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RESUMO 

 

O diabetes é uma condição crônica, caracterizado pelo excesso de glicose no 
sangue e a produção deficiente de insulina pelo pâncreas. Seu aparecimento está 
relacionado com a alteração e diminuição do hormônio proteico (insulina), que é 
produzida pelo pâncreas, órgão responsável por manter os níveis de glicose normais 
no sangue. O presente trabalho de conclusão de curso tem foco no diabetes do tipo 
1, ele é definido como insulinopênico, ou seja, deficiente absoluto de insulina, pois 
este distúrbio ocorre pela destruição das células betas pancreáticas, ou por 
processos idiopáticos. Nestes casos está relacionado a doença autoimune que 
ocorre em 10% dos pacientes imunomediada, que antigamente se classificava de 
diabetes juvenil. Sendo assim o estudo teve como objetivo orientar quanto aos locais 
de aplicação da insulina, descrever a forma da conservação e manuseio da insulina 
no domicilio, reforçar quanto a alimentação saudável, controle de peso e exercícios 
físicos, determinar horários para o uso do glicosímetro, ensinar valores de referência 
de hipoglicemia e hiperglicemia, medidos através do glicosimetro, orientar pacientes 
e familiares a importância do cuidado com os MMIIs e pele.Trata-se de uma 
pesquisa quanti-qualitativa e exploratória, os dados foram coletados e 
acompanhados através da pesquisa de campo, onde inicialmente se tinha 33 
pacientes com DMID, ao pesquisar nos prontuários da UBS, observou-se que na 
realidade são 35 referentes ao ano de 2018, os dados foram apresentados em forma 
de gráficos, analisados e interpretados de acordo com a revisão de literatura. Sendo 
utilizados para elaboração deste estudo também livros, revistas e artigos científicos 
disponíveis online. 
 
 
Palavras-chaves: Diabetes mellitus insulino dependente; Insulina; Assistência de 
Enfermagem 
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ABSTRACT 

 

Diabetes is a chronic condition, characterized by the excess blood glucose and the 
poor production of insulin by the pancreas. Its appearance is related to the alteration 
and decrease of the protein hormone (insulin), which is produced by the pancreas, 
the organ responsible for maintaining the normal glucose levels in the blood. The 
present conclusion work of course has focus on type 1 diabetes, it is defined as 
Insulinopênico, or is absolute deficient of insulin, because this disturbance occurs by 
the destruction of the pancreatic beta cells, or by idiopathic processes. In these 
cases it is related to autoimmune disease that occurs in 10% of imunomediada 
patients, who formerly classified as juvenile diabetes. Thus the study was aimed at 
orienting the places of application of insulin, describing the form of the maintenance 
and handling of the insulin in the housing, strengthening of healthy eating, weight 
control and physical exercises, determining schedules For the use of glucose, to 
teach reference values of hypoglycemia and hyperglycemia, measured through the 
glucose, to guide patients and families the importance of care with the MMIIs and 
skin. It is a qualitative and exploratory research, the data were collected and 
accompanied by field research, where initially had 33 patients with IDDM, when 
researching the records of UBS, it was observed that in reality are 35 referring to the 
Year 2018, the data were presented in the form of graphs, analyzed and interpreted 
according to the literature review. Being used for the elaboration of this study also 
books, magazines and scientific articles available online. 
 
Key words: Insulin dependent Diabetes mellitus; Insulin; Nursing care 
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1   INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica que a cada ano que passa só 

vem aumentando onde se torna um grande problema de saúde pública. 

    É uma doença metabólica que se caracteriza pelo aumento ou pela falta de 

glicose (açúcar) no sangue. Onde a glicose é a principal fonte de energia para o 

nosso organismo, mas quando em excesso pode causar complicações como: 

problemas visuais, derrame cerebral, insuficiência renal, infarto no miocárdio e 

lesões de difícil cicatrização entre outros e quando em falta causa cetoacidose 

diabética, ou seja, aumento da gordura no sangue, que quando não tratada 

adequadamente leva ao coma cetoacidótico (BRUNER E SUDDARTH, 2017).    

O diabetes mellitus insulino dependente (DMID), também chamado tipo 1, se 

caracteriza por o pâncreas não produzir insulina, é onde a pessoa vai necessitar de 

injeções diárias de insulina para se ter uma boa qualidade de vida, ela é de origem 

genética, ou seja, a pessoa já nasce com essa deficiência, é descoberta geralmente 

na infância e adolescência.  

O diabetes mellitus não insulino dependente (DMNID), também chamado tipo 

2, está relacionado ao estilo de vida que a pessoa tem levado até certa idade, e que 

acarretou nesta, a doença, ou seja, ela é adquirida.Controla- se com agentes orais 

chamados hipoglicemiantes (AOHs), ou com um controle da dieta e exercícios 

físicos mesmo já se consegue controlar, ela acomete pessoas de meia-idade e 

idosos. E o diabetes mellitus gestacional (DMG), o próprio nome já diz que é 

adquirido na gestação, pelos péssimos hábitos alimentares e sedentarismo das 

gestantes, geralmente se controla com uma alimentação adequada e exercícios.  

O DMID é a principal doença endócrina já diagnosticada na juventude, sendo 

que  89%,das células Beta das Ilhotas de Langherans já estão destruídas, e com 

isso o pâncreas não consegue absorver corretamente os alimentos, acarretando no 

acúmulo de gordura e proteína na corrente sanguínea, levando a produção de  uma 

substância chamada corpo cetônico, e quando o nível sobe e nada é feito para 

reverter isto, ocorre o coma cetoacidótico, por isso que é imprescindível a insulina 

para o nosso organismo, para se ter uma estabilidade do corpo (ISTOÉ, 2017). 

A assistência de enfermagem desempenha um papel importantíssimo nos 

níveis a atenção à saúde, tanto como agente cuidador e educador, que vai ensinar 

as formas de prevenção e tratamentos a pacientes e familiares, para que eles 
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venham a ter melhores informações qualificadas. Segundo a revista brasileira de 

enfermagem, 2006, p, 7,8: 

A enfermeira deve desenvolver atividades educativas para aumentar o nível 
de conhecimento dos pacientes e comunidade, procurar contribuir para a 
adesão do paciente ao tratamento. Assim como solicitar os exames 
determinados pelo protocolo do Ministério da saúde. Quando não existirem 
intercorrências, repete-se a medicação, realiza-se a avaliação do “Pé 
Diabético”, o controle da glicemia capilar a cada consulta, além de avaliar os 
exames solicitados. 

 

    Neste sentido a pesquisa partiu da seguinte questão: Como é realizada a 

assistência de enfermagem em pacientes insulinos - dependentes em um município 

do meio Oeste Catarinense. 

    Pois durante a pratica como acadêmica de enfermagem em saúde coletiva 

nas UBS, notou-se a importância de orientar pacientes quanto a patologia, uso 

correto de medicação, conservação da insulina. Além disso irá contribuir para uma 

resolutividade, de possíveis problemas futuros. Observou-se que há um déficit de 

conhecimento por parte do paciente, por não saberem abordar o profissional da 

saúde e com isso não conseguirem suprir as suas dúvidas sobre sua patologia, e 

desta forma não tendo um retorno esperado em seu tratamento.  

   O presente estudo teve como objetivo geral: Identificar se os pacientes 

portadores do diabetes mellitus Insulino Dependente, entendem e recebem 

orientações de enfermagem sobre a sua patologia, e uso correto de medicação e 

insulina. 

     Portanto atendendo ao tema proposto, os objetivos específicos foram orientar 

quanto aos locais de aplicação da insulina, descrever a forma da conservação e 

manuseio da insulina no domicilio, reforçar quanto a alimentação saudável, controle 

de peso e exercícios físicos, determinar horários para o uso do glicômetro, ensinar 

valores de referência de hipoglicemia e hiperglicemia, medidos através do 

glicômetro, orientar pacientes e familiares da importância do cuidado com os MMIIs 

e pele. 

Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa e exploratria, os dados foram 

coletados e acompanhados através da pesquisa de campo. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERÊNCIAL TEORICO 

 

2.1.1 Assistência de Enfermagem 

 

A assistência de enfermagem aos portadores do DM é de suma importância, 

pois a equipe terá que trabalhar uma abordagem de organização e educação a 

esses pacientes, para que venham adquirir habilidades necessárias para a 

prevenção e controle do tratamento a longo prazo, sendo essas o autocuidado e o 

auto tratamento (BRUNER E SUDDARTH, 2017). 

  Segundo American Association of Diabetes Educators (AADE, 2005), seriam 

os sete itens a serem seguido pelo diabético: “ter alimentação saudável, ser ativo, 

manter monitoramento, tomar os medicamentos, solucionar os problemas, adotar 

enfrentamento saudável e reduzir os riscos”. 

