pesquisa científica (resumo em anais, apresentação 

de trabalho em evento científico, artigo científico, capitulo de livro) sobre 

diabetes?             sim (   )              não (   ) 

2.0- Possui publicação de pesquisa científica (resumo em anais, apresentação 

de trabalho em evento científico, artigo científico, capitulo de livro) sobre 

simulação? 

sim (   )              não (   ) 
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Apêndice G – Instrumentos de avaliação da cartilha e do vídeo 
 

 
Instruções:  
 

Prezado juiz, solicito que você avalie a cartilha e em relação aos itens 
abaixo: 

 

Itens avaliados 

A
d

e
q

u
a
d

o
 

A
d

e
q

u
a
d

o
 c

o
m

 
p

o
s
s
ib

il
id

a
d

e
 d

e
 r

e
v
is

ã
o

 

P
re

c
is

a
 s

e
r 

re
fo

rm
u

la
d

o
 

In
a
d

e
q

u
a
d

o
 

1. Favorece a compreensão do transporte adequado da 
insulina 

    

2. Favorece a capacitação do paciente/cuidador para o 
controle da validade do frasco de insulina após 
abertura 

    

3. Favorece a compreensão das condições ideais de 
armazenamento 

    

4. Favorece a compreensão da necessidade de retirada 
do frasco de insulina da geladeira, 15-30 minutos 
antes da aplicação 

    

5. Favorece a compreensão da técnica de 
homogeneização 

    

6. Favorece a compreensão da escala de graduação da 
seringa 

    

7. Favorece a compreensão da necessidade de 
desinfecção da borracha do frasco de insulina com 
algodão e álcool 

    

8. Favorece a compreensão da necessidade de injeção 
de ar no frasco antes da aspiração 

    

9. Favorece a compreensão da técnica de mistura de 
insulinas 

    

10. Favorece a identificação das áreas de aplicação de 
insulina 

    

11. Favorece a compreensão da organização do rodízio 
do local de aplicação 

    

12. Favorece a compreensão da necessidade de manter 
a agulha no tecido subcutâneo por 05 segundos após 
a aplicação 

    

13. Favorece a compreensão do descarte adequado de 
perfurocortantes 

    

14. Favorece a compreensão da monitorização da 
glicemia 

    

15. Favorece o reconhecimento da hipoglicemia     

16. Linguagem     

17. Facilidade para utilização     

18. Organização em passos     

19. Tamanho das letras     

20. Tamanho / extensão da cartilha     
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21. O espaçamento entre parágrafos     

22. Comprimento das frases     

23. Ilustração     

24. Clareza das informações     

25. Pertinência do conteúdo     

26. As informações que a cartilha apresenta estão 
corretas 

    

27. A cartilha é um recurso relevante para que a equipe 
de saúde possa orientar pacientes e cuidadores 

    

28. A cartilha permite a uniformização da conduta de 
orientação da equipe 

    

 
Prezado juiz, solicito que você avalie o vídeo em relação aos itens abaixo: 

 

Itens avaliados 

A
d

e
q

u
a
d

o
 

A
d

e
q

u
a
d

o
 c

o
m

 
p

o
s
s
ib

il
id

a
d

e
 d
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P
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c
is
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u
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d

o
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a
d

e
q

u
a
d

o
 

1. Favorece o reconhecimento da hipoglicemia     

2. Favorece a identificação das áreas de aplicação da 
insulina 

    

3. Favorece a compreensão da monitorização da 
glicemia 

    

4. Favorece a compreensão do transporte adequado da 
insulina 

    

5. Favorece a compreensão do descarte adequado de 
perfurocortantes 

    

6. Favorece a compreensão das condições ideais de 
armazenamento 

    

7. Favorece a compreensão da técnica de mistura de 
insulinas 

    

8. Favorece a compreensão da técnica de 
homogeneização 

    

9. Favorece a compreensão da organização do rodízio 
do local de aplicação 

    

10. Favorece a compreensão da necessidade de 
retirada do frasco de insulina da geladeira, 15-30 
minutos antes da aplicação 

    

11. Favorece a compreensão da necessidade de manter 
a agulha no tecido subcutâneo por 5 segundos após 
a aplicação 

    

12. Favorece a compreensão da necessidade de injeção 
de ar no frasco antes da aspiração 

    

13. Favorece a compreensão da necessidade de 
desinfecção da borracha do frasco de insulina com 
algodão e álcool 

    

14. Favorece a compreensão da escala de graduação 
das seringas 

    

15. Favorece o controle da validade do frasco de 
insulina após abertura 

    

16. Tempo de duração     
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17. Qualidade do som     

18. Imagens      

19. Linguagem      

20. Clareza e objetividade     

21. Organização do conteúdo     

22. Concordância e ortografia     

23. As informações apresentadas estão corretas     

24. Coerência do conteúdo com as necessidades 
cotidianas do público-alvo  

    

25. Atende aos objetivos de instituições que atendem 
pacientes em insulina e seus cuidadores 

    

 
 
  