 
Entretanto, esta é uma meta de difícil alcance na medida em que a 
terapêutica deveria estar dinamicamente adequada às flutuações na 
condição física e psíquica do doente, e às possibilidades dessa pessoa 
compreender e poder seguir as medidas prescritas. Assim sendo, o 
seguimento multiprofissional sistematizado, com ênfase nas ações 
educativas passa a se constituir em um instrumento imprescindível à 
assistência ao doente crônico. Nesse contexto surge a possibilidade do 
enfermeiro organizar um processo de trabalho capaz de: l  ) caracterizar o 
perfil evolutivo do doente a partir da avaliação das suas condições físicas, 
conhecimentos e condições gerais de adaptação à doença; 2") identificar, a 
partir do perfil detectado, as necessidades de tratamento, a dependência de 
reforços específicos de multiprofissionais, bem como o tipo de instituição 
mais adequada para dar continuidade ao tratamento; 3") participar de um 
processo assistencial sistematizado, articulado e de âmbito 
multiprofissional; 4") avaliar a eficácia e eficiência do atendimento prestado 
(COSTARDIS, CHAVES 2017, p 06). 
 
 

O enfermeiro tem grande influência no processo de cuidar do paciente com 

DM, onde ele desenvolve atividades educativas, com o intuito de aumentar o 

conhecimento de paciente, família e comunidade, além de acrescentar na adesão do 

tratamento, desta forma o enfermeiro  fica mais perto e capacitado para 

desempenhar as atividades de promoção e qualidade para o grupo, e 
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perspectivamente o controle da doença que está ligado diretamente ao autocuidado 

diário e estilo de vida (MASCARENHAS, PERERA, SILVA et al 2017). 

 

O enfermeiro, enquanto profissional de saúde engajado na assistência ao 
diabético, deve programar novas práticas de cuidado capazes de promover 
a saúde dos diabéticos, onde a adesão ao tratamento e o autocuidado são 
pontos frágeis da educação em saúde e que, portanto, merecem ser 
refletidos profundamente (XAVIER, BITTAR, ATAIDE 2017 p,7). 

 

      Os diabéticos quando descobrem a sua patologia ficam ansiosos, tem medo, 

ficam na expectativa da recuperação e muitas vezes se acham incapazes de ter uma 

vida considerada normal, então é ai que entra a enfermagem para amenizar e 

prestar cuidados humanizados a esse paciente, onde ela vai ouvir, orientar, dialogar, 

compreender e entrar com a terapia de cuidados, não só ver a sua doença e sim a 

pessoa como um todo, respeitando a sua raça, etnia, religião, sexo, medos, tabus, e 

quando a assistência chega este nível, se considera uma “assistência ideal” 

(REDALYC, 2017). 

 

A assistência de enfermagem no processo de reabilitação baseia-se em 
tornar o máximo possível o indivíduo independente para realização do 
autocuidado, sempre respeitando os limites do mesmo, é importante 
orientar e treinar o paciente para possíveis situações do dia-a-dia, além de 
prepara-lo para uma vida social e familiar de qualidade. (LEITE; FARO, 
2005 apud BORGES 2017 p, 55). 

 
2.1.2 Consultas de Enfermagem 

 
   Em 2003 foi implementada a consulta de enfermagem, para os portadores 

de DM em uma abordagem psicossocial, o que é bem valido já que os profissionais 

querem que cada vez mais os pacientes tenham autonomia, mesmo tendo uma 

doença crônica (CHAVES, TEIXEIRA, SILVA 2018). 

 
O atendimento por meio de consultas de enfermagem ajuda a atingir uma 
excelência no cuidado, pois as necessidades do indivíduo são avaliadas 
continuamente. A implementação de um programa estruturado proporciona 
também a possibilidade de avaliação crítica do cuidado, facilitando os 
ajustes clínicos e a comunicação multidisciplinar (4,5). Quando associado ao 
processo educativo, as consultas de enfermagem podem incrementar o 
conhecimento do paciente sobre seu estado e, consequentemente, 
melhorar o controle glicêmico, o peso, a gerência dietética, as atividades 
físicas e o bem-estar psicológico (CURCIO, LIMA, TORRES  2017 p, 10,11). 
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Segundo o Ministério da Saúde (MS), fica delegado para a consulta de 

enfermagem a realização de glicemia, prescrição de medicamentos, educação em 

saúde, exames de membros inferiores, solicitação de exames e encaminhamento a 

consulta medica. Na primeira consulta, ela é bem diferenciada, pois envolve passos 

fundamentais da assistência, iniciando com o histórico de enfermagem (exame físico 

e entrevista), diagnostico de enfermagem (que irá identificar as necessidades 

básicas afetadas), planejamento da assistência, onde ela irá achar formas de 

amenizar o problema. Já nas consultas de retorno, devem ser incluídos a avaliação 

da adaptação do diabético a sua doença e tratamento, não basta passar 

informações do estado saúde- doença, a enfermeira deve achar formas de 

orientação diferenciadas, já que muitas das vezes, os pacientes não acetam a 

condição que estão doentes, e terão que mudar radicalmente o seu estilo de vida, 

ter cuidado com os pés, adotar medidas higiênicas rigorosas, exercícios físicos, 

dieta associado a medicação (BEZERRA, MOREIRA,THERRIEN 2017). 

 

A consulta desenvolve-se de acordo com o Processo de Enfermagem (PE), 
sendo um método de resolução de problemas organizado para ajudar o 
enfermeiro a abordar de forma lógica as situações relacionadas a 
problemas reais ou potenciais de saúde (CURCIO, LIMA, TORRES 2017, p 
12). 

 

  A consulta de enfermagem é algo privativo só da enfermagem, regulamentado 

por lei 7.498 de  25  de junho de1986, onde ela deve prestar cuidados ao indivíduo, 

família e sociedade de forma sistêmica e continua, com finalidade de diagnósticos 

precoces e promover saúde, onde muitas seguem o modelo biomédico desta forma 

não sendo diferenciada da médica, gerando assim insegurança em sua execução, 

onde o paciente vê a enfermagem como quem só cuida da prescrição de 

medicamentos e agendamento de exames, e esta visão precisa mudar, pois a 

consulta possibilita a enfermeira avaliar as necessidades terapêuticas do paciente, 

observando onde há a interferência da adesão ao tratamento, promovendo assim 

uma abordagem de interação o mais próximo da realidade, trazendo assim uma 

qualidade na consulta que são influenciadas por fatores estruturais, organizacionais 

e dificuldades pessoais, ela é importante porque oferece informações necessárias 

para o paciente se tornar independente, onde se tira dúvidas, e  oferece dicas para 

uma melhor qualidade de vida (BEZERRA, MOREIRA, THERRIEN, 2017). 
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   Como bem se expressam POZZAN et al (1994), a implantação de 
Programas educativos no Sistema de Saúde, é essencial para garantir as 
condições mínimas necessárias ao tratamento do paciente diabético e 
quanto mais cedo se desenvolvessem atitudes de autocontrole, melhor seu 
convívio com a doença. Para estes autores, a atividade de ensino aos 
pacientes seria prioritariamente atribuição de dois elementos da equipe, 
quais sejam o médico e o enfermeiro (VASCONCELOS, ADORNO, SOUSA, 
2018 p,4). 

 

2.1.3 Diabetes Mellitus 
 

O primeiro caso descoberto e constatado de diabetes foi no Egito á 1500 a.C, 

sendo que a denominação de diabetes foi usada pela primeira vez por Apolônio e 

Memphis em 250 a.C, que em grego quer dizer sifão (tubo para aspirar a água), este 

nome foi utilizado pela sintomatologia da doença que provoca sede intensa e grande 

volume de urina. O diabetes só adquire a terminologia mellitus no século 1 d. C, que 

em latim significa mel, pela sua patologia ter a urina doce (GAMA 2002, apud 

MARCELINO, CARVALHO, 2017). 

O diabetes é uma condição crônica, caracterizado pelo excesso de glicose no 

sangue e a produção deficiente de insulina pelo pâncreas. Seu aparecimento está 

relacionado com a alteração e diminuição do hormônio proteico (insulina), que é 

produzida pelo pâncreas, órgão responsável por manter os níveis de glicose normais 

no sangue (BRUNER E SUDDARTH, 2017). 

Os sintomas que levam aos possíveis diagnósticos são: muita sede (polidipsia), 

excesso de urina (poliúria), muita fome (polifagia), e emagrecimento. Outros 

sintomas são: sonolência, dores generalizadas, formigamentos e dormências, 

cansaço doloroso nas pernas, câimbras, nervosismo, indisposição para o trabalho, 

desânimo, turvação da visão, cansaço físico e mental, geralmente crianças, jovens 

acometidos por esta doença de biótipo magro (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES- S.B.D, 1999, apud SANTOS e ENUMO 2017) 

Diante da alta prevalência do diabetes a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), considera que essa doença será a sétima principal causa de morte em 2030. 

No Brasil a estimativa é de cinco milhões de pessoas sejam diabéticos, onde as 

metades não sabem o seu diagnóstico e é a quarta causa de morte nos pais, além 

de ser a segunda doença crônica mais comum da infância e adolescência. 
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Sabe-se que o viver com diabetes requer um complexo ajustamento no 
estilo de vida, o qual envolve a incorporação de práticas terapêuticas, 
alterações de padrões alimentares, realização de controle glicêmico, 
medicamentos, prática de atividades físicas, manutenção da pressão arterial 
e acompanhamento contínuo da equipe multidisciplinar de saúde, 
objetivando um viver saudável, prevenindo as possíveis complicações 
agudas e crônicas (TAVARES ET AL., 2011 APUD COSTA, COUTINHO 
2017, p 03). 

 
Ainda não se sabe ao certo, o que leva a esta enfermidade que é o diabetes 

mellitus insulino dependente, mas há hipóteses de que o estress psicológicos levam 

a destruição imunológica das células beta do pâncreas, levando a produção 

ineficiente deste hormônio, consequentemente tornando-se necessária a injeções de 

insulina. Que quando não realizado pode ocorrer a cetoacidose que significa gordura 

na corrente sanguínea, ocasionando o mau funcionamento dos rins, e se mesmo 

assim não tratada leva ao coma, e em questão de dias ou semanas a óbito (ANJOS 

1976, SANTOS, ENUMO 2017) 

 
O diabete é uma doença crônica, potencialmente invalidante, que determina 
mudanças internas nas atividades diárias da pessoa. São vivenciados 
vários sentimentos, como regressão, perda da autoestima, insegurança, 
ansiedade, negação da situação apresentada e depressão. De acordo com 
a estrutura psíquica da pessoa e seus recursos internos, ela lidará, melhor 
ou pior, com a nova situação de doença... (GRAÇA & COLS., 2000, p. 215, 
MARCELINO, CARVALHO 2017, p 13). 

 

2.1.4 Classificações 
 

 Segundo o Ministério da Saúde (2017), hoje em dia, os mais conhecidos e 
comuns são; 

v Diabetes mellitus insulino dependente; 
v Diabetes mellitus não- insulino- dependente;  
v Diabetes Mellitus Gestacional. 

   
 

2.1.5 Diabetes Mellitus Insulino Dependente 
 

O presente trabalho de conclusão de curso tem foco no diabetes do tipo 1, ele 

é definido como insulinopênico, ou seja deficiente absoluto de insulina, pois este 

distúrbio ocorre pela destruição das células betas pancreáticas, ou por processos 

idiopáticos. Nestes casos está relacionado a doença autoimune que ocorre em 10% 

dos pacientes imunomediada, que antigamente se classificava de diabetes juvenil.” 
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Devem ser vigiados nesses pacientes: hipoglicemia, hiperglicemia, cetose, isquemia 

coronariana, arritmia, piora de uma retinopatia proliferativa e lesões nos membros 

inferiores” (MINISTERIO DA SAÚDE, 2017). 

Nestes casos é muito importante a mudança na qualidade de vida (QDV), pois o 

doente terá que adotar um conjunto de tarefas, que serão executadas diariamente: 

ü Tomar as injeções de insulina na dosagem correta e momento 
apropriado, para que mantenham os níveis de glicose normais sem 
fazer oscilação; 

ü Realizar refeições saudáveis, de modo que venha manter o seu peso 
adequado, amenizando os danos da sua patologia; 

ü Ser adepto de exercícios físicos, e sempre estar se hidratando pois 
isso ajuda no seu quadro de DM. (SHILLITOE (1994) apud RIBEIRO, 
MENESES, MENESES 2017). 
 

A insulina foi descoberta no ano de 1921, onde foi um grande avanço na 

terapêutica, pois veio aumentar a esperança e qualidade de vida dos pacientes. A 

insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que controla o nível de glicose no 

sangue e regula a produção e o armazenamento de glicose. A mesma é a base do 

tratamento no DMID. Pois este fármaco se tornou um salvador de vidas (ANTUNES, 

2017).  

     Durante a noite onde há os períodos de jejum, o pâncreas libera uma 

pequena quantidade de insulina que seria a insulina basal, com isso inibindo a 

degradação da glicose armazenada, que seriam os da proteínas e lipídios. 

      O hormônio pancreático que se denomina de glucagon, só é liberado quando 

ocorre a hipoglicemia, dessa forma o fígado libera a glicose armazenada, por isso a 

importância da insulina e glucagon estarem em sintonia. (BRUNER E SUDDARTH, 2017). 

.  
Quanto ao modo de ação da insulina, também temos assistido a progressos 
importantes: nos anos 30 foram desenvolvidos os primeiros preparados de longa 
ação através da adição de zinco e protamina, permitindo prolongar a sua duração de 
ação e reduzir o número de injeções necessárias, tornando populares os esquemas 
terapêuticos com 1 só injeção diária, sem a utilização da insulina regular. Pelos anos 
50, quando a protamina neutral de Hagedon (NPH) e a insulina zinco (Lenta) foram 
introduzidas, os regimes terapêuticos mais utilizados mundialmente passaram a ser 
os de 2 ou mais injeções diárias, utilizando a NPH e a insulina regular. Mais tarde, em 
meados da década de 90, surgem os análogos de insulina (primeiro são 
comercializados os análogos de ação rápida e a partir do ano 2000 surgem no 
mercado os análogos lentos), caracterizados por apresentarem um perfil de ação 
muito mais próximo da insulina endógena, possibilitando uma maior flexibilização dos 

regimes de tratamento com insulina, tornando menor o risco de hipoglicemia e 
melhorando o controlo metabólico do doente (CAMPOS 2017, p 03). 
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 2.1.6 Tipos De Insulina 
 
.  

2.1.6.1 Insulinas Regular  

 

     A primeira insulina usada no portador do DMID, foi a insulina regular, onde o 

paciente tinha que aplica múltiplas doses, mas com passar dos anos e muitas 

pesquisas e com adventos das insulinas de ações intermediarias ou prolongadas, os 

pacientes passaram a tomar uma ou duas injeções diárias o que foi um grande 

avanço. A duração da insulina regular ou insulina humana solúvel tem seu início da 

ação entre 30 a 60 minutos, com pico entre 2 a 4 horas e seu termino estimado entre 

6 a 10 horas. Ela é muito utilizada em quadro de cetoacidose diabética, e nas pré- 

refeições, para reduzir o pico de glicemia pó- pandial (PIRES, CHACRA 2018). 

 

2.1.6.2 Análogos De Insulina De Ação Rápida 

 

 Os análogos da insulina de ação rápida são a LISPRO e a ASPARTE, que 

tem início de 5 a 15 minutos com pico entre 1 a 2 horas, e seu termino estimado 

entre 4 a 6 horas. Esta insulina quando compara a insulina de ação regular, ela é 

bem mais potente, pois geralmente ela é utilizada em bombas de infusão continua 

subcutâneo, onde é realizada antes das refeições em esquema basal/bólus, e 

também quando há picos de hiperglicemia esporádicos, já que é raro acontecer.Com 

está insulina há a necessidade de doses adicionais no período da tarde, para 

compensar a hiperglicemia gerado pelo lanche. Um novo análogo de ação rápida 

está sendo desenvolvido no mercado, mas ainda não está disponível que é a 

GLULISINA, este farmacológico tem ações similares a da insulina LISPRO e 

ASPARTE (PIRES, CHACRA 2018). 

 

2.1.6.3 Insulina de Ação Intermediaria 

 

     A insulina lenta e a NPH representam esta categoria, pois sua ação tem 

início entre 1 a 2 horas, com pico de 4 a 8 horas e termino entre 12 a 20 horas. 

Onde são utilizadas duas ou mais aplicações diárias, elas podem ser misturadas na 

mesma seringa com a insulina regular para facilitar a adesão da insulinoterapia, 



19 
 

principalmente em crianças que estão iniciando a fase da pré-escola, mas é 

importante expor que pelo excesso de zinco na insulina lenta, este procedimento 

pode prolongar o efeito da insulina regular (PIRES, CHACRA 2018). 

 

2.1.6.4 Análogo De Insulina Basal 

 

   Os análogos que representam este grupo são a, GLARGINA e DETEMIR, 

denominados de longa duração ou basais, em sua farmacologia elas são mais 

previsíveis e poucos pronunciados em seus picos, quando comparadas as insulinas 

NPH e LENTA, pois o seu início é de 1 a 2 horas com pico entre 4 a 6 horas e 

termino de 20 a 24 horas. A glargina tem o ph levemente ácido, ou seja, não pode 

ser misturada com outras insulinas na mesma seringa, para os portadores de DMID, 

ela deve ser administrada pela manhã, antes do café e antes do jantar, para evitar 

episódios de hipoglicemia noturnos. Como efeito colateral por ela ser acida algumas 

pessoas podem ter queixas de queimação no local da aplicação (PIRES, CHACRA 

2018). 