Apêndices  114 

Apêndice H -  Instrumento de caracterização sociodemográfica, clínica e 
terapêutica 

 
Data da coleta : ____________ Data do retorno médico: ______________ 
 
 (         ) Grupo 1                    (          ) Grupo 2               (         ) Grupo 3 
 
EM RELAÇÃO AO PACIENTE 
 

Hygia:______________Sexo:__________________Idade:__________________________ 
Peso: ___________________Altura:____________________________________________ 
Escolaridade:______________________________________________________________ 
Estado civil:_______________________________________________________________ 
Última glicemia Jejum:_________________Data:__________________________________ 
Última hemoglobina glicada:_____________Data:_________________________________ 
Última creatinina: ______________________Data: ________________________________ 
 
Presença de fatores de risco / comorbidades:  
(     ) Tabagismo    (       ) Sedentarismo      (        ) Obesidade    (        ) HAS    (      ) ______ 
 
Presença de complicações crônicas:  

(      ) Retinopatia diabética  
(      ) Nefropatia diabética  (      ) Nefropatia diabética  dialítica  
(      ) Neuropatia diabética (       ) Pé diabético  (       ) Amputação 2ª a pé diabético  
(      ) Doença arterial coronariana                         (        ) Acidente vascular cerebral 
(      ) Lipodistrofias      
     
Relato de complicação aguda:  
 (      ) hipoglicemia _________________________________________________________ 
História da doença 
Tipo de diabetes 

(      ) Tipo 1                       (     ) Tipo 2                             (       ) Não especificado 
Tempo de diagnóstico: ____________________________________________________ 
Há quanto tempo usa insulina:______________________________________________ 
Usa outras medicações para controle da glicemia:  
(       ) Não 
(       ) Sim: _______________________________________________________________ 
Recebeu capacitação para autoaplicação da insulina quando começou? 
(       ) Não 
(       ) Sim. Onde?________________ Quem fez?_________________________________ 
Teve o processo de aplicação revisto por algum profissional em outro momento? 

(       ) Não 
(       ) Sim. Onde?_____ Quem fez? _______Depois de quanto tempo?________________ 
Prescrição de insulina: 
 
 

 

 
  



Apêndices  115 

Apêndice I – Instrumento de avaliação do conhecimento sobre aplicação de 
insulina 

 

Antes da intervenção educativa Após a intervenção educativa 

Como realiza o transporte da insulina? 

 
 

 

Quando viaja, onde transporta os frascos de insulina? 

 
 

 

Onde guarda os frascos de insulina que estão em uso? 

 
 

 

Onde você guarda os frascos de insulina que estão lacrados? 

 
 

 

Sabe a validade do frasco de insulina após a abertura? 

 
 

 

Qual seringa utiliza para aplicação de insulina? 

 
 

 

Quantas unidades equivalem cada risco pequeno das seringas de 30 e 50 
unidades? 

 
 

 

Quantas unidades equivalem cada risco pequeno das seringas de 100 unidades? 
 
 

 

Realiza a higienização das mãos antes do preparo da insulina? 

 
 

 

Quanto tempo antes da aplicação retira os frascos de insulina da geladeira?  
 
 

 

Como realiza a homogeneização da insulina NPH? 
 
 

 

Como realiza a desinfecção da tampa emborrachada do frasco de insulina? 

 
 

 

Injeta ar no frasco antes de aspirar a insulina? 
  

Como faz para misturar as duas insulinas? 

 
 

 

No processo de mistura de insulinas, o que faz quando aspira uma dose maior do 
que a prescrita? 
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Em quais locais do corpo aplica a insulina? 

 
 

 

Quais locais do corpo indica para aplicação de insulina e como os delimita? 

 
 

 

Como organiza a aplicação? Espera quanto tempo para aplicar no mesmo ponto? 
 
 

 

Realiza a antissepsia da pele antes de aplicar a insulina? 

 
 

 

Faz prega subcutânea? Quais dedos utiliza? Sustenta a prega até a retirada da 
agulha? 

 
 

 

Mantém a agulha introduzida no tecido subcutâneo por quanto tempo após a 
aplicação da insulina? 

 
 

 

Quantas vezes reutiliza a seringa? 

  

O que faz com a seringa quando ainda vai reutilizar? 

 
 

 

No momento da reutilização adota algum cuidado? 

 
 

 

Como descarta as seringas e lancetas? 
 
 

 

Realiza o auto monitoramento da glicemia capilar no domicílio? 

 
 

 

O que faz quando no momento de aplicar insulina, observa que a glicemia está 
70 mg/dl? 

 
 

 

Sabe o significado de “Hi”? 

  

Sabe o significado de “Lo”? 

  

Sabe os sinais e sintomas de hipoglicemia? 

  

Sabe como evitar a hipoglicemia? 
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Anexo 1 – Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 



Anexos  119 

 

 

 

 

 



Anexos  120 

 

 

 

 

 

 



Anexos  121 

Anexo 2 – Aceite da Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto 
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Anexo 3 – Cartilha “Aplicação de insulina: passo a passo”  
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