 

 

2.1.6.5 Insulinas Inalável 

 

Esta é a própria insulina humana disponível em pó, para uso inalável, e ela tem 

eficaz em paciente adultos diabéticos do tipo 1 e 2. Ela está disponível em blisters 

de 1 a 3 mg, cada miligrama equivale a 3U e os 3 miligramas equivale a 8U, de 

insulina regular quando usado por via subcutânea. Quando a inalável é comparada a 

regular o seu pico de ação é mais rápida do que os análogos de ação rápida. Mas 

em outubro 2007, ela foi retirada do mercado nacional, até onde se sabe foi por 

motivos econômicos (PIRES, CHACRA 2018). 
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TABELA 1: Tipos de insulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: (COSTA, A A; ALMEIDA NETO, J.S.1998) 

 

Em relação ao armazenamento e conservação da insulina: 

As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 8°C, 
após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente para 
minimizar dor no local da injeção, entre 15°C e 30°C, ou também em 
refrigeração, entre 2°C a 8°C, não congelar a insulina, após um mês do 
início do uso, a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora 
da geladeira. Por isso, é importante anotar a data de abertura no frasco e 
observar antes da aplicação, descartando o frasco em caso de 
anormalidades (LIMA, 2017, p 30). 

Apesar de serem descartáveis, as seringas com agulhas acopladas podem 
ser reutilizadas pela própria pessoa, desde que a agulha e a capa protetora 
não tenham sido contaminadas, mas deve ser trocada quando a agulha 
começar a causar desconforto durante a aplicação considera-se adequada 
a reutilização por até oito aplicações, sempre pela mesma pessoa. A 
seringa e a agulha em uso podem ser mantidas em temperatura ambiente, 
não se recomenda higienização da agulha com álcool (LIMA, 2017, p 31). 

Ao preparar a medicação, é indispensável que se faça a higiene das mãos, 

com água e sabão, para evitar contaminação da insulina, deve-se rolar o frasco 

delicadamente entre as mãos para misturá-las, e antes de aspirar o conteúdo, ficar 

atento se há combinação de dois tipos de medicamento, e se houver aspirar primeiro 

a de ação curta (regular), para que o frasco não se contamine com a insulina de 

ação intermediaria (NPH), se faz a assepsia com algodão e álcool, delimita o local a 

ser aplicada, pinça com os dedos e introduz a agulha de 12,7mm x 0.33mm, 8 

mmx0.30mm„ 13mm x 0.5mm e 13 mm x 0.30 mm. Quanto menor o comprimento e 

diâmetro da agulha, menor a dor durante a aplicação, com ângulo de 90 graus, ao 

Ação  Tipo de 
insulina  

Início  Pico  Duração  

Rápida  

Ultra-rápida  

Regular ou 
cristalina  

30-60 min  2-4 h  6-7 h  

LISPRO  1-5 min  1/2-2,5 h  3-4 h  

Intermediária  NPH  1-3 h  8-12 h  20-24 h  

Lenta  1-3 h  8-12 h  20-24 h  

Lenta  Ultra-lenta  4-6 h  12-16 h  24-36 
h  
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introduzir a medicação, não se deve massagear o local, se deve descartar a seringa 

e agulha acoplada em um recipiente de perfuro cortante (LIMA, 2017). 

Estima-se que o desconforto psicossocial gerado possua impacto negativo 
sobre a capacidade do paciente de iniciar e manter as recomendações 
básicas de automonitorização. Com isso, por maiores que sejam os 
esforços empregados pelos profissionais de saúde, os aspectos do 
comprometimento da qualidade de vida do paciente podem dificultar 
importantes evoluções no atendimento ambulatorial, com menor adesão ao 
tratamento, piora do controle glicêmico e maior número de complicações a 
longo prazo. Para muitos pacientes, a constante necessidade de 
automonitorização, aplicações diárias de insulina, podem se mostrar 
extremamente desconfortáveis, frustrantes e preocupantes, levando muitas 
vezes a omissões de doses de insulina, com maior incidência de 
complicações agudas graves (MAIA, ARAÚJO 2017, p 06). 
 
 

Deve-se ficar atento quanto as complicações que o paciente posa a vir a 

apresentar, sendo ele próprio que faz a técnica da aplicação da insulina, os mais 

aparente são: hematomas, nódulos endurecido, equimose, ardência, alergia 

insulínica, lipodistrofia insulínica:(é a formação de uma camada de gordura, a qual 

diminui a absorção da insulina), lipohipertrofia:(são lesões fibrosas vasculares, 

localizado no tecido adiposo subcutâneo), e reações cutâneas (CAMATA 2017). 

É importante ressaltar que se deve fazer rodízios da aplicação, para evitar e 

prevenir as complicações já citados anteriormente, sendo que os locais mais 

indicados são: -Braço: face anterior e posterior: -Abdômen: respeitando os 3 cm de 

distância do umbigo: -Coxa: face anterior: -Glúteo: face superior (COSTA, ALMEIDA 

NETO APUD SOUZA, ZANETTI 2017). 

Nota-se que familiares e amigos, influenciam e muito no controle da doença, 

fazendo com que os portadores sigam à risca o tratamento. Pois quando ele tem o 

apoio, realizam melhor o autocuidado e a automedicação. Precisa ficar bem claro os 

sinais de hipoglicemia e hiperglicemia para pacientes e familiares. Podem ser 

citados como sintomas de hipoglicemia: visão dupla, boceja mento, tremores finos 

ou grosseiro de extremidades, sensação de fraqueza, dificuldade para raciocinar, 

fome aguda, sonolência, sudorese exagerada, confusão, perda total da consciência, 

cansaço muito grande e coma. E no caso de hiperglicemia: cansaço físico e mental, 

nervosismo, formigamento e dormência, polidipdia, polifagia, poliúria, dores 

generalizadas nas pernas, câimbras, emagrecimento, turvação da visão. Lembrando 
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que é uma doença crônica que a médio e longo prazo traz consequência como 

retinopatia diabética (GÓES, VIEIRA, DEL RAIO, 2017). 

 

2.1.6 Diabetes Mellitus não Insulino Dependente 
  

Neste caso está relacionado a graus variados de resistência a insulina e sua 

secreção, atualmente ela é chamada de “síndrome plurimetabólica”, que acomete 

90% dos pacientes. 

Denomina-se resistência à insulina o estado no qual ocorre menor 
captação de glicose por tecidos periféricos (especialmente muscular e 
hepático), em resposta à ação da insulina. As demais ações do hormônio 
estão mantidas ou mesmo acentuadas. Em resposta a essa resistência 
tecidual há uma elevação compensatória da concentração plasmática de 
insulina com o objetivo de manter a glicemia dentro dos valores normais. 
A homeostase glicêmica é atingida às custas de hiperinsulinêmica. 
(Paulino, I; Bedin, L e Paulino, L. (2009, p. 305), apud SEBIM, THEMÓTEO, 

PIANNA ET AL 2017 p,50).  

 

O seu controle consiste em ter uma alimentação saudável, uso de 

medicamentos orais ou injetáveis, mas na maioria das vezes não se faz uso de 

insulina. Hoje em dia há muitos medicamentos disponíveis para tratamento, mas o 

problema está na aceitação do paciente, querer mudar o seu estilo de vida e hábitos 

alimentares (FERREIRA, CAMPOS, 2017). 

 

2.1.7 Diabetes Mellitus Gestacional 
 

 
O diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido pela sua intolerância à 

glicose, resultando em hiperglicemia de gravidade variável, com início ou diagnostico 

durante a gravidez, que se manifesta nos primeiros 2 e 3 trimestres de gestação, e 

sua incidência está estimada em torno de 3% a 8% de gestantes, que se encontram 

em um quadro chamado hiperinsulinêmico, que é caracterizado pela sensibilidade á 

insulina, e tudo é explicado pela presença dos hormônios diabetogênicos, 

progesterona, cortisol, prolactina e o hormônio lactogenico placentário, que são 

produzidos durante a gestação. Então se entra com monitoramento de glicemia 

capilar, varia vezes ao dia, e se recomenda um controle da dieta, peso, exercícios 

físicos e evitando excessos de doces. E em relação ao tratamento a enfermeira vai 
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analisar o estado que está o diabetes e aí prescrever insulina ou agentes orais 

hipoglicemiantes. A importância de se realizar um pré-natal corretamente evita: 

O comprometimento fetal decorre primordialmente da hiperglicemia 
materna, que por difusão facilitada chega ao feto. A hiperglicemia fetal, por 
sua vez, estimula a produção exagerada de insulina que interfere na 
homeostase fetal, desencadeando: macrossomia, fetos grandes para idade 
gestacional (GIG), aumento das taxas de cesárea, traumas de canal de 
parto e distocia de ombro, hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia e 
policitemia fetais, distúrbios respiratórios neonatais e óbito fetal intrauterino 
(MARGANHA, VANNI, BERNALDINI et al 2017 p 03). 

 

2.2 METODOLOGIA 
 

2.2.1 Tipo de Pesquisa 

 
      Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa e exploratória, os dados foram 

coletados e acompanhados através da pesquisa de campo. 

A pesquisa qualitativa se dá a importância fundamental aos depoimentos dos 

atores sociais envolvidos, aos discursos e aos significados transmitidos por eles. 

Nesse sentido, esse tipo de pesquisa preza pela descrição detalhada dos 

fenômenos e dos elementos que o envolvem (MINAYO,2001). 

   Pesquisa Exploratória proporciona maior familiaridade com o problema 

(explicitá-lo). Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas      

experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso (GIL, 2008).  

Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe (Uniarp), sob o número CAAE: 80321317.4.0000.5593. 

 

2.2.2 Populações/Amostras 

 

A pesquisa foi realizada em uma cidade do meio oeste catarinense, onde tem 

9856 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis) habitantes, onde inicialmente tinha 33 

pacientes com DMID, ao pesquisar nos prontuários da UBS, observou-se que na 

realidade são 35 referentes ao ano de 2018, que foi buscada pela pesquisadora, 

facilitando assim para que este estudo fosse concluído. 
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2.2.3 Instrumento Da Pesquisa 

 

Com aplicação de questionário semiestruturado com perguntas abertas e 

fechadas aos clientes identificados pelos prontuários, a respeito do conhecimento do 

cliente insulino dependente sobre a assistência de enfermagem. A pesquisadora foi 

direto com o cliente entregando em mãos o questionário, aguardando o término para 

o recolhimento do mesmo, durante a realização da pesquisa foi realizada 

orientações de enfermagem e esclarecendo dúvidas dos entrevistados, e em 

seguida, foi entregue uma cartilha explicativa que foi elaborada pela acadêmica 

durante a realização da pesquisa. Foi aplicada nos dias 10| 01|2018 a 15|02|2018 

 

2.3 ANALISE DOS RESULTADOS 
 

    Esse capítulo tem por objetivo detalhar e organizar os dados coletados no 

transcorrer da pesquisa. A fim de responder ao objetivo proposto, separam-se os 

resultados em gráficos. Na primeira parte, temos os gráficos referentes ao 

questionário aplicado aos pacientes diabéticos insulinos- dependentes. Para a coleta 

de dados foram comparados entre: Idade, Sexo, Há quanto tempo faz uso da 

insulina, Quantas vezes ao dia, Como você armazena a insulina, Em que local 

costuma aplicar a insulina cotidianamente, Você sabe os valores de referência da 

hipoglicemia e da hiperglicemia medidos através do aparelho glicosímetro, É adepto 

de dieta equilibrada, exercícios físicos e de outros hipoglicemiantes orais, Faz uso 

de outras medicações além da insulina, Como costuma preparar a insulina, para a 

aplicação, Ao realizar a medicação, você costuma reutilizar as agulhas e seringas, 

Onde costuma fazer o descarte dos itens usados. 

Com relação à primeira pergunta trata-se da idade dos participantes da pesquisa, 

conforme dados do gráfico abaixo: 
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Grafico 1: IDADE 

 

Fonte:(RIBEIRO,2018). 

 

    Como pode se observar no gráfico 1, o que se destaca é o fator idade dos 

entrevistados, os participantes da pesquisa estão entre a faixa etária de 0 a 12 anos 

com percentual de 8%, 13 a 25 com 9%,26 a 45 com 9%, 46 a 55 com 20% e 

também destacamos o percentual de 54% para participantes com idade acima de 56 

anos. 

 

 

 A saúde e o bem-estar das pessoas com mais idade, estão relacionados 

intimamente à autonomia e independência que ele possui. Devemos, pois, 

ressaltar que essas transformações necessitam de um cuidado que 

envolva os aspectos biopsicossociais, não apenas o físico dessa pessoa, 

para se evitar que as doenças se instalem (MOURA; CAMARGOS, 2005 

apud LIMA, LIMA, RIBEIRO 2018 p, 346). 

 

   Segundo OMS, se considera idoso indivíduos acima dos 60 anos, e o motivo 

de estarem vivendo mais se justifica pelo grande avanço da medicina, urbanização 

adequada nas cidades, alimentação e uma boa higiene nestes ambientes, e acima 

de tudo o suporte da rede familiar.  

8%

9%

9%

20%

54%

0 á 12

13 á 25

26 á 45

46 á 55

 56 para mais
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Mesmo o Brasil, sendo uns dos países menos desenvolvido aumentou e 

muito a expectativa de vida dos idosos, e isso se deve ao avanço tecnológico nas 

vacinas, uso de antibióticos, quimioterápicos a queda da natalidade. E com isso a 

saúde tem investido mais nesta população, sendo que os mesmos já se aproximam 

dos 60 anos (FARO, 2018). 

 

 

Gráfico 2: SEXO 

 

Fonte:(RIBEIRO,2018). 

 

Analisando as respostas apresentadas no gráfico 2, notou-se a 

predominância do sexo feminino com 91% que representa 32 mulheres, e 9% do 

sexo masculino que representa 3 homens. 

        Este número exorbitante significa que as mulheres procuram bem mais o 

serviço de saúde, fumam e bebem menos, fazem mais exames, cuidam da 

alimentação e realizam exercícios físicos. Estão sempre atentas as mudanças do 

corpo e da mente, e é por este motivo a predominância do sexo feminino do que a 

masculina. Onde para eles o cuidado da saúde não é uma pratica masculina e sim 

feminina, é algo que vem sendo passado de geração para geração, onde o homem é 

visto como o forte, viril e que nunca fica doente, e é onde a saúde pública peca, pois 

é bem pouco divulgado a saúde do homem e com isso só aumenta o preconceito e 

91%

9%

FEMININO

MASCULINO
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as mortes pela ignorância e falta de interesse dos mesmos (GOMES, 

NASCIMENTO, ARAÚJO 2018). 

 

A resistência masculina às políticas de saúde deve-se, sobretudo, à posição 
que ocupam na hierarquia de gênero sendo, antes, uma estratégia para a 
não equiparação às mulheres (CARRATA apud KNAUTH; COUTO, 
FIGUEIREDO, 2018 p, 2619). 

 

 

Gráfico 3: HÁ QUANTO TEMPO FAZ USO DA INSULINA? 

  

 

Fonte:(RIBEIRO,2018). 

 

No gráfico 3 apresentamos os dados referente há quanto tempo que faz uso 

de insulina sendo que:1 a 2 anos com 6%, em seguida vem a 5 anos com14%, a 10 

anos 23% e acima disso ou mais com 57%. 

 

Por ser uma doença de múltiplos fatores, está ligado diretamente a 

imunidade, fatores ambientais, genéticos e estilo de vida, isso determina quando a 

doença vai se manifestar, se na infância ou na vida adulta (RIBEIRO 2018). 
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Gráfico 4: QUANTAS VEZES AO DIA, FAZ USO DE INSULINA? 

 

Fonte:(RIBEIRO,2018). 

 

Ao analisar o gráfico 4, está sendo esplanada quantas vezes ao dia, faz uso 

de insulina, e suas respostas foram as seguintes:1 vez ao dia com 6%, 2 vezes ao 

dia com 28%, 3 vezes ao dia com 43% e acima desse valor com 23%. 

 

De fato as injeções de insulina se fazem necessárias para o portador de 

DMID, mas além da insulina, deve-se ficar atento a alimentação que o paciente vier 

a ingerir, pois quanto mais cuidar, menos se terá a oscilação da glicose e 

consequentemente das medicações injetáveis (RIBEIRO 2018). 

 

A adesão é um processo colaborativo que facilita a aceitação e a integração 
de determinado regime terapêutico no cotidiano das pessoas em 
tratamento, pressupondo sua participação nas decisões sobre o mesmo.7 A 
falta de adesão dos diabéticos ao tratamento acarreta no aumento da 
morbimortalidade, e aumento das injeções diárias de insulina (TREVIZAN, 

BUENO, KOPPITKE, 2018 p,12). 
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Gráfico 5: COMO ARMAZENA A INSULINA? 

 

Fonte:(RIBEIRO,2018). 

 

Ao analisar o gráfico 5, está sendo apresentado os dados de como armazena 

a insulina, e o percentual ficou desta forma: no congelador com 14%, na porta da 

geladeira com 57%, nas grades da geladeira com 29%, no frízer 0%, no isopor com 

14% e em outros lugares com 0%. 

Sendo que só 29% sabe o local correto de armazenar a insulina, e 79% 

armazena de forma incorreta, o que é um grande problema de saúde pública. Sendo 

que: 

 

Os frascos fechados de insulina, devem ficar armazenados em geladeira, 
entre 2º a 8ºC, fora da embalagem térmica ou de isopor (usada no 
transporte), nunca deve ser congelado porque perde suas propriedades de 
tratamento caso isso ocorra deverá ser desprezado, não deve ser 
armazenado na porta da geladeira onde, ocorre maior variação na 
temperatura. 
O melhor local da geladeira para armazenar a insulina é o mais longe 
possível do congelador ou das placas de resfriamento, pode ser 
armazenada na gaveta dos legumes ou na primeira prateleira mais próxima 
desta. A insulina que estiver em uso não necessita ficar em geladeira, ela 
pode ser mantida em temperatura ambiente, entre 15º e 30ºC, também 
poderá ser mantido na geladeira (2 a 8 graus) neste caso o frasco deverá 
ser retirado da geladeira de 10 a 20 minutos, antes da aplicação, para 
garantir um melhor conforto reduzindo irritação no local. Insulina gelada 
causa dor aos pacientes. (BOFFO, 2018 p,2). 
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Gráfico 6: EM QUE LOCAL COSTUMA APLICAR A INSULINA 
COTIDIANAMENTE? 

 

 

Fonte:(RIBEIRO,2018). 

   

 Observamos que no gráfico 6, o que está sendo elencado é em que local 

costuma aplicar a insulina cotidianamente, e o percentual ficou desta forma: na coxa 

com 9% que corresponde a 3 participantes, no abdômen com 77% que corresponde 

a 27 participantes, nos braços com 14% que corresponde a 5 participantes, nas 

nádegas ou se costuma fazer rodízios dos locais com 0%, ou seja, ninguém tem 

costume de fazer. 

Observa-se, que ninguém faz rodízios de sítios para a aplicação da insulina, o 

que só aumenta as possíveis lipodistrofias, onde não haverá uma absorção de 

100%. 

 Autores que investigaram a prevalência de complicações da pele 
encontraram um percentual de 52% de lipohipertrofia, o que pode estar 
relacionado à falta de rodízio dos sítios de aplicação pelos pesquisados 
(ALENCAR, SILVA, DEMASCENO et al, 2018, p,7). 
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Gráfico 7: VOÇÊ SABE OS VALORES DE REFERENCIA DA HIPOGLICEMIA 
“baixa’’ E DA HIPERGLICEMIA “alta’’, MADIDOS ATRAVEZ DO APARELHO 

GLICOSIMETRO? 

 

Fonte:(RIBEIRO,2018). 

 

      No gráfico 7, quando questionados se sabiam os valores de referência da 

hipoglicemia e da hiperglicemia medidos através do aparelho glicosímetro, a 

resposta foi a seguinte: sim com 71%, que corresponde a 25 participantes da 

pesquisa, descreveram que o valores ficam entre 64 para hipoglicemia e 400 para 

hiperglicemia, e com 29%,que corresponde a 10 participantes referiram que não 

tinham nem noção, e que eles as diferenciavam com sintomas como: dor de cabeça 

ela estava alta e tontura baixa, segundo informações colhidas( SIC). 

 

 Quando a glicose do paciente está abaixo de 10 mg/dl (miligrama de 
glicose/decilitro de sangue), aparece no visor do aparelho uma mensagem 
LO (abreviatura da palavra em inglês low, traduzindo significa baixo), 
quando a glicose está acima de 600 mg/dl, aparece uma mensagem de HI 
(abreviatura da palavra em inglês high, traduzindo significa alto). 
(MACIEL,2018 p,144). 

 

        Segundo “Food and Drug Administration (FDA) ”, descreve que os resultados 
de glicose medidos através do aparelho portátil ficam entre,30 mg/dl para 
hipoglicemia, e 400 mg/dl para hiperglicemia (ARAÚJO, SOUZA, NASCIMENTO 
2018). 
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Gráfico 8: É ADEPTO DE DIETA EQUILIBRADA, EXERCICIOS FÍSICOS E DE 
OUTROS HIPOGLICEMIANTES ORAIS? 

 

Fonte:(RIBEIRO,2018). 

 

     Referente ao gráfico 8, no qual se buscou informações sobre se é adepto de 

dieta equilibrada associada há exercícios físicos, a porcentagem foi a seguinte: 17% 

sim, 83% não e 0% as vezes. 

 Observa-se que mais de 80%, dos participantes não tem hábito de realizar 

exercícios físicos associado a alimentação saudável, o que no quadro deles só 

complica a sua estabilidade. 

 

A prática regular de atividade física e alimentação saudável, pode produzir 
importantes benefícios a curto, médio e longo prazo: melhora do perfil 
lipídico diminui a concentração de triglicerídeos, aumenta de HDL e diminui 
de LDL – reduzindo o risco de aterosclerose (MERCURI E 
COLABORADORES 2001, apud ARRANTES, SANTOS, NAVARRO et al, p 
26). 
 

         A enfermagem tem um papel indispensável nesta hora, que é onde o diabético 

não sabe os benefícios de uma dieta equilibrada, associada exercícios físico e 

medicação.   

Onde ele terá que fazer disso um estilo de vida, para evitar as possíveis 

lesões em membros e futuramente a amputação e cegueira, e se ele seguir à risca, 

terá sua expectativa de vida aumentada (SALES, 2018). 
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Gráfico 9: FAZ USO DE OUTRAS MEDICAÇÕES ALÉM DA INSULINA? 

 

Fonte:(RIBEIRO,2018). 

 

    Analisando o gráfico 9, onde foi questionado se faz uso de outras 

medicações além da insulina, a porcentagem foi a seguinte: 57% sim que equivale a 

20 participantes, onde fazem uso da medicação ATENOLOL, LOSARNA E 

HIDROCLOROTIAZIDA, e 43% não, que equivale a 15 participantes. 

     Nota-se que mais da metade dos pesquisados, fazem uso de outras 

medicações além da insulina, o que significa que os pacientes não seguem o plano 

de atividades físicas, controle alimentar e a terapêutica medicamentosa, e que juntos 

vão interferir no seu dia-dia, predispondo-os a novas doenças, como por exemplo a 

hipertensão (PÉRES, SANTOS, ZANETTI et al 2018) 

 

Gutierrez e Higuchi14, em nosso meio, aceitam três hipóteses para explicar 
o que chamam de eventual efeito causal do diabetes quanto à doença 
cardíaca: 1) microangiopatia; 2) ação direta sobre a fibra cardíaca, dos 
distúrbios metabólicos provocados pela hiperglicemia, entre outros fatores; 
3) alterações da matriz extracelular, provocadas pelo maior grau de 
glicosilação de seus componentes, com consequente mudanças da 
estrutura muscular (BRAGA, FILHO, PADOVANI et al, p 03, 2018) 
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Gráfico 10: COMO COSTUMA PREPARAR A INSULINA? 

 

Fonte:(RIBEIRO,2018). 

 

No gráfico 10, quando questionados de como costumam preparar a insulina, a 

resposta foi a seguinte: 7 participantes relataram que lavam as mãos, usam álcool e 

algodão para a assepsia e usam luva, o que na porcentagem deu 20%, 10 

participantes relataram que só lavam as mãos e aplicam a insula, o que na 

porcentagem deu 29% e 18 participantes relataram que não lavam as mãos, pegam 

e aplicam a medicação sem higiene alguma, o que na porcentagem deu 51%. 

Nota-se que 80%, dos pesquisados, não fazem a prática correta para realizar 

a medicação, que seria a seguinte; 

Lavar as mãos, higienizar o local com um algodão embebido em álcool, 
fazer a prega e introduzir a agulha na pele no local escolhido em um ângulo 
de 90º, aspirar para ver se não tem sangue e após apertar o êmbolo 
lentamente até acabar a insulina presente na seringa. (SIMÕES 2018, p11). 

 

      De acordo com MS, os 11 passos a serem seguidos para uma boa higienização 
simples das mãos com agua e sabão, são os seguintes: 

1- Abril a torneira sem encostar na pia; 
2- Aplicar na palma mão, uma quantidade adequada de sabonete líquido, onde 

seja o suficiente para cobrir ambas;  
3- Ensaboar as palmas das mãos, esfregando as entre si; 
4- Em seguida, esfregar a palma da mão direita contra o dorso da esquerda, e 

vice-versa; 

20%

29%

51%

lava a mão, usa alcool e algodão
para a assepsia e luva

só lava a mão a aplica insulina

não lava a mão, pegam e aplicam
a medicação
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5- Entrelaçar os dedos, entre os espaços interdigitais; 
6- Esfregar o dorso dos dedos de uma mão, com a mão oposta, segurando os 

dedos fazendo movimentos de vai e vem, e vice-versa; 
7- Esfregar o polegar direito com o auxílio da mão esquerda, fazendo 

movimentos circulares e vive versa; 
8- Esfregar as polpas digitais e unhas direitas contra a palma da mão esquerda, 

em forma de concha, e vice-versa; 
9- Esfregar o punho direito com o auxílio da mão esquerda, também em 

movimentos circulares e vice-versa; 
10- Enxaguar as mãos, de forma que sai todo o sabonete, sem ter contato direto 

da mão ensaboada com a torneira, e vice-versa; 
11- Secar as mãos com papel toalha, iniciando pela mão, e seguindo para o 

punho e vice-versa. E fechar a torneira com o auxílio do papel toalha, para 
não correr risco de contaminar as mãos limpas (BRASIL 2018). 
 
 

Gráfico 11: AO REALIZAR A MEDICAÇÃO, VOCE COSTUMA REUTILIZAR AS 
SERINGAS E AGULHAS? 

 

Fonte:(RIBEIRO,2018). 

 

No gráfico 11, quando questionados se ao realizar a medicação, você 

costuma reutilizar as seringas e agulhas, as respostas foram assustadoras, pois 

86% dos participantes reutilizam os dois o que equivale a 30 participantes, 14% só 

reutilizam as seringas o que equivale a 5 pessoas, e 0% relataram que nunca 

utilizam só a agulha ou só a seringa. 
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    É importante ressaltar que na embalagem original da seringa, está a 

recomendação de uso único, pois os fabricantes garantem a esterilidade somente na 

primeira aplicação, sendo que reutilização pode transmitir agentes infecciosos ao 

portador de diabetes. Esta foi a exigência da vigilância sanitária de medicamentos 

(DIMED), que está disponível na portaria nº 3 de 07 de fevereiro de 1986. 

(TEIXEIRA, ZANETTI, RIBEIRO 2018). 

 

Há referências de que a opção em reutilizar seringas descartáveis é 
influenciada pela dificuldade econômica do usuário em comprá-las e/ou pelo 
número de seringas distribuídas gratuitamente, por órgãos competentes, ser 
insuficiente às necessidades de aplicações diárias de insulina (Stacciarini, 
Pace, Iwamoto 2018 p,35). 

 

     De acordo com MS, ele admite o uso de seringas e agulhas por até oito 

aplicações, mas é claro que isso só pode acontecer quando o diabético tiver boas 

condições de higiene, não apresentar feridas nas mãos e no local onde irá aplicar, e 

ter acuidade visual. E tudo isso só pode acontecer com instrução da enfermagem, 

onde irá orienta-lo, sobre os riscos dessas práticas, sendo que é um risco real de 

infecção. Onde os usuários deverão saber que a reutilização de agulhas, pode 

oferecer riscos como; a ponta quebrar e ficar na pele, a lubrificação da agulha é 

removida a cada aplicação, e com isso se torna mais dolorosa, o local que pode vir a 

sangrar causando os famosos hematomas, e com isso levando ao extravasamento 

da insulina, e é muito importante saber que  a insulina que fica na agulha cristaliza, e 

com isso bloqueando o fluido para a próxima aplicação, que não terá um 

aproveitamento de 100%, e  agulha pode ficar com a ponta em forma de gancho 

causando micro traumas. Mediante a essas instruções o paciente pode sim fazer a 

reutilização de seringas e agulhas a domicilio (STACCIARINI, PACE, IWAMOTO 

2018). 
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Gráfico 12: ONDE COSTUMA FAZER O DESCARTE DOS ITENS USADOS? 

 

Fonte:(RIBEIRO,2018). 

 

Já no gráfico 12, quando questionados, onde costumam fazer o descarte dos itens 

usados, as respostas foram unânimes, pois 100% relataram que descartam os itens 

usados no lixo comum, o que equivale aos 35 participantes desta pesquisa. 

    As pessoas estão acostumadas a desprezar seringas e agulhas no lixo domiciliar, 

e com isso gerar um grande problema de saúde ao trabalhador que irá recolher este 

lixo, pois entrarão em contato direto com o mesmo.          

  E isso só acontece por que estes podem desprezar onde e como quiserem. 

Mas existe um caminho para solucionar este problema, é usar a educação e o bom- 

senso aliado a treinamento continuo por parte dos profissionais da saúde. E o 

enfermeiro deve realizar visita domiciliar, capacitação onde irá instruir os diabéticos, 

sobre a forma correta para o descarte de seringas e agulhas, que é no perfuro 

cortante (SOUZA, 2018). 

 

 

 

 

 

100%

lixo comum
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3 CONCLUSÃO 

 

      Diante dos resultados, observou-se a carência de informação dos pacientes 

sobre a sua própria patologia, o que para eles só dificulta ainda mais o seu quadro 

de doença. A participação do paciente é fundamental na relação terapêutica, sendo 

que o relato dos profissionais é que recebem todas as informações na entrega da 

insulina ou medicamento. Observou-se na pesquisa que há falta um treinamento de 

educação continuada, onde os portadores de doença crônica, poderiam sanar e 

esclarecer suas dúvidas e desta forma evitando erros primários, que só ocorrem por 

falta de informação. Para isso, torna-se necessária uma ação educativa para instruir 

e conscientizar o diabético da importância do saber sobre a doença como parte 

integral do cuidado. 

     Com relação aos resultados obtidos na pesquisa observou-se que a maior 

parte das pessoas portadoras de  diabetes são do sexo feminino, pois são as que 

mais procuram o serviço de saúde, na idade adulta e que fazem uso de insulina 

duas vezes ao dia  por mais de dez anos, onde armazenam a insulina na porta da 

geladeira, com costume de aplicar a medicação sempre no abdômen sem realizar 

rodízios, onde a grande maioria se diziam saber os valores de hipoglicemia e 

hiperglicemia, medidos através do aparelho glicosímetro, mas também teve a 

minoria que se baseavam por sintomas, e consequentemente não realizavam 

exercício físico associado a uma dieta regrada, e com isso fazem uso de 

medicações para hipertensão. E quando questionado a respeito de como realizam a 

aplicação da insulina, as respostas são assustadoras, a maioria descreveu que não 

lavam as mãos, pegam e aplicam a medicação, sem consciência que uma boa 

higienização das mãos faz a diferença, os mesmos, relataram que reutilizam agulhas 

e seringas muitas vezes, pois se cada vez que administrarem a medicação e 

desprezarem se torna muito caro, sendo que a unidade de saúde disponibiliza 

menos do que deveria. E o descarte dos perfuro cortantes é ainda mais curioso, pois 

foi unanimidade, todos descartam no lixo, sem consciência alguma do que podem vir 

a causar. 

         É nítido a necessidade da instituição aprimorar e valorizar assistência de 

enfermagem, onde se faz necessário o acolhimento, a abordagem, a escuta e a 
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troca de informação ao diabético diariamente. Sendo a unidade de saúde, a porta de 

entrada a essas pessoas que tem déficit de conhecimento de cuidados sobre a sua 

doença, onde muito não tem uma boa aceitação, quando descobrem que não tem 

cura, e que terão que conviver com ela para o resto da vida, eles entram em conflito 

consigo mesmo e se não houver um apoio dos profissionais da área da saúde, a 

situação se torna ainda mais crítica. 

        Com a pesquisa foram alcançados os objetivos, pois através deste tive a 

oportunidade de levar aos portadores de diabetes, um pouco mais de conhecimento 

onde alguns já teriam esquecido. Fica a sugestão da implantação de educação 

continuada e permanente, para os portadores de diabetes tipo 1, onde os mesmos 

têm grande dificuldade em absorver as informações, e quando o cuidado chegar a 

este nível poderemos dizer que o diabetes estará controlado. 
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APÊNDICE A -  QUESTIONARIO 

 

01-  Idade 

      10 a 25 anos (   )                      36 a 45 anos (    )         

26 35 anos (  )                        46 a 55 anos (    )             (   ) 56 anos ou mais 

 

02- Sexo 

(   ) Feminino     (   ) Masculino 
 
 
03-   Há quanto tempo faz uso da insulina? 
 
 (   ) de 1 a  2 anos 
 (   )  5 anos 
 (   ) 10 anos 
 (   ) ou mais 
 

04- Quantas vezes ao dia, faz uso de insulina? 

(   )1 vez       (  ) 2 vezes          (  ) 3 vezes  (  ) ou mais 
 
 

05- Como voçê armazena a insulina? 

    (   ) no congelador 

    (   ) na porta da geladeira 

    (   ) nas grades da geladeira 

    (   ) no frízer 

    (   ) na caixa de isopor 

    (   ) ou em outros lugares 

 

06-  Em que local costuma aplicar a insulina cotidianamente? 

 
(   )  coxa                    (  ) braços             (  ) ou usa fazer rodízios  de locais          
(   )  abdômen             (  ) nádegas 



49 
 

  

07- Voçê sabe os valores de referência da hipoglicemia (baixa) e da 

hiperglicemia (alta) medidos através do aparelho glicosimetro? 

() sim, Qual (s)__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(  ) não 

 

08- É adepto de dieta equilibrada, exercícios físicos e de outros 

hipoglicemiantes orais  

(  ) sim         (  ) não          (   ) as vezes 

09- Faz uso de outras medicações além da insulina? 

( ) sim, Qual (s) _________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(  ) não 

 

10- Como costuma preparar a insulina, para aplicação? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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11- Ao realizar a medicação, voçê costuma reutilizar as agulhas e seringas?  

(  ) não 

(  ) sim, só agulha 

(  ) sim, só as seringas 

(  ) sim, os dois 

 

12- Onde costuma fazer o descarte dos itens usados? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - CARTILHA 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade  
 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é 
um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres 
humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da 
pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das 
pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES, 
EM UM MUNICIPIO DO MEIO OESTE- CATARINENSE" 

Área do Conhecimento: saúde 

Curso: Enfermagem 

Número de participantes no centro: 33 Número total de participantes: 33 

Patrocinador da pesquisa:  

Instituição onde será realizado:  Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Nome dos pesquisadores e colaboradores:  Rosemari de Oliveira 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento abaixo 

contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo 

será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a 

você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome:  ROSEMARI DE OLIVEIRA 

Profissão:  ENFERMEIRA N. do Registro no Conselho:  

Endereço: 
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Telefone:  E-mail:  

 

 

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 

 - OBJETIVO GERAL: 

Identificar se os pacientes portadores do diabetes mellitus Insulino Dependente, 

recebem orientações de enfermagem sobre a sua patologia, e uso correto de medicação e 

insulina. 

 

 - Objetivos Específicos: 

ü Orientar quanto aos locais de aplicação da insulina; 

ü Descrever a forma de conservação e manuseio da insulina no domicilio; 

ü Reforçar quanto a alimentação saudável, controle de peso e exercício físico; 

ü Determinar horários para o uso do glicosimetro; 

ü Ensinar valores de referência de hipoglicemia e hiperglicemia, medidas através do 

glicosimetro; 

ü Orientar paciente e familiares a importância do cuidado com os MMIIs e pele;  

ü Orientar sobre o descarte de agulhas e seringas. 

 

2. O procedimento para coleta de dados:  

Como instrumento de coleta de dados será aplicado um questionário semiestruturado 

com perguntas abertas e fechadas aos clientes identificados pelos prontuários, a respeito do 

conhecimento do cliente insulino dependente sobre a assistência de enfermagem. A 

pesquisadora fará a pesquisa direto com o cliente ou nos encontros de hiperdia em cada 

Estratégia da Saúde da família (ESF). Após recolher os questionários, será entregue uma 

cartilha explicativa a ser elaborada pela acadêmica durante a realização da pesquisa e 

realizadas orientações de enfermagem aos participantes da pesquisa, e a forma de análise de 

dados se dará através de gráficos. 

3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  

Este trabalho apresenta como benefícios dados que irão orientar pacientes quanto a 

patologia, uso correto de medicação, conservação da insulina. Além disso irá contribuir para 

uma resolutividade, de possíveis problemas futuros. 

 

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  
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Na pesquisa qualitativa habitualmente não existe desconforto ou riscos físicos. Entretanto o 
desconforto que o sujeito poderá sentir é o de compartilhar informações pessoais ou confidenciais nas 
respostas do questionário, ou em alguns tópicos que ele possa se sentir incômodo em responder. O 
pesquisador deixará claro que o sujeito não precisa responder a qualquer pergunta ou parte de 
informações obtidas no questionário, se sentir que ela é muito pessoal ou sentir desconforto em falar. 

Riscos Potenciais, Efeitos Colaterais e Desconforto  

A pesquisa não apresenta riscos ou efeitos colaterais. O sujeito pode apresentar um desconforto ao 
responder alguma pergunta apresentada no questionário, ficando ciente de que é livre para responder 
ou não. 

 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos o sujeito poderá 
desistir de responder o questionário. 

 

 

 

6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em que desejar, 
sem necessidade de qualquer explicação. 

 

 

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma compensação 
financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará 
como responsável. 

 

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir no 
atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 

9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam divulgados 
em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

 

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com endereço na Rua: 
Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que entender necessário obter 
informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 

 

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) desta 
pesquisa. 

 

 

 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim apresentadas 

e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando 



57 
 

uma em minha posse. 

 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

 

 

__________________________________________ 

        Pesquisador Responsável pelo Projeto 

  

 

 

 

 

Testemunha: 

 

________________________________  

Nome:  

 

 

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá 
RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo 
sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá 
proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na 
última página do referido termo. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Menores de Idade  
 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é 
um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres 
humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da 
pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das 
pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES, 
EM UM MUNICIPIO DO MEIO OESTE- CATARINENSE" 

Área do Conhecimento: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Número de participantes no centro:33 Número total de participantes: 33 

Patrocinador da pesquisa:  

Instituição onde será realizado: Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Rosemari de Oliveira 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento abaixo 

contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo 

será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a 

você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa e do Responsável 

Nome do menor:  Data de nascimento: 

Nome do responsável: Data de Nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: 

Profissão: N. do Registro no Conselho: 

Endereço: 
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Telefone:  E-mail: 

 

Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como voluntário(a) no presente 

projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha decisão em autorizar a sua 

participação e estou ciente que: 

 

 

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 

 - OBJETIVO GERAL:  

Identificar se os pacientes portadores do diabetes mellitus Insulino Dependente, 

recebem orientações de enfermagem sobre a sua patologia, e uso correto de medicação e 

insulina. 

 

- Objetivos Específicos: 

ü Orientar quanto aos locais de aplicação da insulina; 

ü Descrever a forma de conservação e manuseio da insulina no domicilio; 

ü Reforçar quanto a alimentação saudável, controle de peso e exercício físico; 

ü Determinar horários para o uso do glicosimetro; 

ü Ensinar valores de referência de hipoglicemia e hiperglicemia, medidas através do 

glicosimetro; 

ü Orientar paciente e familiares a importância do cuidado com os MMIIs e 
pele; 
 
ü Orientar sobre o descarte de agulhas e seringas. 

 
2. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto tem como 

objetivo........................................... 

 

 

3. O procedimento para coleta de dados:  

     Como instrumento de coleta de dados será aplicado um questionário semiestruturado 
com perguntas abertas e fechadas aos clientes identificados pelos prontuários, a respeito 
do conhecimento do cliente insulino dependente sobre a assistência de enfermagem. A 
pesquisadora fará a pesquisa direto com o cliente ou nos encontros de hiperdia em cada 
Estratégia da Saúde da família (ESF). Após recolher os questionários, será entregue uma 
cartilha explicativa a ser elaborada pela acadêmica durante a realização da pesquisa e 
realizadas orientações de enfermagem aos participantes da pesquisa, e  a forma de 
análise de dados será através de gráficos. 
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O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): Este trabalho apresenta como benefícios dados que irão 

orientar pacientes quanto a patologia, uso correto de medicação, conservação da insulina. 

Além disso irá contribuir para uma resolutividade, de possíveis problemas futuros. 

4.  
 

5. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  
Na pesquisa qualitativa habitualmente não existe desconforto ou riscos físicos. Entretanto o 
desconforto que o sujeito poderá sentir é o de compartilhar informações pessoais ou confidenciais nas 
respostas do questionário, ou em alguns tópicos que ele possa se sentir incômodo em responder. O 
pesquisador deixará claro que o sujeito não precisa responder a qualquer pergunta ou parte de 
informações obtidas no questionário, se sentir que ela é muito pessoal ou sentir desconforto em falar. 

Riscos Potenciais, Efeitos Colaterais e Desconforto  

Na pesquisa qualitativa habitualmente não existe desconforto ou riscos físicos. Entretanto o 
desconforto que o sujeito poderá sentir é o de compartilhar informações pessoais ou confidenciais nas 
respostas do questionário, ou em alguns tópicos que ele possa se sentir incômodo em responder. O 
pesquisador deixará claro que o sujeito não precisa responder a qualquer pergunta ou parte de 
informações obtidas no questionário, se sentir que ela é muito pessoal ou sentir desconforto em falar. 

6. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos o sujeito poderá 
desistir de responder o questionário. 

7.  
 

8. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de despesas e ele tem direito à 
assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos colaterais e reações adversas) 
decorrentes de minha participação na presente pesquisa.  

 

9. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do menor sob minha 
guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

10. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem estar físico de meu filho (ou do menor sob 
minha guarda). Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 

11. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam divulgados 
em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados; 

 

12. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com endereço na Rua: 
Victor Baptista Adami, número 800, - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que entender necessário 
obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 

 

13. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) desta 
pesquisa. 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim apresentadas 

e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando 
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uma em minha posse. 

 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 

 

  

_________________________________ 

 Responsável pelo(a) Participante da pesquisa 

 

_________________________________ 

Pesquisador Responsável pelo Projeto 

 

 

 

Testemunha: 

 

__________________________________  

Nome: 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR 
todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua 
assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder 
da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página 
do referido termo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
  


